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Rádio Mensagem do Sumo Pontífice por ocasião do 
IV Centenário d e  São Paulo e instalação 

do Congresso Mariano 

Veneráveis Irniãos e atiiados Fillios 

- Embora já ai  presente na pessoa do nosso dignissimo Cardeal 
Legado, anuimos gostosamente a o  desejo por vós expresso, e com 
todo o afeto do Pai que fala a filhos tanto mais presentes ao seu 
espírito e coração, quanto niais distantes no espaço, vos dirigimos 
a palavra, para assiin convosco e nesse grandioso teatro das Festas 
Centenárias de São Paulo, engrandecer e agradecer, homenagear 
e invncar Nossa Senhora da Conceição Aparecida, excelsa Padroeira 
de todo o Brasil e particular glória dêsse industrioso Estado. 

Neste Ano Mariano, ein que todo o Mundo Católico com admi- 
rável fervor e intenso júbilo celebra as  inefáveis Prerrogativas da 
Iinaculada Virgeni Mãe de Deus, e sob o Seu Materno Patrocínio 
se alista na Cruzada para a restauração de uiii mundo tiielhor, o 
Brasil católico e mais a nobre Cidade e Estado de São Paulo têm 
duplicado e triplicadu dever de se assinalar. 

Se o Brasil nasceu a sornbra da Cruz, organizou-se, cresceu, 
prosperou amparado sempre pela hlãe Santissinia, venerada terna- 
mente e invocada sol) numerosos títulos, cada qual mais belo e 
expressiv;. 

Já das  três caravelas da artiiada que levava ás  Terras de Santa 
Cruz -o primeiro esboço d a  sua organização politica, duas ai fica- 
ram cotiio cristalizadas nas duas grandes igrejas da primeira Capi- 
tal, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora da Conce i~ão  da 
Praia, a sombra das quais se havia de conibater e vencer a s  gran- 
des batalhas, que salvaram a integridade da Pátria e a &idade 
da Fé. 

E essas duas igrejas, nestes quatro séculos de história, haviam 
de niultiplicar-se eni cem Catedrais e mais de mil Matrizes, para  
não falar de uin sem número de tiiodestas igrejas e singelas cape- 
linhas, que têm como Orago a Mãe de Deus nalgum de seus mis- 
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térios, e constelani o território brasileiro do Amazonas ao Prata,  
do Atlântico aos Andes. 

Todas elas, mais que venerandos monunientos, são pregões 
vivos e eloqüentes do amor e dcvoqão do católico Povo Brasileiro 
à sua Augusta Soberana e da carinhosa proteção coin que Maria 
o tem assistido em todos os lances, prósperos ou adversos, d a  sua 
existência. 

Entre os titulas inarianos prevalece o d a  Imaculada que exorna, 
com muitos secundários, mais de trezentos e cinqüenta dos tem- 
pios principais. 

E era natural. 
Desde os priinórdios floresceu em Terras de Santa Cruz a de- 

voção à Imaculada Conceição de Maria, iniplantada pelos desco- 
bridores. 

Mas o seu culto intensificoii-se depois que eiii 1646, por pro- 
posta do Monarca Restaurador, que teve plena confirmacão apos- 
tólica do  nosso antecessor Clemente X, Nossa Senhora da Con- 
ceição foi aclamada etii Cortes "particular, única e singular Pa- 
droeira e Protetora" da Metrópole e de todos os seus Domínios, 
com juramento de defender, ainda a preço do  sangue e da vida, 
o Seu Singularissinio Privilégio, - "na certeza de que os ampare 
e defenda de nossos inimigos, coni grandes acrescentamentos, 
para glória de Cristo nosso Deus, exaltacão da nossa Santa Fé 
Católica Romana, conversão das Gentes e reduqão dos hereges". 
E para que a memória da solene Consagraçãu e Juramento se não 
obliterasse coni o tempo, aí ficavam a recordá-los a s  Lipides, que 
em 1654, exatarilente há 300 anos, um novo decreto soberano 
mandava colocar nas entradas e portas de todas as  vilas e cidades 
ou nos Paqos do Conselho. das quais ainda hoje o Brasil con- 
serva preciosas relíquias. [Vrjctm-se (1s Docunlentos reunidos eni 
D. Mauricio, Iniciativa da Consagração de Portugal a Nossa 
Senhora d a  Concei~áo - Brotéria, 1101. XL.111, 1946, pag. 625 ss.].  

Neste continuo florescer de devocãn mariana não podia deixar 
de assinalar-se a cidade de São Paulo, que teni por fundador o 
apostólico Manuel da Nóbrega, primeiro panegirista d a  Virgem 
Medianeira, de que conserva explícita lembranca a história (cfr.  
Serafim Leite S. J . n a  Revista da Universidade Catól. do Rio "Ver- 
bum", t. VIII, 1951, pag. 258), e entre os imediatos colaboradores 
na fuhdação venera a Anchieta, o inspirado cantor DP Beata 
Virgine Dei Matre Maria. 

De fato, entre os mais eficazes e expressivos fatores d a  devo- 
qáo a Mãe de Deus, sobressaem as  Congregações Marianas, ver- 
dadeiros vergéis de piedade santificante e apostólica, que nos vol- 
vidos séculos, tanto como hoje, se não mais ainda, floresceram em 
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todo o Brasil. Ora, em princípios do século XVIII, a Congregação 
da Imaculada do Colégio de São Paulo, como consta de documen- 
tos históricos, era celebrada por modelar e a nielhor, não só do 
Estado, mas do Brasil inteiro (Serafim Leite S. J., História da Com- 
panhia de Jesus no Brasil, tomo VI pag. 352-354). 

Precisamente, por êsse tempo, aparecia a Imagem de Nossa 
Senhora da Conceição nas águas do rio Paraiba. E quem podia 
então prever as  torrentes de piedade para com a Virgem lmaculada 
e as correspondentes catadupas de graças celestes, que o vetusto 
Simulacro faria brotar? 

Simboliza bem e atesta o progressivo aumento de umas e 
outras a primitiva ermida, em poucos anos substituída por espa- 
Cosa igreja e suces,sivamente ampliada eiii grandiosa basilica; a 
qual, todavia, coni o seu riquissimo tesouro de inúmeros ex-votos, 

já se afigura pequena à crescente piedade dos filhos e devotos 
da Aparecida; que por isso anseiam e trabalham por construir 
outra mais ampla e magnificente, que seja Residência digna da 
Rainha e Padroeira do Brasil. 

Atesta-o a preciosa coroa de ouro, com que, há exatamente 
50 anos, por decreto do Cabido da Santa Patriarcal Basilica Vati- 
cana, foi coroada a taurnaturga Imagem, "numa solenidade sem 
precedentes na vida católica do Brasil". 

Atesta-o, sobretudo, e com a maior eloqüência de fatos e 
palavras, nosso imediato predecessor de imortal membria, quando, 
há 25 anos, ao constituir Padroeira Principal do Brasil Nossa 
Senhora Aparecida, venerada na "sua vetusta e prodigiosa Ima- 
gem", declarava que o fazia, acedendo ao pedido plebiscitário do 
Episcopado e do Povo Brasileiro, "o qual com fervor e piedade 
constantes, desde os anos do Descobriniento das regiões brasilicas 
até nbssos tempos, tem venerado e venera a Imaculada Virgem 
Máe de Deus". (P i i  XI Litt. Apost. 16 Julii 1930 - Acta A p .  Sedis 
vol. 23 pag. 7). 

Veneráveis Irmãos e amados Fillios! A siriiples evocação dêstes 
fatos, entre tantos que, como filigrana de ouro, recamam os fastos 
religiosos do Brasil, se confortain e enchem de suave alegria a 
alma, forçam-na a louvar e engrandecer ao Senhor, Fonte manan- 
cial de todo o bem, e a Virgem Irnaculada, Medianeira e Dispen- 
seira carinhosíssima das suas graças. Pois que "festejar as mercês 
do Céu, reconhecê-las conio recebidas da mão de Deus e dar-lhe 
infinitas graças por elas, é a primeira obrigação da fé e a primeira 
confissão do agradecimento, e são os primeiros impulsos da alegria 
cristã e bem ordenada". 

E vós assim o tendes feito, durante todo êste Ano Centenário 
dalmaculada, e o fazeis agora mais solene e exemplarmente nesse 





EFEMÉRIDES JUBILARES 

Oração pronunciada na sessão solene de inaugu- 

ração da nova sede aos 25 de Janeiro de 1954 

Duas são as  nossas iiiáxiiiiai eferiic'rides jubilares. A de Todos 
os Santos comemora a fundação de riosso querido Instituto c .a 
que hoje nos congrega neste dia eiii que a igreja recorda a c t x -  
versão do Apóstolo das Gentes e 6 o aniversário natalicio da cidade 
de nossa sede, marcando o ponto inicial dos nossos trabalhos âiiuos 
conio há longos iiiilésinios quase decê~i i i~s  vimos, iiiêrce de Deus. 
festejando. 

Diz velho rifão, do nosso adagiário português, que de pobre 
ninho sai boni passarinho. 

Do nosso pobre ninho de 1894 nasceu não bom riias biimo 
passarinho, afirmêmo-lo seni falsa inodtstia. hoie que a tão grata 
efeméride da cena do caniinho de Daiiiasco, e da missa do  
Padre Manuel de Paiva. aqui nos reúne para solenizarmos a  insta^ 
1:!qão da nossa nova casa, sede do iiosso querido Iiistituto. 

Com raro ciescortino do futuro leiiibrava Eduardo Prado. erii 
1908, que um punhado de hoiriens zelosos da tradiqão de sua 
pátria se haviam reunido coni modéstia, e.quase em silêncio, e 
dai nascera o nosso grêmio. 

Com o agouro de cresciniento, duração e futuros e opimos 
frutos, de minúsculas sementes iiiuitas vêzes procediani a s  maiores 
árvores, recordava o autor ilustre dos Fastos, da Bitadirra e de 
Ilusão Americana. 

A nossa fase inicial, do prinieiro decênio, trouxe a coinpro- 
vação destas palavras proféticas. Viveu o I~istituto e frutificou 
nesse p e r i ~ d o  inicial ilustrado pelo labor indefeso, a probidade 
históríca e a inteligência de Eduardo Prado, Teodoro Sampaio, 
Antônio de Toledo Piza, Orville Derùy, entre outros que tanto 
conhecemos. 

\ 
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Já no principio do século XX podia apresentar as altas cre- 
denciais dos primeiros tornos de sua Revista conipendiando inenió- 
rias, monografias, documentos inéditos, artigos variados sobre 
assuntós da tradição paulista r brasileira. 

Vivia poréni eni instalação a niais ~iiodesta, abrigado por 
clheio teto ora eni salas alugadas. ora em cômodos da Faculdade 
de Direito, da Escola Normal e do Ginásio do Estado. A grande 
esperança de todos era poder conseguir-se edifício próprio para 
a nascente e singela instituição. 

Eram os iiossos recursos muito liniitados inas tinhamos grande 
fé no futuro. 

Já e111 1904 conseguianios possuir algumas poucas centenas 
de metros quadrados de um dos mais velhos chãos do priniitivo 
povoaiiiento piratiningano na velha rua colonial do Jogo da Bola, 
depois crisniada rua Benjamin Constant e situados a pequenina 
distância do Pátio do Colégio, do Pátio da Sé, e do Pátio do Senado 
da Câniara, quase eqüidistante dos locais onde se fundara a cidade, 
onde estivera a primeira Matriz Paulistana eiii 1745. convertida em 
Sé Catedral, onde se erguera o Paco do Concelho, com taiiianho 
sacrifício edificado pelos bons cidadãos paulistanos de fins do 
século XVIII. 

Obtido o terreno cuidou-se da construqão do futuro edifício. 
a. .. . 

Não iria obedecer a muito grandes proporções eni seus dois pavi- 
r: nientos. mas oara o temoo e para uma instituicão meramente ciil- 
i- - tural niostrava-se consid&ável: Dispunha de bel; salão de recepção, 
L. de outro assaz vasto destinado a biblioteca, ostentava uii~ pórtico 
'1' 

t, 
elegante e fachada de aspecto muito agradável, dispondo ainda dos, 

i-< 
p 

coniodus necessários a administração do grêmio. Iiistalafão. enfim, 
? ,  .. . absolutamente digna do progresso de São Paulo de seu tempo. 
3 
., As obras da construção nio caminharam ràpidamente, mas 
a:: inarcharaiii sein descontinuidade. Ao tino de dedica~ão das direto- %- rias veio logo ajuiitar-se a operosidade incansável da comissãu, 
p especialniente organizada, de ahnegados cousócios que por amor 

b .  
40 Instituto assuiiiirain o árduo papel de pedintes, obtendo para 

i .  c tenipo avultados donativos sem os quais itiipossivel teria sido 
levar a cabo tão pesada emprSsa. 

6 
i .~ Não nie é possivel, na exigüidade do tenipo que iiie foi cori- 
:~, 
i.. cedido, historiar os esforqos dêstes beneméritos angariadores de 
E' 

donativos, inconiparáveis amigos da nossa associaqáo. 

$ Pessoalmente, e pelo que a ineii~ória me traz neste niomeiito, 

p recordo alguns desses nomes dentre os mais solícitos benfeitores 

@ 
do Instituto numa quadra já de nós distante quase meio século. 

$i Assim me é grato lembrar a dedicação e a eficiência de Alfredo 
de Toledo, de Julio Conceição, de Hermann Von Ihering que tão 



dedicadamente e ao lado dos demais cooperadores esforcados tanto 
serviram ao Instituto. 

Afinal a 25 d e  Janeiro de 1909, há exatamente 45 anos por- 
tanto, pode o nosso então Presidente, Conselheiro Duarte de Aze- 
vedo, solenemente instalar o Instituto ern casa própria. Era 
a primeira de todas as associações conggneres do Brasil a gozar 
de tão grande regalia, muito embora sua ainda curta existência. 

Em 15 anos alcançara o "desideratum" ardentemente almejado 
conseguindo erguer edificio que, se não podia qualificar-se de 
si~ntuoso, apresentava-se pelo menos excelente, amplo, estético, em 
sua modéstia acolhedora e onde a permanência se tornava sobre- 
rrianeira agradável. 

A mais antiga de nossas associações congêneres, eni todo pais, 
já naquele ano rnais que septuagenário, vivia no entanto abrigada 
em edificio público apesar de, durante meio século, haver gozado 
de favores especiais do govêrno iiiiperial e do próprio nionarca que 
aliás lhe enriquecera a biblioteca e coleçóes documentais corn 
as continuas e as mais generosas dádivas portadoras das mais 
valiosas preciosidades. 

Apesar do grande esfôrfo exigido pela constru$ão da nossa 
sede nem por isto sofrera solução de continuidade a nossa Revista, 
que continuava apresentando tonios sobre tomos bem colaborados 
e dignos de apreço, coino.em geral os seus antecessores. 

Muito longe eu iria para fazer a história particularizada. do 
Instituto no periodo dilatado eni que teve como sede o edificio 
concluido sob a presidência de Duarte de Azevedo, zelado semprs 
pela dedicação de seus presidentes e de suas diretorias, vivendo 
modesta nias honestamente, enibora por vêzes com o maior des- 
taque, como por ocasião da celebra~ão do quarto centenário do 
povoamento vicentino eni 1932. 

Desde longo tempo impusera-se-nos a convicção de que as ins- 
talações do Instituto não niais correspondiam a importância de seu 
prestígio e posição no conjunto cultural do Estado e do Pais, 
niostrando-se, aléni de tudo, flagrante a disparidade com as 
condiqões do progresso que tornavam a nossa cidade o alvo do 
espanto de brasileiros e estrangeiros. 

As exigências do plano de iirbanizaqão do centro dc São 
Paulo atingiram em cheio a nossa casa, cuja área edificada teve 
de ser largamente diininuida, com prejuizn considerável dos nossos 
serviços habituais. 

Foi então que o nosso sempre lenibrado, r i  saudoso Presidente 
Perpétuo José Torres de Oliveira resolveu encarar de frente o 
problema de reconstruqão da nossa sede, aproveitando o que nos 



sobrava do terreno, área extraordinariamente valorizada eni virtude 
do espaiitoso desenvolvimento da nossa Metrópole. 

Longos estiidos preliniinares ocuparam a atençáo do nosso 
tiigno Presidente, horneni cheio de prudência e retidão, receoso de 
poder comproriieter urii patrimonio cada vez riiais valioso como 
esse que seus antecessores haviam constitiiido, e qiie êle extrenia- 
niente zelava e defendia. 

Foraiii, aliás, as  delongas desta hesitacão eiii certo ponto 
iavoráveis, permitindo a grande valorizaqão de nossos chãos. A 
morte colheu a T i~r res  de Oliveira, e seu sucessor, o nosso caro c 
eficientissiriio Presidente atual. Prof. Ernesto de Sousa Canipos, 
apresentou-se-nos a todos coiiio o honieiii talhado para levar a 
cabo o pesado eiicargo que a n i ~ s  se afigurava o iiiais strio. Dis- 
punha do niais belo tirocinio coiiio grande construtor de uin dos 
niais consideráveis inióveis de São Paulo e do Brasil, tão perieita- 
mente levatlo a cabo. E desde anos vivia ocupado com os árduos 
pioblenias de construção de edificio: universitários e culturais. 

Da nova niissáo de que se incunibiii deseinpenhou-se niagnifl- 
caniente e esta tetiio-Ia diante dos olhos, eficientemente coadjuvad~o 
pela capacidade e a probidade dos dois profissiuriais a queni, erii 
boa liora, se confii)u a execução da obra: o nosso prezado consó- 
cio Dr. Pérsio Pereira Mendes e sei1 digno filho, Dr. Celso Pereira 
Mendes. 

Renasce e revigora-se a árvore nascida da pequenina semente 
de Eduardo Prado e certaniente a todos nós se afigura que cada 
vez iiiais frondosa se mostrará com o decorrer dos anos. 

Dehaixo de nosso novo teto muito há a fazer, certairlente, 
como seja, promover o desenvolviniento da nossa biblioteca bas- 
tmte  riiodesta. Eiiibora represente acêrvo considerável e valioso. 
continua apresentando grandes lacunas para que venha possuir unia 
parrlistana e urna hrosiliana e americano dignas de verdadeiro 
aprêço. 

A nossa Mapoteca ainda infelizmente taiiibérii não está a altura 
das condições culturais de São Paulo. Precisarnos tornar a fundar 
o nosso gabinete Numisinático, fazer avultar a nossa coleção I c o ~  
nográfica e sohretudo desenvolver consideráveliiiente o nosso patri- 
iiiõnio arquiva1 proniovendo a cópia de docunientos, quer dos 
depósitos arquivais paulistas e brasileiros onde tanta cousa inédita 
existe ainda, quer pondo a disposição dos especialistas e dos coii- 
sulentes erii geral a reprodução dessas incontáveis peças que se 
acham em Lisboa, erii Évora, eiii Coiinbra, eiii Braga, rio Porto. 
em Simancas. em Sevilha, em Londres, eni Paris. em Washington, 
ern quantas outras cidades francesas, italianas, alemãs etc. 
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H& uin seni núnieru d i  peqas a divulgar c riisso iiisiituto 
dentro tle poiiios alios certaiiieiite eiicct;ir;i a pii!1lic:~5i: :ie io!::os 

. . 
e riiais toiii!is tlc s6iics p r ~ c i o s a s  ci?iiii) esins qiie I:! (li'::ciiios à 
beiieii:t.rGiicia i?a iiiiciati~va (Ir Aiiifinio de Ti>ledo L'izl r \L'asliiiijitoii 
Luis, pegas tto acèrvii do  Arquiv(~ tio Estn~li); da Ki!~liilteia NC?ci<inal 
d o  Rio de Jaiieiro, conio niais tarde tio Aiqiiivo Geriera1 tias Indias 
eiri Sevilha pirlilicados pc!o Museu Paiilista, a iniit2cão <le oiitras 
instituicões nacionais e estrangeiras que fizerarn impriniir niaiores e 
inenores coritingeiites d a  doç~iiiiciitnfZo jacente tla preciosa iii\'es- 
tigaq311 para o cstlido de iiossos fastos. quigá nlgiiiiia iio gCiicro 
d a s  argentinas Pn[)e l~ .s  dei Congrcsi? dirigitias pelo z ê l i ~  c a coiii- 
petência de Robertu Lcviller. 

E o alargaiiiciito tl!>s nossos reciiisijs potleri Icvar-iios 3 fiin- 
daç,7« do iii~sso prhprio Miisc.:~. rlcpnrraiiieiito que taiiia falta faz 
á iiossa Ins t i tu içk e tanto relcvi~ ltie dar5 coino acoiitect. ao  liisti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro c ao Instituto Histórico d a  
Bahia. 

Não foi sern sentir verdadeira saudade qiie tlrixárrios a aiitiga 
casa onde viviaiiios Iiavia cliinsc r o  dec$nii>s, riiuito etiiIii>ra 
Iiouvésscnios cncoiilra~lo o iiinis gei ier i~si~ ;ihrigo g r a ~ a s  ai> ?I?\-ndi~ 
c culto espírito tlo nosso iliistre consbcio Dr. Nclson ,";\ai-coiitles do 
Ainaral, que nos proporcioiio~i, eiii iioiiie d a  I'rcfeitura Municipal 
de  São Paulo, d a  qual era iiiii  dos sccrei5ri«s, o iiiclhoi- ;icolliirricnto 
e o iirais coiifortivel nos assaz longos iii5ses de iiossa últiiria aco- 
modação traiisitória. 

Aproximavam-se veloziiiente os  dias celehradorés d a  passageiii 
do Quarto Centenário de iiossa iiictrópole e a s  esperanças de  
nosso próxiiiiii ti-iiinfo cresciaiii, eiii dias cada vez iiiais faustos, 
pelo progresso das  ohras d«  iiuvo cdificio e o poderoso eiiipentio 
de beiifeitores esciai-ecidus, ciitre os  qiiais erii primeira plaiia o 
nosso consócio heneiiierito Dr. Aiitónio Silvio Cunlia Bueno, uiii 
dos niais belos oriiaiiiciitus (10 iiosso parlamento, que irriianandi~ 
ao inesnio teriipo duas iiistituic6es que se completaiii - o Iristituto 
e o i\;luseu Paulista - obteve rio Coiigi-esso Nzicional o vultoso 
auxilio do qual todos suiiios sabedores e que representa iiiiportan- 
tissima contril~uiqão no seiitidi~ tle chegarriios au fini de riossa 
joriiada. 

Renieninrando a conjugação dos esforgos tão bern sucedidos 
dessa coorte de  traballiadores desititeressados agindo nunia cain- 
panha de  idealisiiro, associariios aos nonies desses legionários a 
lembraiica de quanto se seiitiriaiii felizes os já desaparecidos do 
niundo. se hoje visseni o seu, o nosso querido Instituto instalado 
como se acha, assente em base sólida de prosperidade e de  ioii- 
fiança eni suas altas realizacões futuras. 
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E êles e nós outros aqui presentes certamente aclamaríamos 
em unânime e altissonante brado de júbilo domum hnbemus? 

Tal qual sucede em todas as  emprêsas humanas, tivemos muitos 
dias de desalento e sofremos até vivas hostilidades mesquinhas. 

Mas agora finda essa impotente tempestade e com os olhos 
fitos na altitude do  programa de trabalho que idealizamos, e, mercê 
de Deus, haveremos de cumprir, com o orgulho da consciência d a  
nossa missão de celebrar com o maior empenho e a maior ufania, 
a glória da formidável tradicão paulista. 

No conjunto da grandeza do  passado nacional, zom a mente 
empolgada pela obediência à nossa vocação, estamos certos de 
que a partir desta gratissima efeméride de 25 de Janeiro de 1954, 
a nova fase da existência de nosso querido Instituto conte uma 
sucessão dos mais felizes e profícuos anos de trabalho indefeso e 
probo. 



Oração pronunciada na sessão solene de inaugu- 

ração da nova sede no dia 25 d e  Janeiro de 1954 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, precisamente 
na data em que se completa a quarta centúria de fundação da nossa 
grandiosa e querida Metrópole, abre as portas da  sua nova sede 
social. Temos, assim, a honra insigne de declara-la inaugurada, na 
qualidade de presidente efetivo dêste sodalicio Cumprimos a pro- 
messa Excedêmo-Ia. Projetamos obras para seis pavimentos e 
damos dez. Responsabilizamo-nos pela ocupaqáo, para sede do 
Instituto, de um único dos andares e apresentamos, agora, quatro. 
Consideramos a possibilidade de termos de alienar uma parte da 
propriedade e entregâ-mo-Ia intacta. Figuramos a hipótese de só 
entrarmos no prédio em Setembro, por ocasião do Congresso come- 
morativo da nossa era quadrissecular. E aqui estamos, muitos meses 
antes. Exatamente na maior data histórica desta cidade. Em opor- 
tunidade única, para a nossa geraqão, que é a da comemoração 
dêste IV Centenário. Tudo se transformou em esplêndida reali- 
dade. 

Nesta hora solene em que todas as atenções se voltam para 
a vigorosa cãpital paulista, não poderiamos permanecer tranqüilos, 
recebendo historiadores e visitantes no velho e inconfortável casa- 
rão em que vivemos por largo periodo de tempo. Não deveríamos 
quedar-nos em atitude contemplativa, contrita ou rotineira; deses- 
peran~ados diante da regra geral de pobreza, que infelizmente cas- 
tiga e refreia os anseios das instituições culturais brasileiras. E 
na capital do Estado, que é a mais alta expressão cultural do pais. 
Quando exibimos com orgulho e grandiosidade os frutos da nossa 
indústria e de outras atividades, ali no Ibirapuera. 

Seríamos um índice de grave falta de correlaqão com o meio 
ambiente, porque nossas três universidades, uma delas a maior da 
América Latina, dariam conta de que São Paulo, crescendo mate- 
rialmente, avança, ainda, nos domínios intelectuais. 
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Ficariaiiios, portanto, aqui no Instituto. eiii prisicão de inércia, 
po r  incapacidade de a@o. 

Urgia,  pois; u i i ia deliheracio ii:iediata r ii0s a toiiiamos. Coin 
risco, ii ias l ia esperanja de q!ie as o!?i.ns Iii?>s v i i i ~ a i i i  i ] i iandii pro- 
pelidas p11r iiioii\.os superi:~i-c.. Di:l;:i!?do r :i!.;;itiii-21: i io periodo 

. . ..., ' ~ eiii que devci i? i i i  ser l a n ~ a i l o s  os :>:.:i:? ri-i;,:!~ ;>-;r:! ,L. ..~L:II d o  
sudalicio; eni l S 5 J  e, coiiir,eiic:r-:~di:s i12 i1 ~iLd',- c - - .  ~ . ~ : ~ ~ ~ ~ : i ~ s ~ i l ~ i l i d a d c s ,  
n ã o  poderiniiios licsitai-. 

Inipuscnio-170s porisso. ,JI:I ?:«lrai:ia ~ i x ! i ! n  r inovo. capaz de 
icve!ar nouils 110:-iziiiiles. r i i i i i~i i~eri;z: ir ir,  c i.ii.i«oran:io a i! i t i tuicXo, 
at~ial izanilo-a, a f in i  de incorporá-!a. i011 1:s no,~:oi ru i ros.  ao ii!ira- . .  . , c~ l l i i so  siii-to i luc de!! à niissa tevi-? :i i?-iri!i~iij - .L,  se i  2 que niais 
cresce. entre as c i~ lades das v i r i as  ii;iq»~s (1:) i:iiitii:o. 

T~I I I I I I :~~,  ~ i - t ; ~ t o  (1~1i i .a~ c i i r c i i i z ~ ?  p2i.7 o j?t.i:p?io dc Litiia 
i iova fase ele t ra l i ; i I l i~~ c de pro,l1.,:2(,. !I? (.:!a? c:?+,? ?oIeilicla~ie i i i a ~ i -  
,riira1 i, 1 8  ,7ont!1 ,I? llarri(i:t. !i?,, r:.:;r:,,'>os II!;!~~ r!::?t?it,>s aos ilcls- i- 

sos i:riiriis, F'::!~i.ri.iii~i:; passa!- ns I;(LI?.:,:~:-$c ~.?t!!!-;li:~ 1 1 1 -  ('asas dCste 
4?1lcr11, para i i l tw~v i r ;  ;i!?is i!~t~ii!;!!?lei~,tt:. ITC!  ?l~!b<:~t!!c! c!!~tllral cien- 
h... 
t i l ico qi!e ri<ls c?;--2. E 11;!!2~ ~ i m i i ? < ~ r .  )17!:n,v!>!<,s :i i ~ ! x t i t ~ i i $ ã i ~  de . . 
p!ciii ics p a c i  eit i i i lni i tes de l i i i i ,5ria tias iiossas iac i i l < la~ les  de Fi- 
Insiii ia. 

En i  rsfcr. i  i i iais vasta. pri,il i izindo riii iiiai,ir cscala. podere- 
rrios c r r .  ~i!~iii r : I i a i t  ! !  : .) i i tras i>rgaiiizaçÕes 
c i i l t ~~~ ; ! i s  a111ii reii;aiiics, ? ~ I . J  qiie ,? .:,>iier!p c! v i i , i r i c~s~  ~;iandiosi- 
datie da iiossa ter ta  scja seiiipi-c a ~ i ~ i i ~ i ~ ~ i ? I ! ~ : i . ~  oii ultrapassada pela 
pro jec lo  espiritiia!, cii.ii:ifica e c!;lt?irr!!. C5ii as rlijriiiiiantes que 
io i i ia i i i  a vida Ii i i la e ritracii!e. E i-eineriir~!-;~~iciti !:r tc;itiis tlii passado, 
e anteveniio ns i I t i : :  S I  i i ~ i i : ~? r i~ i i i i sso  de 
pug:iar 11aia ~ I I C :  avance cncla V C L  i:;.?ic ;?ai-, t' ?Ito c para (liaiite 
a nossa Casa rlc I l i s t i ~ r i a .  cuj:i g ~ i a i t l a  C < l i re$ io  IIOS ie i i i  sido coil- 
iinc!a. 

C p;:riiiitai!i qiic ci i i  ccitas passagens. para maior f61-$a de 
cs;il-escho. scja iisado r i  proiioiiie pessoal, l ia pr i r i i r i ra  pessoa. Para 
dizer, pc r  exeiiiplo, que a coragem para tanta oiisadia, vós riia 
destes: i:!?~s prezad~is  e geiierosos cuiifraiies. Eiitre:lastes-iiie, ciirii 
n l~so l i i ta  confianca. n solucão do prol>lema. Sçri: a nienor reserva 
e cuii i  a p!enitii i lr d'alii iri que  i. apni iágir~ i l i ~ s  c l i i r i t o s  altamente 
c!i!tiva:!,x. Nriii sc iez (iu,,;ir i ici i i  sciitil- a ii iais leve ohje$ão. A 
oi-icriiaqão desta:; f ó r ~ a s ,  i io nicsiiio seiititlo. 1?i-oduzi~i a iii iraculosa 
isesiiitaiite, qui '  esta sede. cuja al iert i ira l io jc soleiiizainos. 

A vi ihr ia i de tridos e todos a niercceiii seii: a riienor dúvtda. 
E i~rir icipalnientc os preclaros conipanheiros de Diretor ia.  M a s  a 
derrota seria iii i i i l ia, exciusivaii iei~tc iii i i i l ia, porque assini conipre- 
endi o problenia dcsdc que fo i  posto e111 equacãu. 
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Mas iião csqueçanios que unia boa parte do triunfo cabe a utii 
preclaro paulista detentor de nome significativo da b<ia raqa dos 
que com orgulho o trazem, o deputado Antonio Silvio Cunha Bueno. 
legitinio, legitiniissinio representante do povo paulista. Eri~bora o 
auxilio que obteve, por sua espontânea deliheracão, dos cofres 
federais iião fosse destinado a construcão do prédio; já contra- 
tada mediante empréstimo obtido da Caixa Econômica Federal 
de São Paulo, é inegável que os recursos referidos, no valor de 
dois e meio niilhões de cruzeiros, contribuiram, iniensamente, para 
o desafogo das apertadas financas do nosso sodalicio, que deveria 
portar-se, condignamente, eni 1954. 

Outros fafores se conjugaram para o êxito. 
Seria difícil o alojamento da iiossa preciosa biblioteca. No 

niomento crucial da mudaiiça, José Pedro Leite Cordeiro lerlibra-se 
de fazer um apelo ao Secretario da Educacão e Cultiira da Pre- 
feitura, Nelson Marcondes do Airiaral. Solicitava uni porão, em 
baixo do viaduto, talvez, para guarda dos nossos livros. Com sur- 
prêsa verificou que o Secretário imediatamente se prontificiiii eni 
dar alojamento provisório ao Instituto. Facultando-lhe condições 
adequadas para seus trabalhos preparatórios, visando o Quarto 
Centenário. Possibilitou, por esta forma, a consulta bibliográfica 
das nossas obras especializadas eni história, na ocasião em que 
eram mais necessárias. O Prefeito .4rriiando de Arruda Pereira apro- 
vou logo o plano outorgando-nos a tranqüilidade do convênio 
assinado e cuniprido. Esgotado o prazo, o Prefeito Jânio Quadros, 
examinando a questão, cotn a meticulosidade que lhe é peculiar, 
ein busca do verdadeiro sentido do beneficio público, refornioii 
« contrato, ouvidos os pareceres favcráveis dos atuais secretários 
d a  Educação e da Justica do nosso govêrno municipal. 

São figuras da politica paulista iiierecedoras da nossa grati- 
dão porque em visão larga toinam interêsse pelos prohleinas cul- 
turais. 

Rendamos, agora, nossos agradecinientos a Sociedade Celbe 
Limitada e ao seu chefe Eng." Pérsio Pereira Atendes, pela dili- 
gência, capacidade e absoluta corre<;âo demonstradas no desem- 
penho da ii~issão de edificar a nossa nova sede. O Instituto presta 
suas homenagens a êste nosso consbcio. 

Meus Senhores. 

O Instituto Histórico criado no últiiiio decênio do século pas- 
sado, por iniciativa de três prestiniosos e prestigiosos paulistas, se 
tem caracterizado por inquebrantável linha de conduta. Imperam 
aqui a correcão e austeridade dos atos. Conquistou, por isso, po- 
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sição de excepcional relêvo que o fazem respeitado no pais e no 
estrangeiro. Não existe a riienor falha nos sessenta anos de sua 
existência. Nasceu pela mão dos maiores paulistas daquela época, 
vivendo primeiro eni instalaqoes provisórias até que assentasse 
pouso definitivo nesta simpática e histórica rua Benjarnim Cons- 
tant. 

Surgiu quando a arnbienta~ão cultural de São Paulo era 
muito reduzida. Organizações desse gênero eram escassas. Havia 
o Liceu de Artes e Ofícios, criado eni 1873; o Departaiiiento Geo- 
gráfico e Geológico do Estado, de 1886; o Instituto Agronomico 
de Campinas, de 1887 e o Instituto Bacteriológico, de 1892. 

A primeira biblioteca pública foi inaugurada eni 1897. Escolas 
superiores só havia a de cisncias juridicas -- Faculdade de Direito 
c a Escola Politécnica, estabelecida naquele mesnio ano de 1894. 

Não era muito melhor a situagão relativa e111 todo o pais 
no ocaso do século XIX. Institutos Históricos só existiam o Brasi- 
leiro, fundado em 1838; o Pernanibucano, instituidr~ eni 1862; o 
de Alagoas, eni 1869, além da Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro, instalada em 1883. 

O Instituto Histórico e Geográfic« da Bahia é quase irmão 
gênieo do nosso, tendo-o precedido de alguns riieses, em 1894. 

Para as letras, só existia a Acadeniia Brasileira, coni sede na 
capital da República. E no campo iiiédico, a Academia Nacional 
de Medicina e a Sociedade de Medicina e Cirurgia, aiiibas tam- 
bém situadas no Rio de Janeiro. 

Eis, em linhas gerais, o panorania das ciências e das letras, 
existentes, quando surgiu o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

Considerando-se êste aspecto, pode a nossa instituiqão ser 
admitida como uma das pioneiras do riioviinento que transforniou 
n São Paulo do início dêste século, cidadezinha ainda ingênua e 
simples, no enipolgante centro científico da atualidade. Multipli- 
caram-se os núcleos de cultura, criaranr-se novas escolas, insti- 
tuiram-se as universidades e já se disse que para aqui se transferiu 
o centro de gravidade da cultura nacional. 

Louvemos, pois, a nossa terra e honremos os honiens que a fize- 
ram assim grande e altaneira, obrigando-nos a acompanhar-lhes 
ns passos agigantados, para que nas páginas da história, no futuro, 
sejamos contemplados em condiqões de igualdade com os que 
nos antecederam. 

Este vigor, esta fõrqa inveiicivel que fez do primitivo núcleo 
de Piratininga o São Paulo de hoje veio da semente que os inacianos 

E .  aqui lançaram coni o pensamento eiri Deus e no "ratio stiidiorum". 
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Foram as duas raizes profundas e eternas que logo gerniinarani e 
nos deram, em uma só casa, a igreja e o colégio. 

Vejamos em breve a lição da história. 
A partir do século VI11 e IX a Itália começou a sofrer a 

invasão das inteligências vivas, oriundas das niais diversas nações 
do mundo. Vinham em busca dos primeiros núcleos culturais que 
ali se formavam, precursores do "Studium Generale", matrizes 
das Universidades dos. nossos tempos. Por que? Porque ali, na 
peninsula meridional do continente europeu, ainda semi-bárbaro, 
condensavam-se os principias emanados da cultura helênica. 

Letras e artes que assim passavam pelo filtro organizador do 
imperialismo romano, dominador e sistemático. Mestres gregos 
transmitiam ao seus vencedores os conhecimentos por eles amplia- 
dos e intensificados "Grécia capta ferum victoriam cepit". Vinham 
das bordas afro-asiáticas do Mediterrâneo, mar ilustre, imenso 
receptor e transmissor das einoções primaciais do gênio humanò. 

Atenas e Alexandria multiplicavani-se agora ao sabor do facho 
vitorioso empunhado pelos penetrantes guerreiros de Roma. Mas ao 
mesmo tempo iam-se infiltrando lenta, gradual e seguramente a 
graça, a sabedoria, a doçura da doutrina que do alto se manifes- 
tava pela pregação de Jesus. 

Para Bolonha, sob o cetro espiritual de Irnerius, acorriam 
jovens de tõdas as terras e de todas as raqas ávidos de saber. 
Pequenino burgo, sede de tão extraordinário ímã de atração, Bolo- 
nha, transformada em babel de gentes diversas e de diversos usos 
e costumes, não podia abrigar, sem dissensão, tão pletórica e 
variável onda de peregrinos. Acentuavani-se divergências. 

Ocorreu então a intervencão da Igreja. Franciscanos e donii- 
nicanos puseram-se ao serviço dos estudiosos. 

Transformaram-se, assini, essas Igrejas eni aulas magnas. A 
mesma nave onde o povo assistia ao sacrifício da niissa e ouvia os 
cânticos religiosos, gravava também a palavra dos mestres tra- 
zendo, aos discípulos, regras da ciência e os beneficios da cul- 
tura. Confundiam-se, no mesmo local, as oblatas da fé com as 
ofertas do saber na ordem da ciência e das letras. 

Estes foram talvez os primeiros intiiiios contactos da igreja 
cristã com as  ciências e letras. 

Não era, pois, de estranhar que se abrissem as portas da 
Notre Dame para ouvir os ensinamentos teológicos de Abelardo 
transferidos depois para o convento de Santa Genoveva, na margeni 
esquerda do Sena..Gerou-se, mais tarde, o núcleo a que um clé- 
rigo Roberto de Sorbon e o cardeal Richelieu deram as altitudes da 
Sorbonne. 
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E a escola de Salerno? Foi, ern última aiiálise, o extravasa- 
mento da bibliografia que se acumulara ein Monte Cassino onde os 
monges, pacientes e beneméritos, traduzia111 e preservavaiii a ciên- 
cia árabe passando, tainbéni, para a lingua do Lacio os manus- 
critos helênicos. 

Conservavam os beneditinos, para a posteridade, as cogita- 
ções primeiras do cérebro humano que se abria para as manifes- 
tações sublimes do espírito. 

Mas, em sintese ia-se afirmando o caldeainento cientifico- 
cultural-religioso, têmpera consolidada principalmente a partir da 
Idade Média e que fundanientou as  bases sõbre as  quais assentou 
sòlidamente a grandeza d a  civilização cristã. 

Nem as  artes plásticas e a música escaparaiii a esta coordena- 
ção de sentiiiientos e atitudes hastaiido assinalar, conio exeniplo, o 
amparo as  concepções geniais de Michel Angelo. Rafael, Leonardo 
ou Bach. 

As próprias lutas religiosas d a  Reforiiia c Contra-Refornia 
travaram-se nas universidades alemãs antagonistas ou pela voz de 
Salaiiianca, a primeira, depois de Palência, a se erguer na penin- 
sula ibérica. 

E que diremos da niultissecular Coiiiihra nascida pelo apêlo 
do clero ao rei D. Diniz. E Coimbra que a sahedoria de D.  João 
111 finalmente fixou nas margens do Mondego foi a fonte poderosa 
de irradia550 que trouxe a s  luzes primeiras a êste rincãn da 
América. 

Em sunia, a história das  ciências e das letras que se consti- 
tuiram na Europa depois do império romano e ern seguida se 
expandiram para a Anierica têm, eni todas as  suas páginas, assi- 
nalada a profunda influência do Cristianisnio. Sob seu manto lan- 
~a r an i - s e  neste continente as  priinaciais cabecas de ponte da cul- 
tura, tanto na Aniérica do  Sul corno na do Norte, com a esco- 
linha de John Harvard, um sacerdote, em Boston e a s  aposti~licas 
instituições de São Domingos, Peru e do México, ao tempo ein 
que os inacianos quinhentistas, em Salvador, instalavam, etn uma 
choupana, o ensino de ler, escrever e contar. Encontramos os mes- 
mos fundamentos nos países dêste nosso continente que margeiam 
a periferia norte sul e oeste do Brasil. 

Dêsse cadinho em que se amalgamaram a s  três bases fun- 
damentais da nossa civilizafão, a religião que orienta e conforta 
a alrna, as ciências e a s  letras que a adornam e forjam a s  ariiias 
impulsionadoras do progresso, dessa trindade homogênea e bem 
ponderada, Iancarani mãos descobridores e govoadores lusitanos 
para formafão espiritual c moral dos povos que se iam constituir 
em suas conquistas d'aléni-mar. 
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indios e rudes portiiguêses cravaram nas praias de São Vicente 
a primeira escola que ao comando de Manuel da Nóbrega subiu 
ao planalto em busca dos filhos dos selvagens que, aqui, viviam 
como caçadores e guerreiros, sucessores de Lamech, Nenrod e 
Esaú segundo interessante comparação de Jean de Lery. 

E os jesuitas, neste rincão abenqoado de Piratininga, que 
seria a terra da fartura, lançaram a seiiiente primeira sob cvan- 
ge l iza~ão  da catequese. Aben~oado foi o sitio na sagrada missa de 
25 de Janeiro de 1554. E, entre êstes que, pela serra acima, viera111 
ao inando de Nóbrega, fundador de São Paulo, trazer aos sel~ri- 
colas a palavra divina, desfacou-se Joseph de Anchieta, o doce 
missionário que aqui pernianeceu, por longo tempo, na candura 
e diligência de uin ap5stolo que tocios honramos. Na sublimidade 
de seu apêgo ao gentio, cuja lingua estudou e graiiiaticou, esten- 
dei1 por toda a parte a niistica de seu estro poético, literário e a 
niagia de sua beática hondade. Mestre e discípulo, Nóbrega e 
Anchieta, pela ação política e espiritual ~loiiiinain o periodo colonial 
ein que viveram. 

Estas forarn a s  reservas contidas na semente para cujo lança- 
nienio abriu-se o solo produtivo e generoso da nossa Metrópole 
de hoje; a f é  ern Deus cristalizada na esperanca de que, pela 
ciçncia e pela arte, haveriamos de chegar a ser um grande povo. 

E, assim, sob tais auspicios nasceu São Paulo, solenizado na 
iiiissa de 25 de Janeiro de 1554. 





Oração pronunciada na inauguração da nova sede 

aos 25 de Janeiro de 1954 

25 de janeiro de 1954! Eis-nus, Sras. e Srs. finalmente chega- 
dos ao marco do quadricentenário de S. Paulo. Ao raiar a madru- 
gada de hoje, alcanqarnos a querida efeniéride e passamos a dar 
gracas a Deus, pelo fato de podermos assisti-laacompanhando os 
acontecin~entos que estão assinalando a passagem do relevante 
fato histórico. 

O dia 25 de Janeiro de 3934, apenas pelo que significa em 
nossa História, já estava destinado a ficar altamente ressaltado 
nos Anais desta Casa. Outros motivos existem, porém, que mais o 
exaltarão em nossos fastos. IJni deles é o de inaugurarmos a nova 
sede do Instituto Histórico e Geográfico. O outro revelar-se-á no 
decorrer dêste glorioso alio quando o sodalicio completar seis 
decênios de atividades, daquelas ininierruptas atividades iniciadas 
no longínquo novembro de 1894 e que se estenderam até nós eni 
expansão benefica de cultura semeada nas terras piratininganas, 
nas rnesnias terras que fizeram frutificar uma semente de fé, unia 
semente d e  trabalho e uma semente de cultura, lan~adas  no alti- 
plaiio da Serra do Mar, as duas primeiras pelo Padre Manuel da 
Nóbrega em Janeiro de 1554, e a terceira pelo suave José de 
.4nchieta no decorrer dos primeiros tempos da fundação jesuítica. 

Fruto dos ideais de três homens de vontade férrea - AntBnio 
de Toledo Piza. Doniingos jaguaribe e Estêvão Leão Bourroul - 
aos quais se juntaram os esforqos de outras cento e trinta e seis 
personalidades da vida intelectual de São Paulo daquele quase fim 
de século, o Instituto encetou a sua existência que viria a ser tão 
útil para as letras históricas, após constituir na época da sua ins- 
talacão um dos niarcos da vida cultural paulista, então fortemente 
alicerqada não só na c r i a~ão  de Toledo Piza, de Jaguaribe e de 
Bourroul, mas também na Escola Politécnica nascida em fevereiro 
do niesino ano e tendo Paula Sousa à sua frente, no Museu Pauiista 



surgido eni niaio sob a direçãc de von Ihering, e no Ginisio do 
Estado instaurado eiii seteriibro. . 

Após seis decênios, chegou a hora de perguntarmos o que teiii 
feito o Instituto no decorrer de sessenta anos. Dedicou-se profi- 
cuamente as  pesquisas do passado, desenvolveu os estudos da 
geografia, das ciências afins e das disciplinas auxiliares da Histó- 
ria, exaltou a s  glórias pátrias, fez justiqa aos vultos que argariias- 
saram a grandeza do Brasil e especialiiiente de São Paulo, contri- 
buiu para a educaqão civica d« nosso povo, propiciou aos estu- 
diosos o desenvolvimento dos seus trabalhos, revelou parte da 
docuiiientaqão que jazia inédita e desConhecida eiii iriistura coni a 
poeira dos arquivos, interpretou~a com sabedoria, prudência. seiiso 
filosófico. explicaiido o acontecer nos âiiihitos nacional e paulista. 
assinalou a s  efemérides que niercceraiii destaque, enfiiii cunipriu as 
finalidades exernplificadora e filosúfica da HistOria através da edii- 
cacão dos que o ouviram e ouveni, do esclarecinieiito explicativo do 
acontecer humano dado a todos os que se interessaram e se interes~ 
sam em saber os porquês e a s  causas do desenrolar e encadear 
dos fatos registraaos pela História. 

Na loiiga lista das nossas publicações periódicas, contariios 
cinqüenta e urn tonios d a  revista aléni d e  seis reeditados. Nas 
ediçóes originais e rias reedicóes de obras imprescindiveis para o 
estudo de nossa História, encontram-se doze voluiiies. No setor 
cla divulgafáu de textos e dociimentos, enfileiram-se outros doze 
volumes, o que dá  um total de mais de trinta iiiil páginas abertas 
aos pesquisadores. 

E '  de se notar que a nossa revista e as  nossas publicacões 
alcançaram renome internacional desde 1904, quando premiadas 
coiii medalha de ouro na Exposicáo Interiiacional de Saint Louis. 
realizada nos Estados Unidos por ocasião da passagem centenária 
da aquisicão do território da Louisiania. 

Entre as coineiiioracóes centenárias levadas a efeito, enume- 
ram-se a da Desc«berta do Erasil, das Fundações de S .  Vicente, de 
Ubatuba, e de CananGia, a da Capitania de Itanhaém, a da Procla- 

iiiaçáo da Indepenclência, da Aclaniacáo de Ainador Bueno, da 
Elevação de São I'aulo a Cidade, da Criaqão da Diocese Paulista, 
da F u n d a ~ â o  do Instituto Histbrico e Geográfico Brasileiro, do  
iiascimento de José de Anchieta, I'edro Taques, Frei Gaspar, Rui 
Barbosa. Francisco Glicério, Prudente de Morais, Roberto Southey, 
Visconde de Tairnay, Antonio Prado, Barão Homem de Melo, Padre 
Chico, Álvares Machado, e de tantas outras figuras ilustres; a 
coiiienioraçáo do Cinquentenário da Abolição da Escravatura e, 
por fini, a do Quadricentenário de São Paulo para cujos festejos 
contribuinios coni a iiiedalha conienir~rativa, com dois voliimes da 
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obra "São Paulo ein Quatro Séculos", com o "Catálogo de Do- 
cunientos sobre São Paulo existentes no Arquivo do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro", corri o futuro Congresso a se reunir 

eni setembro e coiii a festa de hoje na qual inauguramos a iiossa 
nova sede e mais uiii edificio que é uiiia pequena pedra aposta à 
vertiginosa grandeza citadina de São Paulo. 

De outros serviços prestadi~s à coletividade, apontanios a des- 
coberta dos despojos do Padre Feijó, a contribuição para o escla- 
recimento e a resolucão de duvidas sobre HistUria, Geografia, 
Geologia, Etnografia, Arqueologia, Genealogia, Heráldica, Nuniis- 
iiiática. e tantos outros departanientos do saber humano, a colabora- 
cão eficiente erri probleriias de repercussão nacional tais como as  
questoes de limites entre Paranh e Santa Catarina, entre São 
Paulo e Minas .Gerais, alérii do auxilio que a niapoteca, e heinero- 
teca, o niuseu, o arquivo, e os viiite mil voluines da biblioteca, pres- 
taraiii e prestam a todos os que bate111 as  nossas portas. 

Nas glórias da Instituicão, salienta-se a de ter sido reve- 
lada desta niesma tribuna da qual, hoje, vos falo, a obra iniortal 
de Euclides da Cunha, "Os Sertões", por êle mesnio, então, tirada 
cio ineditismo em sessão de 5 de Fevereiríi de 1898 quandi, esta 
Casa, ainda iião contando um lustro, já era, porém, afamada nos 
circulos culturais da naqão. 

O material huiiiano que, através de seis décadas, veiii periiii- 
tindo ao nosso Instituto Histórico tão herii servir a São Paulo e a o  
Brasil, foi e é de primeira qualidade. Não o fosse, não teriaiiios 
realizado o que até hoje realizariios. Não poderiamos desejar 
maiores expressões para Presidentes Honorários: - Prudente de 
Morais, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco e êste inagnifico Afonso 
de E. Taunay, querido e sábio Mestre de todos nós. Nas presidên- 
cias efetivas, passaram altos valores, excelentes tinioneiros que 
beni souberam conduzir o iiosso barco: - Cesário Mota. Duarte 
de Azevedo, Luis Piza, Altino Arantes, Afonso de  Freitas, o saudoso 
e inesquecivel Torres de Oliveira e, finalniente, esta ínclita figura 
de Ernesto de Sousa Canipos cujo nome, já respeitosa e reverente- 
mente pronunciado por nOs, sê-lo-á também no futuro pelas gera- 
çóes que aqui passarem e que, nuni expressivo gesto de reconheci- 
mento, apontá-lo-ão, com justica, o maior benfeitor do Institiito. 

Assim, não só nas presidências honorárias e efetivas nias tain- 
bém e111 todos os  outros cargos das  várias diretorias, nas sucessi- 
vas comissões técnicas, e nas várias secções do quadro social. 
gozou o Instituto a felicidade de contar coni eleinentos operosos e 
dedicados a cujOs esforcos e trabalhos deveiiios o que somos e o 
que podemos ostentar como glórias e realizacões paulistas no quarto 
centenário da cidade fundada pelo Padre Manuel da Nóbrega. 
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Não será demais, já que hoje nos estamos instalando em nova 
sede, remeniorar um pouco da nossa história intima, focali- 
zando as  sucessivas instalações e as  agruras pelas quais passamos 
a fim de chegarmos a ocupaqão dêste palácio que, de agora em 
diante, passaremos a habitar. 

Ao apêlo de Toledo Piza, de Jaguaribe e de Bourroul, acor- 
rerani cento e trinta e seis representantes do mundo cultural pau- 
lista de 1894. O primeiro teto a abrigá-los foi o d a  Faculdade de 
Direito de São Paulo, essa mesma Faculdade de Direito a qual tanto 
deve o Brasil. As sessões foram, poréni, logo depois, realizadas na 
Escola Noririal e no Ginásio do Estado, êste localizado ã rua da 
Boa Morte. Durou isso até niaio de 1896 quando se alugou urria 
das salas do sobrado n." 59 da rua 15 de Novembro. No fini tlo 
segundo seiiiestre daquele ano, houve uiiia iiiterrupção nas ativi- 
dades tio sodalicio que, em Dezeinbro, pela quarta vez na sua exis- 
tência, via 11111 iiovo teto a protegê-lo, agora já eiii prCdio tla rua 
Marechal Deodoro, ali periiianecendo até 31 de Agosto de 1900, 
ocasião na qual se transferiu para a Rua General Carneiro. 

Os  integrantes da instituição não se conforniavaiii, poréni, com 
aquela vida verdadeiramente cigana. Ansiavam pela sede própria. 
obtida eiii fins de 1908 graças aos trabalhns de uriia coniissão 
composta por Herniann von Iheiing, Domingos Jaguaribe, Carlos 
Reis e Alfredo de Toledo. 

Contribuirain para a campanha, elenientus do iiosso niundo 
cultural, social. coiiiercial e industrial, efetivando-se, graças aos 
seus auxilias, o desejo e o ideal de se instalar o Instituto ein prédio 
próprio. No iiiês de Julho de 1904, apenas por vinte contos - que 
bom tempo. meus senhores e minhas senhoras! - era adquirido 
o terreno, e em 1909, inaugurava-se no 355." aniversário d a  fun- 
dação de São Paulo. o edifício, imponente e majestoso para a 
época e no qual, até Dezembro de 1931, se abrigariam as  máxinias 
realizações paulistas no campo da pesquisa e da interpretação 
histórica. Note-se que era a primeira associacão congênere a ter 
sede própria no Brasil, o que constitui mais uni padrão das esplên- 
didas atividades bandeirantes. 

Ganhamos assini a nossa casa própria que, durante quase meio 
século, constituiu o torreão, o recesso, 0 abrigo de  todos os que, 
bem intencionadamente, se interessaram pelo passado brasileiro e 

São Paulo, poréiii, cresceu agigantadamente. Vivemos, hoje, 
em outras condições sociais e econômicas, beni diferentes daquelas 
qiie imperavam em 1909. Não seria possivel pernianecermos enca- 
sulados e manietados pelas limitações que, em face da conserva- 
ção de unia situação datada de 1909, nos'impunham o ambiente 



e a vida atual onde se misturani e confundem a s  maravilhosas 
conquistas da técnica e da civilização desde o avião a jacto, a 
bomba de hidrogênio e a televisão até os arranha-céus que, ao 
nosso lado, como que nos sufocavam, não deixando, porém, de nos 
apontar o verdadeiro caniinho que devianios trilhar: - o mesmo 
caminho palmilhado pela nossa querida e progressista São Paulo. 
Precisávamos também subir, galgar alturas para que não nos atra- 
sássenios no ritmo cèlereinente desenvolvido pela cidade. Devianios 
também acelerar a nossa marcha, acertar o nosso passo pelas má- 
gicas botas de sete léguas calçadas nos dois últimos decênios pelo 
velho burgo nobreguense a fim de poderinos continuar a lhe dar 
o que sempre lhe haviamos dado: - empreendimentos culturais 
d e  acordo com o que êle representou através do teinpo e com a 
que atualmente representa no cenário histórico do inomento. 

Batalhou intensamente para i s t o  o saudoso r itiesquecivel 
Tôrres de Oliveira, eni cuja gestão, a frente do Instituto, não nos 
foi possível, poréni, ver efetivados os  velhos anseios. Há inais de 
uma década, recusada uiiia proposta que resolveria a situação, 
escapou-se-nos a primeira e exceleiite oportunidade. Surhiria, 
porém. a segunda quando Tôrres de Oliveira apelou para o Prof. 
Ernesto de Sousa Cainpos. Antes do seu falecimento, já haviani 
sido feitos os prinieiros estudos por Sousa Campos, guindado a 
presidência do  Instituto, ap6s o desapareciniento de Josf Carlos 
Maria Tôrres de Oliveira cuja niemória reverencianios inais uiiia 
vez neste moniento porque terminamos hoje a efetivação de um 
sonho iniciado pelo seu amor, pelo seu carinho e pelo seu devo- 
tariiento ao nosso também iiiuito querido Instituto Histórico c 
Geográfico. 

Habituado aos cinbates das  grandes realizações eni prol da 
coletividade, como já demonstrara nas obras da Universidade do 
Brasil, d a  Faculdade de Medicina de São Paulo, dos Hospitais de 
Vitúria no Espírito Santo, da cidade de Cainpos, no Estado do  Rio 
de Janeiro, de Aracaju, erii Sergipe, da Santa Casa em Belo Hori- 
zonte, da Escola de Enferniagern eiii Porto Alegre, da Cidade 
Universitária aqui eni São Paulo, Ernesto de Sousa Campos empe- 
nhou-se na elevacão dêste Templo da História eni terras de Pira- 
tíninga. Aliás, não podia ser outra a sua atitude entusiástica e 
devotada, pois corre em suas veias o sangue das  velhas estirpes 
planaltinas. Traz no cerne a energia bandeirante dos Pires de 
Campos que ajudaram a conquistar o Brasil, que retalharam com 
a ponta aguçada e o fio cortante de suas espadas herbicas a linha 
iiieridiana de Tordesilhas, que venceram corn a sua coragem indó- 
11:ita e os  seus tonitruantes bacamartes òs  flagelos das  canoas 
paiaguás, dos corcéis guaicurus, e das mortíferas setas caiapós. 



Quando iiiedita nessas glOrias da faniília, divisa ainda Ernesto 
de Sousa Caiiipos, entre outros galardões, a figura austera e se- 
iilioril do gcnitor Antonio de Sousa Canipos, republicano histórico 
tlo manifesto de Dezembro de 1870, companheiro de Quintino 
Boçaiuva e de Saldanha Aiarinho. fundador c presideiitc do Clube 
Republicano da rua São Januário no Rio de Janeiro, que tcve coriio 
secretario José do Patrocínio e que tantos serviqos prestou à Pátria. 
Náo se esquece taiiibérii que fui Iiatizado tia gloriosa terra carii- 
pineira, na iiiesiiia pia e coni a iiiesiiia água que fizera111 entrar no 
seio da Igreja Católica, uni Caiiipos Sales c uin Carlos Goiries. 

Eiii razao disso tudo, e do seu aiiior ao trabalho, a Pátria 
c à Hunianidade, surgirarii os dois cursos universitários, tini na 
Escola Politécnica, uutro na Faculdade de Medicina, anibos con- 
cluídos eiii priiiiciro lugar entre os colegas e justarnciite prciiiiadus 
pelas respectivas congregacões; as  varias centeiias de estudos, 
artigos e livros publicados; os inúiiieros congressos, certaiiies e 
coiiclaves internacionais eni que teiii representado o Brasil; as 
presidências, vice-presidências, aléiii dos titlilos de meiiihro tlt. 
honra. efetivo ou correspondente de várias eiitidades de cultura. 
entre a s  quais salientamos a que iiiais receiiteniente o galardooi!: 
- 0  Iiistituto Histórico e Geográfico de1 Uruguay; as suas atuafói.; 
nas cátedras, priiiieiraiiiente de Histologia e ern seguida de iLlicro- 
biologia e Irnuiiologia da nossa Faculdade de Medicina; suas be- 
néficas passagens pelo Ministério da Educaqâo e pelo Ministério 
da Justiqa. pela direqão da Faculdade de Filosofia, CiZncias 1: 

Letras. e da Faculdade de Medicina de nossa Universidade, a t iv i~  
dades e rcaliza<;ões beneméritas coroadas, finalriiente, durante o 
ano passado, coin a outorga do elevado título de "Doutor Hoiioris 
Causa" pelas Uiiiversidades de São Paulo e da Bahia, solenidade 
que agitou o iiieiu universitário nacional fazendo concentrareiii-se 
as  a ten~ões  do pais para a cidade nobreguense a abrigar, durante 
alguns dias, dez Reitores de todo o Brasil, fato que já se encontra 
salienteniente anotado nas páginas da História paulista. 

Para nós do Instituto, todo êsse dinaniisiiio. todos êsses eiii~ 
preendinientos, culniiriaiii hoje na festividade que aqui nos coii- 
graça. A nossa agreniiaqão desfrutou a felicidade de atrair a s  
atenções de Ernesto de Sousa Canipos, de se tornar objeto da sua 
dedicaqãn tal qual o fizera Torres de Oliveira. Hoje, gracas a 
uma s6rie de fatores que se encadeou na iiiarcha do teriipo, pode- 
mos usufruir os magníficos salões e salas dêste paláciobeni conio 
posição econôniica difícil de ser a lcanpda  no Brasil por entidades 
congêneres à nossa e que, ein futuro breve, nos perniitirá não só 
ampliar as  atividades mas ainda riielhor orientá-las em prol da 
investigação histórica. 



Senhoras! e Senhores! 

Não poderia haver iiielhi~r coirieiiioraqão para O s ,  neste 
Quarto Centenário piratiningaiiu, do que a oferenda que Iioje 
fazenios à s  atividades no campo das  letras históricas nacionais. 

A inauguração de  hoje revcste-se de niaior significado porque 
toma lugar, enfileira-seentre a s  coiiieiiitiraç0es que estão niarcaii- 
do a passagem do Quarto Centenário de Piratininga. Ocorre i10 

mesnio dia em que a cidade, engalanada, vibra de emogáo ao con- 
templar o seu Passado, estremece, admirada, ao verificar o que. 
de geração eni g e r a ~ ã o ,  os  seus filhos já realizaraili de grandiosri 
ate a o  Presente, e termina, cheia de fé e cheia de  orgulho por se 
compenetrar do que nos aguarda no Futuro, um Futuro que será. 
erii grande parte, conseqüência do nosso Passado e do nosso 
Presente, um Futuro que marcará, na História do Universo. a era 
do Brasil firmada pelas nossas glóriaspassadas,  pela nossa gran- 
deza presente e pelo valor indiscutível do ncisso futuro. 





A CELEBRAÇAO DO IV CENTENARIO DE SAO 
PAULO NO INSTITUTO DE COIMBRA 

Na sessão com que o Instituto de Coimbra celebrou o IV . Centenário da Fundação de São Paulo, o mestre de Filosofia e 
eminente pensador, prof. Joaquim de Carvalho, catedrático da 
Faculdade de Letras da velha Ilniversidade Coimbrã. pronuncioii 
a seguinte oração: 

A REALIDADE HISTORICA PORTUGUESA EXPLICA A 
REALIDADE BRASILEIRA 

"Non ducor, duco", (comando, não sou comandado) 6 a 
divisa, desassombrada e altiva, da cidade de São Paulo. Nenhuma 
outra se excogitaria mais confornie a índole da gentc onde se 
gerou o bandeirante e ao esforço da terra que ascendeu do pau- 
pérrinio aldearnento sertanejo de há quatrocentos anos, estabele- 
cido na colina entre o Anhangabaú e o Tamanduatei a capitali- 
dade da poderosa e atrativa metrópole dosnossos dias, "a cidade 
do Mundo que mais cresce". No dominio da ação, a divisa como 
que condensa a gesta assouibrosa que concorreu, coiiio iieiihuma 
outra, para o estabelecimento das fronteiras geográficas do Brasil; 
e no dominio moral, ela enlaga o denodo da iniciativa ao aiiior da 
independência, um e outro timbre e glória da gente paulista e seu 
máximo contributo para a consciência brasileira. 

As concisas e densas palavras latinas são, assim, a um tenipo, 
suma e guião da história paulista, no intimo e na desenvolução 
uma história voltada predominante para o Brasil que se constrói, 
que não. para o Brasil que se continua. 

Fundação inicial de reinóis, tia qual se associaram solidi- 
riamente o agente do Estado e o missionário da Igreja, mantida 
e consolidada por descendentes de portuguêses e por caboclos, a 



28 REVISTA DO I s s r ~ r u r o  Hisrii~ico r GeocnA~ic<i or S. PAUL<, 

História de São Paulo e testeiiiunho adtiiirável da evolucão de uni 
território a iiieio social de caracteristicas peculiares e, por fim, a 
coniponente da alnia brasileira e da confederacão politica do Brasil. 

Esta linha ascendente partiu do arraial que foi, a um tempo, 
atalaia e centro iiiissionáiio. passou pela organização da Capita- 
iiia, e pela da Provincia para culiiiinar na do Estado, 4 sua f ó r ~ a  
criadora procede. radical e originariamente, da c«loiiiza$lo e 
da conipleiçã» portuguêsas, sem cujas tenieridades e desconfian(.as. 
tendências e repulsas. virtudes e defeitos, se n lo  coriipreende cabal- 
iiiente. iiias desenvolveu-se coiii a exigência do nieio físico e social 
e corii o calor do sentiiiiento da brasilidade. Sem a realidade his- 
torica portuguêsa não é coiiipreensivel nem explicável a realidade 
brasileira porque Portugal e o Brasil são paises que a geografia 
ulstancia e fez diferentes nias que a HistOria, sob uni ponto de 
vista, separou e, sob outro, uniu, ou, iiiais pròprianiente, tornou 
inseparáveis por alguns vinculos psicológicos e alguiiias estruturas 
e coinportamentos sociais. A correlaqáo coin Portugal é uma reali- 
dade, inas não iiienos real 6 a forniação do seiitimento brasilico 
lios teinpos coloniais e cuja desenvolufão ?e constituiu em consci- 
ência brasileira pr0pria e iiredutivel. Vista de fora,  principaliiiente 
ciii relaqão a fragnientaqãii do iirip(.rio espanhol das Iiidias, a uni- 
c!ade plilitica do Brasil, inqucbrantàvelniciite riiantida através da 
imensidade do território, da diversidade das  regiões, do contraste dos 
regiriies de vida e das vicissitudes da História. é algo de extraordi- 
iiario, para não dizer dc misterioso: c ,  vista de dentro, olhos postos 
nos riiatizes e canibiantes da realidade social, não i. rrienos extraor- 
dinária e iiiisteriosa a força coesiva da coiisciência nacional hra- 
sileira, qiie assiinila, conforma e englol~a nunia só comunidade de 
esperanças e de destino. a niultiplicidade de elementos étnicos que 
coiiipõetii a populaclo e a variedade das estruturas e áreas cul- 
tiirais em qiie esta se diversifica. 

A I\FLUÊNCIA PORTUGUESA NA COh\PLEIÇAO 
SOCIOLOGICA DO BRASIL 

Sociologicamente, o Brasil não foi descoberto iiein achado, 
rnas sim construido, dado que as  suas fronteiras geográficas forani 
estabelecidas pela vontade, a sua vida social niodelada pela conflu- 
êiicia do adventício, do indigena. e do nieio, e a sua cultura trans- 
plantada e assiniilada. E', na sua plenitude do têrmo, um país 
joveiii, coni tõdas as  sedu$óes e leviandades da juventude, cuja 
consciência nacional, tão cordial, fremente e suspicaz, não teni 
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ainda, felizmente, as arestas rigidas e cortantes que o tempo talha 
e petrifica nas consciências que envelhecem ou se deixani eiive- 
Ihecer. 

Nascida eni meio fisico e social característico, com exigências 
e anelos privativos, a consciência da brasilidade apresenta uma 
marcha constitutiva própria, com marcos salientes de progressão, 
que aliás a desviam mas não desligam das raizes e vincos da com- 
pleição portuguêsa. A sua gênese e constituição são por demais 
sutis e complexas para se deixarem aprisionar por simplificações 
e esquematismos. Penso, não obstante, que, sem grande violência, 
se pode assinalar a sucessão e correlativa integração de quatro 
convergências na fornia<ão da consciência nacional brasileira. 

A primeira, na ordem do tempo e do sentido aglutinante e 
conformativo, procede diretamente da estruturação adniinistrativa 
da Colônia e da hierarquia e solidariedatle dos respectivos organis- 
mos e circunscrições territoriais. Desde a primeira hora, as regiões 
recéni-descobertas e ocupadas forani consideradas pela EuZetrópole 
coiiio parcelas de uma unidade. que as necessárias e inevitáveis 
divisões administrativas não afetavani e muito menos isolavam. 

A segunda, de sentido territorial, é a noção do Brasil como 
unidade espacial. Para a consciência portuguêsa, o Brasil foi sem- 
pre um todo único que, administrativamente, se dividia em capita- 
nias; e para os nados brasileiros. esta consciência da unidade do 
território, que constitui o pais, embora não fornie uni Estado, mani- 
festa-se ja rio século XVII,  sentida e ativamente, na solidariedade 
prestada por Baianos e Paulistas a luta dos Pernambucanos contra 
o invasor holandês, a qual, tanibCrn. ja teve a contribuição do 
Iionieiii de cor. 

Foi esta consciência territorial coitio qtte a base física do curso 
pico-social eni que a cultura pnrtliguCsa se riiesclou com a cul- 
ttira local. confluindo anihas num ritriio r corri exigências que ten- 
diam para a diferenciação, do que. aliás, deu testeiiiunho eloqüente 
o padre Antônio Vieira: 

A quarta, finalmente, deu-se pela concomitância dêstes sedi- 
mentos, tendências e fatores no sentido da vida autônoma, inde- 
pendente e responsável, eni virtude da ação sinérgica da Geografia 
e da História, do meio fisico e do honieni, da sociedade e dos inte- 
rêsses, das incompreensões e das determinaqões, do inevitável e 
do casual. 

Tôdas as regiões colaboraram no processo constitutivo da cons- 
ciência nacional brasileira, umas mais ativaniente do que outras e 
cada uma com o alento vital da sua idiossincrasia peculiar: o 
Cearense, de inteligência aberta e ágil, coiii a alma temperada na 
resistência as calamidades da terra adusta e calcinada; o Pernam- 



bucano, coiii o sentiriientc~ arreigado da continuidade das geracues 
r da hierarquia social; o Baiano, coni o enlêvo do verbo, a s e d u ~ ã o  
do  ritino e a delicia dos sentidos. eiii coiiiuiihão coiri a terra ra- 
diosa onde se  conipenetrarani coiiio eiii sitio algum a s  nianeiras de 
ser do indigena, do europeu e du africano; o Mineiro, coiii o sen- 
timento da seriedade da vida e d a  docura do trato; o Carioca. 
com a ironia pronta e fácil e a satisfacáo do viver; e o Gaucho. 
coni garbo e a ousadia. Na construtura de niíiltiplas disposic6es e 
\,irtualidades que é a alma brasileira, cuja nota doiiiinante Paulo 
Prado pensou ser a tristeza e Ribeiro Couto pensa ser a cor- 
dialidade, o Paulista tem tanibéiii o seu contributo. que é o do espi- 
rito inovador e progressivo, aliás coerenteniente com a indole da 
sua gente, que se não afeiqoa a tilentalidade de Iierdeiro, com a 
iiaturalidade da sua terra, que' nunca se deixou enlear e iniobilizar 
na conteniplaçáo do  passado: e coni o seu destino histOrico, que C 
o de ocupar a vanguarda do Brasil que se cotistroi. 

O ALTO SIGKIFICADO I)E SÃO PAULO NA 
HISTORIA DO BRASIL 

Sern violentar graiideincnte a coiiiplexa variedade dos fatos c 
das circunstâncias, pode dizer-se que, no Brasil colonial, dominou 
a politica da convergência do indigena e do português numa vida 
coniiini, o que, aliás, e caracteristica geral da coloniza$ão portu- 
guêsa, e a do estabelecimento e segurança das fronteiras geográ- 
ficas; e que L) Brasil independeiite teve por objetivos capitais a 
preservação da unidade, a estruturacão da ordeiii político-jurídica. 
a constitui$ão de unia cultura coiii raizes nacionais, a dignificacão 
da vida humana c a criacão de condiçòes econ6niicas propicias à 
valorização do pais e a elevação do nivel de vida dos seus hahi- 
tantes. 

Tôdas estas exigências e solicitações fora111 servidas, quando 
não coniandadas, por Paulistas; dai,  a importância e o alto signi- 
ficado de São Paulo na História do Brasil. 

Foi no campo de São Paulo que a iiiiscigena<ão euro-brasilica 
adquiriu, desde a primeira hora, niaior extensão e, sobretudo, maior 
alcance, pois eni parte alguriia das terras recém-descobertas há 
noticia de tão numerosa descen<fência inanicluca coriio a de que foi 
tronco João Ramalho. O apareciriiento do lendário vouzelense no 
planalto de Piratininga. de que foi o primeiro colonizador, é um 
mistério nias não é mistério o êxito da convivência que logroti esta- 
belecer com o índio nativo, a qual foi condição prévia do aldea- 
inento missionário, fitndado pelo padre Manuel da S6bregal  nem 
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tão pouco o alcance social do cruzaiiiento de sangues, que está ria 
raiz étnica da gente paulista. Dezoito anos após a fundação de 
São Paulo, eiii 1572. já os portuguêses, niamelucos e indios defeii- 
diaiii o seu paupérriiiio arraial contra os Tamoios, confederados e 
instigados por franceses. Foi a primeira afirmação da lealdade da 
gente paulista a Portugal, ao depois tão reiteradauiente reiterada. 
designadaniente após a Restauração de 1640, e foi tambéni, a pri- 
ineira manifestação dos sentinientos e rasgos que nutrirão a su- 
prema expressão do gênio paulista: o bandeirisilio. 

As entradas, monções e bandeiras assinalam, coin efeito, a 
contribuição suprema d a  gente paulista durante o Brasil colonial. 
Empreendimentos de inspiração politica. as  bandeiras exigiram cio- 
tes extraordinários de arrojo, de  decisão e de  energia, mas não se 
coinpreendem neni explicam cabalmente seni as circunstâncias pe- 
ciiliares do meio. E' que a vida no burgci de São Paulo foi arras- 
tada e pobre até ao prinieiro têrço do stculo passado. O isolaniento 
a que o condenava 0 dificil e perigoso caniinho do mar. a 65 qui- 
lio)inetros da costa, que, hoje, se percorreiii facilmente na adniirá- 
vel via Anchieta, e a pobreza do campo circundante, sem minios e 
produtos ricos, impuseram ao Paulista a insularidade. O hoinern do 
litoral, no Nordeste, mantinha frequente contacto com a Metrópole, 
quando iiiais não fosse pela exportação do acucar, cuja produção 
e riqueza estrutirrou a vida social destas paragens eiii volta das  
casas-grandes e senzalas. corrio penetrantemente inostrou Gilberto 
Freyre. O Paulista, ate a plantacão dos cafesais, nos meados do 
século passado, não teve ,i sua disposição exploracões e produtos 
cuja exploração lhe proporcionasse uin nivel de vida elevado. 
Isolado no altiplano, na posição inoral de fronteira e de vigia, con- 
denado a unia vida de restrições, sein o afluxo de migrantes. o 
cruzamento coili o sangue índio tornou-se normal, e a endogamia 
uma iiiiposiçáo de circunstâncias. Daqui, ittnicaniente, o Caboclo, e ,  
psicològicaniente, a coiiipleicão "siii-generis" do Paulista qiie deu 
ser e constância ao enipreendiiiiento das "bandeiras", cuja gesta 
está para n sei-tão e para a s  terras virgens do interior como a s  
navegações dos nossos capitães dos séculos XV e XVI para o conhe- 
cimento das rotas e ancoradouros do mar-oceano. 

A EPOPÉIA BANDEIRANTE 

O bandeirante nasceu da luta pelo desafõgo da existêiicia, 
iiias, se o movia o interesse individual, a sua ação traduziu-se, cole- 
tivamente, para conquista do território e sua integraçáo na unidade 
politico-administrativa do Brasil. Não houve escrúpulo moral, pe- 
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rigo fisico ou obstáculo natural que o eiiibaraqasse e detivesse. 
Nenhurii outro povo americano tem páginas análogas a s  d a  epopéia 
bandeirante, graças a qual se incorporarain na soberania do Brasil 
a i  terras do atual território do Estado de São Paulo, do Paraná, 
de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, quase 
todo o Para e grande parte de Minas Gerais, nuiii total aproximado 
de seis milhões de quilômetros quadrados. Onde outro Antonio 
Raposo Tavares que, nos meados do  século XVII, vai de São Paulo 
ao Paraguai, ao Maranhão. ao Amaz~inas, a região de Quito e. 
no regresso, atinge Gurupá, cêrca de.Beleni:' 

Conr pleno acêrto, escreveu o grande Euclides da Cunha "que 
a tradição heróica das entradas constitui o único aspecto original 
da História brasileira"; e Riii Barbusa, o verbo de bronze e a cons- 
ciência do Direito, pode dizer, coni não nienos acêrto e razão, que 
se "não fora o arrôjo dêsses caçadores de honiens, gente "niais 
ardida que os pr3nieiros conquistadores". e a costa do Brasil a o  
Sul de Paranagliá seria, hoje, espanhola, espanhóis verianios os 
sertões de Mato Grosso e Goiás, outro povo ocuparia a s  nossas 
melhores zonas, respiraria os nossos ares mais henéficos, cultivaria 
as  nossas niais desejadas terras". 

O que São Paulo fez, nos séculos XVII e X\'I11 pela expansjo 
geográfica do Brasil, contra as  ambições de Castelhanos e Criolos. 
vai fazê-lo, no século XIX e no atual, pela elevaqão da vida civica 
c pelo progresso econfiiiiico e social. O bandeirismo muda de dire- 
cão, mas C. o niestno o espirito de deterniinação e igual a tenacidade 
de âninio. E assini f que todas as  grandes causas que configuram 
a fisionomia do Brasil contemporâneo encontraram eni São Paulo 
o mais caloroso apoio, quando não o rasgo inicial e decisivo. Quis 
o destino que fosse eiri São Paulo. nas margens do Ipiranga, que 
D. Pedro proclainasse a Independência, e o fato, coerente com a 
história paulista, reveste-se não sú de grande simbolismo mas, 
também, ao que penso, de significado. pela manutenção e preser- 
vação da unidade brasileira. 

Foi erri São Paulo que, a par do Recife, a mocidade se  ins- 
truiu nas disciplinas juridicas, ein condições que não só imprimi- 
ram ao burgo paulista a fisionomia de uma cidade universitária, 
como deram alento ás  efusóes ronlânticas da Paulicéia e à prepara- 
$30 séria dos futuros parlamentares do Império. 

Por isso, Rui Barbosa chamou "alma mater" do ensino juri- 
dico brasileiro a Faculdade de Direito instalada no antigo con- 
vento paulista de São Francisco, da qual I> dr-. conimbricense Jose 
Maria de Avelar Brotero, sobrinho do insigne botânico, foi urn 
dos dois niestres aos quais coube a instauracão do ensino juri- 
dico. 
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GLORIA E FUTURO DE SÁO PAULO 

Foi ern São Paulo que a campanha abolicionista ecoou com 
niais vibração e, sobretudo, decisão, pois em parte alguma do Bra- 
sil o braço do escravo foi substituido em tão larga escala pelo con- 
trato do imigrante livre da Europa. As conseqüências sociais dêste 
acontccimento foram extraordinárias, bastando notar que a imigra- 
$ão removeu definitivamente os receios- suscitados pela elevada per- 
centagem do  homem de  cor no conjunto da população. 

Foi, ainda, eni São Paulo que o reginie republicano com o 
ideário de que Rui Barbosa foi propugnador convicto e clarividente, 
encoritrou não só algumas das suas niais vigorosas raizes da con- 
solidação, assim como alguns dos seus mais notáveis presidentes. 

Finalmente, foi ein Siio Paulo que, mais extensa e intensa- 
mente, o café adquiriu o valor de riqueza nacional, coiiio oiitrora, 
e a seu tenipo, o haviam adquirido o aqúcar, no Nordeste, e a 
borracha, na Amazônia, e, com ela, o progresso assombros« da 
iiietrópole paulista e o seu extraordinário desenvolvimento indus- 
trial, sem par na América do Sul condicionado, em boa parte. pela 
ciência posta verdadeira e eficazinente ao serviço do pais. 

H i  trinta anos. Paulo Prado, o inteligentissinio ensaista do 
"Retrato do Brasil" terminava êsse livro encantador que é a "Pau- 
lística", perguntando "para que desconhecido caminho marchava 
o Paulista.". Creio que a resposta é só uma e não oferece dúvida. 
Os povos conhecem-se pela sua História, tal como os individuos se  
conhecem pelas suas aqôes; e quatro séculos de existência sem que- 
bra das  determinaqões do gênio nativo é uni presente que, além de 
afirmar a exuberância de todas as  nianifestaqões da vida, revela os 
gerines potenciais de novos einpreendiinentos da atividade e da 
cultura, não deixam margeiii a qualquer dúvida ou hesitação s6úre 

futuro progressivo e criador da terra e da gente paulistas. 
Podem a s  circunstâncias mais ou menos moinentâneas arrastar 

alguriias nuvens que toldem ou escureçam o horizonte; porém, não 
haja dúvida de que São Paulo é a terra d« homem que se  faz por 
si e a cujo anseio não condizeni as  idéias, os sentimentos e as  
instituições que limitani, enquadram e imobilizam. 

Para a sua indole, que nasceu portuguêsa e se desenvolveu 
pelo cruzamento de sangues e de tendências, somente contam e 
valein a capacidade e a s  realizaçòesl e não a posição que se herda 
ou ocupa. Dai a História de São Paulo ser a história constante, 
renovada e por assini dizer quotidiana, da independência e da ex- 
pansão da atividade. Dai, ainda, a iiiissão indispensável de São 
Paulo na vida do  Brasil. Se o Nordeste e Minas Gerais fazeni sentir 
a consciência hrasiléira a exigência da coesão que procede rla 



herança das geraçòes, São Paulo faz-lhe sentir que o Brasil t uin 
país jovem, mais carregado de responsabilidades no f~i turo que de 
legados do passado, e com elas a exigência viva e atuante do  espi 
rito de adaptaqão e de criação. Comemorar São Paulo, neste dia 
festivo, é, pois, admirar quatro séculos de História feita e ahrir 
um crédito ilimitado a História que o futuro desvendará. 



Saudação ao Sr. Alfredo Lencastre da Veiga, repre- 

sentante do govêrno português nas comemorações do 

IV Centenário da Fundação de São Paulo 

Não seria possivel que no instante de agradeciiiiento. despe- 
dida e justa exa l ta~ão  ao Dr. Allredo Lencastre da Veiga, um dos 
ii~ais altos e lidimos representantes da coinunidade luso-brasileira, 
não seria possível que o Instituto HistOrico e Geográfico não trou- 
xesse aqui a sua palavra de afeto, de reconheciinento e de amizade. 

Encerrou-se, há dois dias, o ciclo festivo das  comemoraq6es 
quadricentenárias de São Paulo, período no qual os paulistas ex- 
travasararli a sentimentalidade. patentearam o amor pela terra b a n ~  
deiralite e pelo Brasil, evocaram uiii quadro cheio de glórias e ilc 
tradiqões, apresentaram ao tiiu~ido &se esfôrco iiiagnifico desen. 
volvido ein prol da civilizaqão, apontaram o muito que ainda pode- 
rão realizar em favor da cultura e do progresso, e não negaram, 
muito pelo contrário, reafiriuarain e proclamarani eni altas vaze. 
a s  suas origens lusitanas, o orgulho que sentem em fer a s  raizes 
de suas árvores genealógicas prêsas as  terras do Algarve, d<! 
]Vinho e da Beira uu ernbehidas lias águas do Mondego. do  Ilouro 
e do Tejo. 

Nesses empreendinientos'que exeiriplificani as  energias de uma 
raça e a s  virtudes de um povo, tivenios o apiiio, as simpatias, os 
aplausos de várias na~ões .  Nenliliina, porém, nos apoiou e aplaudiu. 
tietihuma nos foi tão simpática. nenliuiiia se inostrou tão amiga, tão 
acessível como o nosso glorioso e querido Portugal. 

Mas não podia ser de outro niodo porque constituiinos o yro- 
longamento lusitano aléni atlânticii, porque sonios os herdeiros 
ainericanos de Alvares Cahral, Martiiii Afonso de Sousa, Brás Cubas, 
Raposo Tavares e tantos outros, lusitanos também, que fundarani 
a pátria e a nacionalidade brasileiras, que fecundaram o solo pau- 
lista, forniando e glorificando a fainosa R a p  de Gigantes. 





Discurso d e  agradecimento pronunciado pelo 
Sr. Alfredo Lencastre da Veiga 

Emérito Presidente do Instituto Histbrico e Geográfico de 
São Paulo; ilustres menibros da Aicsa; ininhas senhoras e meus 
senhores. 

Foi coni gratissinia surpresa que, através do digno niembro 
dêste Instituto e querido ainigo Prof. Tito Lívio Ferreira, recebi 
a generosa comunicação, da parte do Senhor Presidente, Ministro 
Sousa Campos, de se ter resolvido prestar-me esta hoinenagerii. 

Recebo-a coni huniildade no que ela me diz pessoalmente res- 
peito e atribuo-a - isso siiii! ao que represento cotiio Dele- 
gado Permanente de Portugal aurante a s  Comeinora~ões cio IV 
Centenário da Fundação de São Paulo. 

O nieu pais, que deu o ser i Cidade, que a assistiu na sua 
consolidafão e prinieiros desenvolviiiientos. que a acorqaiihou na 
epopéia das bandeiras - não poderia vir a êstes festejos conio 
estranho: em vez de colaborar, competia-lhe "integrar-se" nêles. 
Foi o que fez. eni gesto fraterno que jamais se desmentiu. 

Manifestaqões dessa "iriiiandade" tivémo-Ias com os cadetes 
do  "Gon~.alves Zarco" e os estudantes do Orfeão de Coinibra; coni 
a missão niilitar e os escoteiros; corri a participaqão luzida nos 
vários Congressos e com colaboraqão entusiasta em quatro grandes 
exposições. A visita de Sua Exa. o Ministro dos Negócios Estrani 
geiros, Sr. Dr. Paulo Cunha, e a vinda, entre o acêrvo de pecas 
históricas cedidas, da Carta de Caiiiinha foraiti presenças com o 
mais alto significado efetivo e simbólico. 

Durante o ano de 1954 estive em estreitas, cordialissinias e 
que serão sempre lembradas relações com o Instituto Histórico 
e Geográfico. Acompanhei de perto o "Movimento Pró-Padre 
Manuel da Nóbrega -- Fundador da Cidade de São Paulo", inte- 
rneratamente dirigido pelo Prof. Tito Livio Ferreira, a que êste 
Instituto prestou sempre o niais valioso e <lesvelado apoio. Tive 
oportunidade de tomar parte nus preparativos e assistir a sessões 
do Congresso de História. que coni tanto brilho foi realizado pelo 



Instituto. Conipareci ainda a iiiiriierosas soleiiidades que tivera111 
tão nobre patrocinio. Erii 29 de ..\gõsto passadu foi-riie concedida 
a grande honra de presidir nesta sala a iiieiiiorável sessãr, solerie 
riiotivada pelo transcurso daquela data histbrica. 

E se não tivesse o Instituto outros títulos para iiierecer a 
iiiinha veneraqão, bastaria o ser êle sant~iario eiii qiie a chanin 
votiva por Portiigal arde viva c pernianenteiiiente. 

Mas iião é só a entidade qiie é cretiora da iiiinlia perene e 
rendida gratidão. - tainhtiii iiiiiitos dos seus iiieiiil~ros. a coiiircar 
pelo seu iliistre Presidente. iiie têrii prodigalizado penhiirantcs 
atencõcs. 

Sei que se trata de traciiciorial t. eslilêtidida liospitalidade pau- 
lista, a rii~iltiplicar~se eiii requintes tle afeto e a confundir, da!!& 
iiicaiiiente, a amizade coin 0 iiiérito. 

Esta a expl icaqã~~ das  gentilísiinias palavras proii~iiiciadas lia 
iioite de 27 de Jaiieiro pelo nobre depiitado ..\ureliano Leite; este 
o iiiotivo d a  iiiagnifica saudaqão boje proferida pelo iiiuito p r e ~  
zado Dr. José Pedro I-eite Cordeiro; esta tariibeiii a causa da des- 
variecedora iiioqão do Prof.  Tito l.ivii> Ferr2ira; csta ainda a «ri- 
geni das  expressões táo hoiirosas que iiie ciirigiii o Scnhor P r c s i ~  
dente, i\Iinistrc Ernestir de Sousa Campos; esta C por f i i i i  a razão 
de  ser da presenca tão aiiiável dc \:V. Exas., iiiinlias senhoras c 
riieus senhores. 

i2liiito i ibri~adci! 



SAUDAÇAO À UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

2 1 de Agôsto da 1954 

Siirs. Eiiihaixadores da Cultura Lusitaria: 

Acolliendo-vos neste iriornento. iliiiiiina-se o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paiilo. E '  suniaiiiente hoiiroso para nos 
agasalharnios, embora por alguns instantes apenas, a luzida e gar- 
bosa eiiibaixada da cultura que o iiossu vélho e niuito qi~er ido 
Portugal envia a Sáo Paulo n o  ano qi~adricentenário d a  sua iuri- 
dação. 

A hoiiienageiii d a  Pátria cie CariiAes à riossa Pátria nos s e i i ~  
sibiliza e etiiociona ao  incsriiil teriipo que rios ci~iiforta e aniiiia. 
Veiiios representado nas personalidades aqui presentes, professores 
catedráticos ou estudantes. aqiiili~ que a terra de nossos a v i s  possiii 
de iiiais beli) e de inais gloriosii: -- a sua iiiaravilhosa e porteii- 
tosa Hisiijria a contar que Portugal deu ao  velho inundo novos 
iiiundos. levantou a cortina dii descoiihrcido para que a s  heneiiie- 
rências d a  civilizac2o alcanqasseiii i ~ s  iiiais longiiiqiios rincces do 
glr~bi), e isto sob a s  bênçãos incocadas aos céus pela bandeira dc 
Cristo desfraldada aos quatrrl \:entes, coni a espada do s o l d a d ~ ~  
p o r t u g u ? ~  e a búss(ila do ri~arinheir<) lusitano a servirerii dc apoio 
e de ruino ao ggnio lusiada, i> maior senieador de iiovos pnviis. 
inovas patrias, novas nacionalidades sobre a facc d a  terra. 

Tem sido unia caracteristica d a  obra lusitana a indestrutihili- 
dade dos \~iiiculos espirituais e inorais que vern unindo. através 
dos séculos, de uni lado o Portugal europeu. de outro ladu o 
Portugal asiático, o Portugal africano e o Portugal americano, sirii 
I> Portugal americanc tarnbéiii porque soinos. lia América do SirI. 
i:in pedaço d a  terra lusiada, porque nos sentiiiios indissoluveliiiente 
presos ao  Tejo e ao Mondego, ao  Douro e ao  Minho, a terra tlt. 

. Heléiii e aos Jeronimos. a Alcohaca e i Batalha, a Ourique e Alju- 
barrota, à Vila Vicosa, a Rraga, a Lishoa e a Coinihra, sentirno-nos 



indissoluvelmente presos por toda unia série inquebrantável de 
elos que vão desde o mesrno sangue até os iiiesnios ideais, os 
mesmos anseios, a s  mesnias tradiçóes. a s  mesinas ufanias, a mesma 
formação histórica. 

O Brasil não seria Brasil não fosse Portugal. Sã!] Paulo nào 
seria São Paulo não fossem um Manuel da Nóbrega, uni João Rarna~ 
lho. uin Antonio Raposo Tavares. E é isto o que simbolizais para 
nós, Srs. Acadêiiiicos e Srs. Professores de Coimbra. Sinibolizais 
a s  forças ingênitas que brotani do recesso mais profundo dos nosso? 
sêres, simbolizais as  ligacões que IIIIS prendeni às  geracoes que 
nos antecedera111 110 teiiipo, sinibolizais o que há de mais renioto 
dentro dos coracões e dos sentinientos brasileiros, siinbolizais, eiii 
suina. a própria formaçã~i de nossa pátria. 

Uni dia, tariibéiii conio vós. partiu da faniosa Universidade 
de Coiinbra ein direção ao Brasil e a São Paulo, uin henenitrito 
lusitano que, divisado ao longe pi~deria ser confiindidii coiii qual- 
quer de v5s que trazeis a faiiiosa e tradicional batina dos acadê- 
niicos. Ele taiiibéiii estava de negro, pois vestia a roupeta jesuitica , 
e .  nos Caiiipos de Piratininga, plantou a semente que hoje vêdes 
frutificada na Metrópole gigantesca e envolvente, por deiliais agi- 
tada talvez mas solicita e carinhosa convosco porque lembrais a 
ela desde a vossa origerii: a ilustre Coniinbriga até a vossa vesti- 
nienta, leiiibrais a ela o seu fundador, aquS1e que, no áspero r 
rude quinhentisnio, aléni de gerá-la, se tlesveli~u ein cuidados pater- 
nais, guiou-a, defendeu-a, garantiu-lhe a sobrevivência em passa- 
gens difíceis i? cruciantes, porque tinha certeza no seu destino, 
porque tinha fé e confiança em Sáo Paulo. Já sabeis que falo do 
Padre Manuel da Nóbrega, Doutor pela Universidade de Coinibra 
e verdadeiro fuiidador de S ã i ~  Paulo. Para  êle. para a sua figura 
doce poréiii incisiva. voltani-se neste IV Centenário as  nossas vis- 
tas. A ele, por direito e justiça, pertenceiii a s  nossas hoiiienagens. 

E neste nioinento eni que dais ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, a honra insigne das  vossas presenças, indivi- 
dualizamos nas vossas pessoas. o vulto adinirável do  Padre Nó- 
brega, daquele a quem deveiiios a existência da cidade que ora 
vos acolhe festiva, prazenteira e feliz coni a vossa visita. 

A êle, a vús, a Universidade de Coimbra. a gloriosa Terra 
PortuguSsa, o penhor da nossa gratidão e o trihuto perene tlo 
nosso amor. 



e 

E X P O S l Ç 6 E S  NO I N S T I T U T O  

Imagens religiosas 

O Instituto Historico e Geográfico de São Paulo voltou para 
sua antiga sede a rua Benjamim Constant. Ocupa agora vários 
pavimentos do seu novo prédio, nesta Iiora quase terminado. 

Em um dêsses andares erigiu uiiia galeria para exposigões. 
coni 31 vitrinas de aço, iluminadas. Galeria Anchieta. 

Destina-se êste mostruário a unia série de apresentações his- 
tóricas e culturais que facultarão nielhor entrosaniento do sodalicio 
com o grande público. 

Abrindo esta nova fase de suas atividades no periodo em que 
comemoramos o IV Centenário da nossa iiietrópole e seis deze- 
iias de anos de existência da nossa instituição, inaugurou-se, e111 
14 de Agosto, a primeira exposição. Versou sobre Iniagcns  reli^ 
giosas Brasileiras. 

Graças ao devotado empeiiho d o  diretor das exposições, da 
comissão organizadora, dos técnicos e generosidade dosexposito- 
res, foi completo o gxito do enipreendirnento. Poucas pessoas acre- 
ditavam que houvesse tão acentuada manifestação de arte religiosa 
no Brasil, principalmente nos primeiros anos de foriiiaqáo da nossa 
estrutura cultural, atravtis da época colonial, inipério e repiiblica. 

O catálogo rigorosamente organizado vai informando o visi- 
tante sobre a época, nrigem e material empregado nas esculturas. 

Logo nas priiiieiras vitrinas figurani imagens primitivas dos 
séculos XVI e XVII. Vêeiii-se peças oriundas dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Pernarnbuco, Bahia e Sergipe, etc. Urri cru- 
cifixo de madeira (n.' 3 do catálogoi.. atribuido ao periodo de 
1600, demonstra influência indigena: 

Chamam os técnicos a atenção sobre unia imagem de madeira 
(n." 9), do século XVI em que se notam traços egípcios, hoje rebus- 
cados pelos escultores da chamada arte moderna. Não é curioso 
Pste retorno ao passado, quando inuitos acreditam que estarnos 
avanqando pela mão dos modernistas de nossos dias? 

As Três Marias (137), expressão do barroco mineiro, notável 
pela composicão e dramaticidade. é considerada uma das mais 
notáveis peças ila exposição. 



São preciosas tariibi.iii, a s  iiiiaoens trabalhadas eni niariini. 
O n . ,  151 do cati logo iiiostra o único exeiiiplar ciiiiliecidri de uiiia 
N. S .  rla Cunceiq,ii, trabalhada e ~~olicroriiada eiii Minas Gerais. 

Si>I)rc Liiiia das  paredes encontra-se unia cabeqa de Cristii. 
de iiiadeira, oriunda de Ciingonlias do Caiiip11, de santo de  roca, 
iisada nas procissfies. 

Outra peca iniportaiitc de S. João cIc Rotas ( 2 3 0 )  rle iiiadeira, 
proveniente da região sergipana. 

Iiiteressaiitc i. tiina Saiitana cle liarro. atrih~iida aos fins (10 
século XVIII. 

O santeiro apreseintou a saiita c0111 aspectil de uiiia cabocla 
Irrasileira. O núiiiero 269 exibe urii Coracão de Jesus sob a foriiia 
ile iiiii iiienino. Uiii Saiiío Antonio inteiraiiicnte de ouro iiiacico 
rcccbeu i> ri.'! 289. 

Vários santos sai) esculpidi~s eiii pedra de sabão. Xr'ossa Senhora 
d a  Conceiqão, que na vitrina teiii o ti.,, 217, pertenceu ao  Padre 
Diogo Aiitiiiiio Feijb. E' bela. pela riqueza do paiiejamento. 

Eis unia ligeira relaqão do riqiiissiiiio iiiostr~iário de cerca de 
500 exeiiiplares pertencentes a iiiais de 40 expositilres. 

Esta exposi(-ao iiierece se i  aniplaiiierite visitada. O Iilstituti> 
Hist5i-ice irani!ucoii-a ao  piihlico para que todos possaiii ter uma 
\~isãii retrospectiva tla arte religiosa brasileira. 

.%lg~iiis CIOS ilustres visitantes <lisseraiii ser esta a iiiais bela 
ex i l~ i~ãr i  do scii gêiieri~. pois qiie I >  Itistitut~> para realizá-la, l i i i i i ~  

tr)ii-se a s  iiiiageiis, pcrteiiceiites a pessoas pierli~sas e de hoiii 
g6sti). KZi> rccorrcu a iiiiagciis pertencentes as igrejas ou iiiliseus. 
O ii ir~struiri i~ apresenta. pilrtanto, a iei$áo de religiosidade e aiiior 
i arte. 

A poesi;, de Oliveira Kilieiro Neto focaliza , I  alto sentido da 
expi~siqãil: 

1:' o Brasil qiie ressurge, c<~iiiovidi~. 
iICstes iiiantos I)arri>c!>s c dourados. 
destes iiiirrios de f C .  pí>licri>iiiad~>s 
pelo tei?ipo, eiii iiiilagi-e revivido. 

São proiiiessas de  aiiior eternizadas 
nas fases florescidas eiii docura 
dsstes Santos de glória o u  de  ariiargura, 
iiestas niãos; conin lírios, coiisagradas. 

São a s  sonibras leiidarias dos Senhores 
e Sinhàzinhas pelas velhas salas. . 
São resniungos de  negim nas senzalas 
geniendo preces pelas soas dores. 



Exposição Imperial 

O Instituto Histórico e Geografico de São Paulo esta reali- 
zando notável exposicão pela priiiieira vez apreseritada eni riosso 
iiieio. Coni o consentiriiento e aplausos de S. A. D. Pedro de 
Orleans e Bragança e de seii irnião D. João, obteve o Instituto 
perniissáo para trazer do Palácio Grão-Pará, eni Petrópolis, vestes 
c pertences do período imperial hrasileirn. Durante várias décadas 
estiveraiii estas preciosidades giiardadas no Castelo d'Eu, na 
França. Vindas para i) Brasil estão conservadas eiii nunierosas 
arcas, no Palácio referido onde resicleiii U. Pedro Gastão c sua 
esposa D. Esperanqa. 

Noteni ùeiii: náo são êstes objetus os que ciinstitueni o nicis~ 
truario exibido rio ~CZuseu Imperial de Petr6polis. O que ali se con- 
tPiii  pertence hoje ao Estado e continuara eiii permanente apreseii~ 
tação ao piiblico, tal coiiio sucede eni relacáo ao hluseu Histórico 
Nacional, coiii sede lia Capital da Kepiiblica o11 no ~Iluseu "Mariano 
Procópio", ein Juiz <te Fora. 

4 cxpi,siçãc do Instituto Iiisti>rico consta de vestes e ubjetos 
de propriedade privada dos principes e alguns colecionadores que 
thi? a ventura de possuir tais valores históricos. de extreiiia rari- 
dade. 

Vendi)-se. pi>r exeiiipl~), 11  iiiant<i da princesa Isabel. nosso 
espiritol coiii einocão, reporta-se ,i presença daquela personalidade 
histórica q ~ i c  taiito se siihliniou coiii a aholi$ão da esciavatiira i i i i  

Brasil. 
A espada de grão-iiiestre da ordeiii iiiiperial do Cruzeir'>, usada 

ria coroação de Pedru 11, é i i i i i  requinte de arte e de pedrarias. do 
iiiais alto valor intrinseco. 

Uni siiiete, presente do Duque de Caxias a D.  Pedro 11, E~inde, 
nuni só objeto, a recordação de dois grandes hoiiiens dos tenipiis 
iriiperiais. Uni, expressão de paz pelo seu próprio teinperainento; 
outro, expressão de guerra, em defesa do Brasil e das nossas iiis- 
rittiicões. 

A sombrinha de D. Teresa Cristiua nos transporta a modéstia 
e delicadeza de sua pessoa. E os leques? E'  uma co l e~ão  que iden- 



tifica a nobreza de atitudes ou a iiialicia das intrigas niurtiiliradas 
nos salões dos sfculos passados. 

Os cristais. . . Para cluê descrever se e tiiais fácil ir ver, coni 
os próprios olhos, ri niostruario apresentado na nossa sede. 

Eni 12 de Outubro priixiiiio encerrar-se-;1 esta helissiiiia de- 
i~~onstraçãii  do fastigio de tenipos passados. O Instituto preci5.a de- 
volver as  peqas tão gentiliiiente cedidas e que ci,iiipõeiii a iiiai? 
eniociiiiial das suas conienioraqóes, n o  ano quadrissecular da fun- 
dação da nossa inetrópole. Outras exposições, ti« mesiiiii local. 
estão em fase de preparacão no coiitinuado propósito do nosso 
sridalicio de festejar êste celebrado aiici de 1934. 

Aproveitando a oportunidade o Instituto exibe siniultãneainente, 
lia sua galeria de exposições, 353 peças de louça histórica. Pei- 
tenceraiii a Casa de Braganqa, a Casa Irnperial do Brasil e a aristo- 
cracia brasileira. 

Acreditamos ser esta a inellior exposicão do gênero feita eni 
São Paulo, não só pelo volunie coiiio pela raridade e heleza das 
peças expostas. 

Adtiiirem os pratos dos serviqos de O.  joãi) VI. pri~icipairiieiite 
11s dos pavões e dos galos. 

Atentern para aquêle prato, talvez o único coiii a coroa e 11 

C'. I .  de Pedro I .  Meditem sobre r i  honi gosto [ias decorações c111 
que a arte se revela, principalii~eiite nas riiais siiuples. Há uiii tra- 
vesso que é lim encanto de coiiiposiqão: siniplicidade, harnionia e 
discreto colorido. 

O catálogo berii iiiipress~i e fartaiiiente ilustrado pr~iliingará 
a vida desta exposicão, conservando as  caracteristicas principais da 
indunientária, jóias, cristais e porcelanas. Trata-se de objetiva:ã« 
retrospectiva admirãveliiiente hern apresentada, coiii a colaboração 
graciosa e preciosa dos conipetentes vitrinistas da Casa Mappin. 



Ordem da Jarreteira 

Na Exposição Imperial do Itistituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, figura a indumentária e outros atributos d a  Ordem d a  
Jarreteira. A honraria foi conferida pela rainha Vitória, d a  Ingla- 
terra, ao magnânimo imperador U. Pedro 11. 

Até agora foi esta a única vez em que tão cobiqada insignia 
veio para a s  América, do Norte, do Sul e do Centro. Eis, pois, 
uma oportunidade única para ver diretamente as  vestes e pertences 
desta ordeni de cavalaria raramente concedida mesmo nas Ilhas 
Britânicas. 

Recordem-se que Churchill depois dc tão inonumental trabalho 
pela sua Patria só recentemente recebeu tal dignidade das niãos 
encantadoras da rainha Elizabeth 11. 

Para se ter uiiia idéia da raridade do prS.rni« basta atentar 
para o reduzido núniero de 25 cavaleiros. 

Antigamente constituiarii-se em dois grupos de 12. uni co- 
mandado pelo rei e ouho  pelo priiicipe negro. 

Faziani-se justas e torneios tão ao sabor da sociedade dc 
teinpos remotos. 

O rei da Inglaterra c' o grão-iiiestre da Ordetn. As cátedras 
para cada uni dos cavaleiros Iocalizarii-se iio castelo de Windsor. 
sob o patronato de Sáo Jorge. Altiii das  vestes compõein o con- 
junto a famosa liga. titiia placa de prata e uiii colar. A placa C 
formada por uina estrêla de prata de oito pontas. O colar consta 
de 26 peqas em foriiia de jarreteira esriialtadas de azul. A iniagem 
de São Jorge esmagando o dragão fica suspensa no colar. Os  
iridunientos coinpõem-se de mantas, capelos, bandas, chapéus com 
plumas de avestruz e de garsa. O cavaleiro fica submergido no 
volume dessa roupagem. Na liga figura, erri ouro, a inscrifão: 
"Honni soit qui mal y pense". - 

Esta ordem nobilissinia intitula-se "Order of the Garter". Foi 
instituída eni meados do  século passado por Eduardo 111. Várias 
versões procuram explicar os motivos de  sua criação. A versão 



mais romântica e que é verossiniil, refere-se ao episódio da queda 
de uma liga da belissima condêssa de Salisbury, quando dançou 
com o rei. 

Uni frouxo de riso dos cortesãos leva o soberano a proferir 
a celebrada frase: "Honni soit qui nial y pense". E acrescentou: 
os que hoje se riem amanhã sentir-se-ão orgulhosos de usá-la, 
referindo-se à liga. Esta é usada pelos cavaleiros na perna esquerda 
e pela rainha e damas no braço direito. Estas úItiri1as são denomi- 
nadas "Damas d a  Fraternidade de São Jorge". 

As peç-as enviadas para D. Pedro I1 forarii contidas eiii lima 
arca também exposta. 

Em dois belos estojos de veludo encontrani-se o pergaminho 
concedendo o titulo a D. Pedro e os estatutos da Ordem coni os  
grandes selos respectivos. 

Esta apresentação inédita constitui uma das  niais interessantes 
das contribuições do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
em comemoração ao IV Centenário da nossa metrópole. 



Bíblias de Mogúncia 

São geralniente denoniinadas Biblias de Mogúncia ou de 
Gutenberg as  que se imprimiram entre 1456 e 1462; enquanto era 
por assim dizer secreta a técnica de impressão do engenhoso 
inventor alemão, na cidade a que os inglêses dão o nome de Mainz 
e os franceses Mayence. A cidade situada na inargeni esquerda do 
Reno e sede de uni arcebispado foi invadida eni 1462. Muitgs 
dos seus habitantes exilados levarani para fora da cidade e do 
pais os processos empregados por Gutenberg e seus colaborado- 
res. Eram os caracteres em relêvo primitivamente gravados eni 
tabuinhas de madeira ( i .  tabelares) e depois em tipos isolados 
que servissem para compor niuitas obras; e não uma só, conio 
no primeiro caso, em que os caracteres componentes de uma tábua 
não se podiam separar. 

Vieraiii depois os tipos fundidos (i. tipográficos); tipos que, 
(iin ultima análise, ainda se mantèiii até os tenipos atuais. Os 
livros daquela epoca são inerrnahirlos rarissinios e preciosos; não 
sOmente pela sua antiguidade (século XV) e por representarem 
os priinórdios da imprensa do teiiipo de Gutenberg. como ainda 
pela maravilha das iúiniini~ras decorativas, tão ao gosto da Idade 
Média. Gutenberg não assinou qualquer trabalho. Dizeiii que assim 
procedeu para obedecer ao preconceito que impedia aos nobres, 
como êle, trabalhos de artífice. 

Segundo algunias versões, Gutenberg iiiipressionou-se, para 
sua invenção, observando unia folha de papel branco que tendo 
caido sobre uma escritura fresca imprimiu as  letras a o  inverso. 
Asseguram tambeni seus biógrafos que iniciou suas experiências 
em Strasburg, associando-se corn alguns cooperadores e mantendo 
em segrêdo as  experiências, figuradas como se se tratasse de fabri- 
cacão de espelhos. Regressando à terra natal e dispersados seus 
haveres obteve um empréstimo de J. Fust. Aos dois associou-se 
F. Schoeffer que parece ter sido engenhoso caligrafo. Não satis- 
fazendo seu credor ocorreu processo judicial. 

Perdendo a questão Gutenberg teve de entregar a Fust o 
iiiaterial tipográfico. 4 discórdia aconteceu em Novembjo de 1455 



48 REVISTA ou i ~ s r r r r r r i ~  Hrsrónico r GLOCRAFICO DE S YACLU 

(documento riotarial de 6 de Noveiiibro de !455), antes, portanto, 
de ser publicada a Biblia da Mazarin (assiiii chamada por ter sido 
encontrada na Biblioteca do Cardeal Mazarin) que saiu antes de 
15 de Agosto de 1456. Entre o processo judicial que deslocou 
Gutenberg e a inipressão que acabamos de rriencioiiar decorrera111 
cèrca de nove meses. 

E' interessante a declaração de Gutenberg constante da nii- 
nuta do processo judicial. Asseverou que êle ainda teria de pre- 
parar os instrumentos de trabalho coni o dinheiro que lhe tinha 
sido emprestado. Eis porque alguns esclareceni qiie, de acordo coni 
as  regras bibliográficas, a Biblia de 42 linhas, que os aleriiães 
pretendem ter sido impressa por Giitenberg, deve ser atribuida a 
P. Schoeffer talvez em associação com Fust. Essa Biblia não tem 
designaqão do editor, mas a seguinte contéin nu final do segundo 
volume, ern verinelho, a data e os rioiiies de J. Fust e P. Schoeffer. 

Vemos assim que o assunto é uni pouco confuso em conse- 
qüência da falta de dados seguros. Julganios, entretanto, que iiiercce 
crédito quem assim definiu o problema no D. E.  Hispano-Americano. 

1." - A arte tipográfica foi criada em Mogíincia. 
2." - Sua invenção é devida principalmente a J .  Gutenberg. 
3." - Os capitais foram fornecidos por J. Fust. 
4 - O aperfeiçoaniento da execução cabe a P. Schi~effer.  

Acrescentarianios a estas conclusóes uiii quinto iteiii: 
5." - Todas as Bíblias editadas eiii .44ogíincia, entre 1456 e 

1462, sendo incunabulos do período que poderiamos chaniar de 
secreto, em relação ao novo invento; sendo oriundas de iinpressoras 
trabalhadas sob a direção de Gutenberg, coin aperfeicoaiiientos de 
Schoeffer; têm o niesmo valor de raridade e preciosidade, podendo 
ser chamadas Biblias de Mogilncia ou de Ciiiteiiherg. o genial 
inventor. 

Schoeffer no colofon do Psalter de !457, obra que se acredita 
ter sido projetada e parcialrilente iiiipressa por Giitenberg, declara 
que lhe cabe apenas o modo de imprimir as  rubricas e de colorir 
as  letras capitais. Acredita-se poréni que tenha influidi~ niais tarde. 
lia ultiniação do problema de fundição dos tipos nietálicos. Seu 
filho, eni uma tradução aleniã de Tito Livio, iiiipressa ern Mogúncia, 
em 1505, escreveu: "Ein Mogúncia inventou-se a arte adniirável 
da iiiiprensa principalmente eiigeiihoso J. Gutenherg eni 1450; 
foi posteriorniente melhorada e propagada para a posteridade pelcs 
capitais e trabalhos de J. Fust e P. Schoeffer". Todos erain, aliás. 
cidadãos de Mogúncia. 
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Entre as  Biblias daquela época destacam-se três: a Bib!id 
chaniada da hlazarin de 42 linhas, do ano de 1456, sem assinatura 
do editor; a Biblia de 48  linhas, do  ano de 1462, assinada por 
Fust e Schoeffer e a Biblia chamada de Bamberg de 36 linhas 
Nenhuina tem a assinatura de Gutemberg. 

A Biblioteca Nacional do  Rio de Janeiro possui dois exempla- 
res do incunábulo de 48 linhas. Forani trazidos por D. Joãri Vi,  
quando transportou para o Brasil a Biblioteca da Ajuda. Aintia 
conio Priiicipe Regente e acossado pelas hostes de Junot, na p r e ~  
cipitaqão da fuga, não se esqueceu o grande rei de trazer os 
livros, nuri~erosos e raros, coni os quais se constituiu o núcleo d a  
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. S6 éste gesto, de traze1 
os livros, justificaria o alto valor do curto e benéfico reinado de 
D. João no Brasil. Muitas outras obras fundamentais estabeleceu 
o nionarca português no Brasil bastando lembrar, além d a  Bi- 
blioteca, o Museu Nacional, o Jardiin Botânico, a s  escolas médicas. 
a escola de engenharia (então Acad. Militar), a Escola de Belas 
i"rtes (rriissão francesa de arte),  etc.. 

As duas Biblias irinãs da Biblioteca Nacional, eni dois volu- 
iiies, constitueni o maior patriin6nio daquela casa que é a maior 
fonte bibliográfica brasileira. ' 

Uin exemplar em dois volumes saiu agora, pela primeira vez, 
da velha instituição para coiiipor o ponto mais alto da Exposição 
de Biblias em realização, na hora presente, no Instituto Históiicu 
c Geográfico de São Paulo. Obtiveriios êste privilegio graGas ao 
elevado espírito do niinistro da Educação e Cultura Prof. Candi~lo 
Mota Filho. A Biblia eni questão, em virtude dos imperativos de 
segurança, conio obra preciosa que f ,  só é exposta das 15 a s  I?: 
horas, ein vitrina especial, sob vigilância constante de uni fun- 
cionário de absoluta confiangado Instituto. Realmente a preciosi 
dade deve estar fechada a sete chaves mas também deve ser úti! 
e visível, por certos períodos, embora com absoluta garantia de 
segurança, como ocorre na Ti,rre de Londres, com as  antigas e 
riquissinias jóias da coroa. 

Rendemos pois nossas homenagens não sòrnente a o  niinisti-<I 
da Educa~ão ,  conio ao seu chefe d e  gabinete Orlando Calaza, a >  
diretor da Biblioteca Eugênio Gomes e José Honório Rodrigues, 
chefe do setor de obras raras. Aliás o diretor da Biblioteca Naciona; 
teni desenvolvido exposições de livros como elemento de divulga- 
ção cultural. 

Alem dessa Biblia rara a Exposicão Biblica expõe outra. 
tainbi.111 do seculo XV -- 1492. O incunábulo pertence a Bi- 
blioteca Municipal de São Paulo. Crenios q u e  tambem esta é a 
maior jhia. 
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Entre outros grandes valores a Exposição apresenta riquis- 
simo material bibliográfico pertencente ao seu ilustre consócio e 
homem de grande cultura, o dr. Bernardes de Oliveira. 

Todas as  pecas sán absolutaniente originais. Vejamos quais 
são:  Folha de uma Biblia manuscrita arniênia de 1121 - tradu- 
@o de Mesrop no alfabeto Haikian, de 38 caracteres; folha de uma 
Biblia riianuscrita do século XI I ,  1150; folha de uma miniatura da 
Bíblia ern manuscrito de cêrca de 1240, Vulgata de 11 linhas para 
cada polegada: falha de urna Bihlia manuscrita de Paris de cêrca 
de 1310; etc.. São 59 folhas ao total. 

.4 Exposição Bíblica tein sido iiiii triunfo pela grande fre- 
qüência do público. Ein poucos dias já vaiiios alcançando 3.000 
visitantes que deixaram suas assinaturas no livro de entrada que, 
aliás, é gratuita. Contando-se as  assinaturas das outras exposi- 
cães teiiios uni total que já ultrapassa a casa dos 10.000. 



Exposição Bíblica 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo iniciou nova 
fase de sua vida social ao completar sessenta anos de existência, 
coincidentes coni o 1V Cenienário de fundação da nossa hletró- 
pole. 

Instalado condignaniente ein sua nova sede, construida no 
tradicional local da rua Benjaniim Constant, 158, promoveu o 
sodalicio a organização de novos departainentos e o desenvolvi- 
iiiento de sua já voluniosa biblioteca. 

O Departariiento de Exposições, confiado ao nosso confradr 
Eldino da Fonseca Brancante, depois de realizar cinco exposições, 
com grande êxito, está agora empenhado na sexta mostra que é a 
Exposição Biblica, pela primeira vez apresentada em São Paulo. 

As anteriores versararii sobre Iniagens Religiosas, Vestes e 
Objetos Iniperiais, Louça Histórica, Ex-Libris, Filatelia. Catálogos 
específicos e explicativos ilustram os certanies e os reniemoram. A 
frequência gratuita atrai numerosos visitantes cujo número sobe a 
dezenas de milhares. A situação do Instituto na zona urbana mais 
central desta capital, favorece, sem dúvida, a frequência que man- 
téiil a nossa galeria em continuo movimento, durante toda a tarde 
até vinte e duas horas. 

Mas a curiosidade dos estudiosos e do publico em geral i 
sobretudo despertada pela escolha dos temas e pela beleza r técnica 
das demonstrações. 

A Exposição Biblica está talvez uni pouco superlotada. Esta 
circunstância sobreveio, porém, eni conseqiEncia da abundância do 
material colhido em São Paulo e pelo fato de ser a primeira mostra 
do gênero figurada ein nossa terra. Outra que se apresentar futu- 
rariiente terá docunientaçáo nienos abundante para permitir me- 
lhor exame e meditação. 

O catálogo ilustrado da Exposição Biblica, cuja apresentação 
é d a  lavra de D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Cardeal- 
Arcebispo de São Paulo, oferece explicacões d a  composição de 
cada uma das 27 vitrinas que formain o coiijunto. Na vitrina n. 1 
figura a Bíblia conio um l i t~ro inspirado. Constitui a apresentacão 
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inicial. O vocábulo Bihlia de origeni grega significa livros. ~Mas, 
desde os primórdios do Cristianisrno, a palavra tem sido etnpre- 
gada para significar o conjunto de livros oiide se expritiie a reve- 
lação divina. 

Assiin esta vitrina mostra um qiiadro alegórico eni que Deus 
oferece a 1Moisés as  Tábuas da Lei. Eis o comêçc do Velho Testa- 
mento. 

Em confortiridade coiii o Concilio de Trento existeni 73 livros 
da Biblia. Pertencerri ao Velho Testaniento 46 livros e ao Novo 
27. Classificaiii-se ein históricos, didáticos e proféticos. 

O Antigo Testamento anuncia e prepara o advento do Reden~ 
tor. São os livros escritos antes de Cristo. 

O Novo Testariiento consubstancia a alianqa contraida po: 
Jesus com os honiens e sancionada pelo seu sangue. Na rnesnin 
vitrina n. I figura o fac-siniile d a  "La Bibbia de Borso d'Este", 
e d i ~ ã o  niilanesa que t unia j5ia de iiiipressão e de iluminuras deco- 
rativas, diferentes eni cada página. 

.L\- obra pertence ao conhecido hihliógrafo e antigo parlamen- 
tar dr. Pereira de Matos. 

Na vitrina n.,2 figura a Biblia Iiebraica, pois o Antigo Testa- 
inento foi escrito eni hebraico. Outros elenientos significam o titiilo 
da vitrina que P :  "Textos Pritnitivos". 

A 3 . 4  vitrina é reservada para a \'ulgata de São Jerõnimo. E '  
a versão latina conhecida sob o nmne de "Vulgata", de autoria, 
ein quase totalidade, de São Jerôniirio. Traduziu-a do  texto grego, 
idioma que o tradutor dominava completamente. O Concilio de 
Trento aprovoli-a ci>ino autêntica. E '  usada coino texto tio ensino 
e na pregação. 

As vitrinas 4 e 5 expòeni Biblias poliglotas e exemplares anti- 
gos. 

Estas notas pela sua natureza cteveiii ser breves. Não  seria 
possivel, portanto, explicar aqui, mesriio resumidamente, toda a 
nionumental docuiiieiitaqâo exposta na Galeria P e  Joseph de An- 
chieta, do Instituto Histórico e Geográfico. Daremos apenas os 
riornes, ou iiielhor, a s  indicafões das vitrinas seguintes: "A Biblia e 
os Judeus" - "Traducões para lingiias vivas" - "Traducões e 
Edições Portuguêsas" - "Histbria dos Primórdios" - "A Meso- 
potâiiiia" - "O Egito" -~ "Os Profetas" - "Os Salmos" -- 
"Geografia da Palestina" - "História e Geografia palestinenst." 
- "Os Evangelhos" - "Jesus Cristo do qual toda a Biblia dá 
testernunho" - "Eucaristia e Maria Santissima" - "Os Atos dos 
Apóstolos" - "São Paulo, o Apóstolo dos Gentios'' - "As Cartas 
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de São Paulo" - "O Apocalipse" - "Coiiientários da Biblia" - 
"Monografias Biùlicas" - "Curso de Sagrada Escritura". 

Um dos maiores atrativos da exposição é a Biblia de Mogún~ 
cia - 1462. Raro e precioso exemplar pertencente a Biblioteca 
Nacional. Foi cedido ao Instituto por um periodo de 20 dias de 
exposição, graças ao enipenho do prof. Cândido Mola Filho, Mi- 
nistro da Educação e Cultura que a requisitou, confiando-a ao 
nosso sodalicio., a fini de que a gente de São Paulo pudesse tomar 
conheciniento da valiosa obra, trazida para o Brasil por D. Joào 
VI, ailida principe regente, quando veio para a América, acossado 
pelas hostes de Junot. Esta Rihlia está exposta, em vitrina espe- 
cial. 

Fora das vitrinas f de se destacar a iiiaquete da Terra 
Santa preparada por uni joveiii sacerdote niexicano aqui residente. 
ConipBs a inaquete depois de visitar a Terra Santa. E' um relêvo 
iriipressionante erii que se desenhar11 o Mar Morto, o Rio Jordão e 
a s  cidades proximas a Jerusalein, esta cotii seu setor árabe c 
judaico, situado no alto da moiitaiiha escarpada. 

A exposição é devida a Liga dos Estudos Biblicos presidida 
por hlons. Heládio Correia Laurini e da qual faz parte o nosso 
ilustre consócio Mons. Paiilo Florêiiciii S. Carnargo.' Todo o tra- 
ballio de orgaiiização e deiiionstra~ão teni sido dirigido pelo pri- 
meiro secretario da Liga, Frei João Josi. Pedreira de Castro O.F.M.. ' 

4 Coiuissão Organizadora teni conio presideiite o nosso consi~cio 
prof. José Carlos de Ataliha Nogueira. .4 Comissão de Honra do 
certame 6 presidida pelo priif. Cândido Mota Filho, ininistrn da 
Ediicação e Ciiltura. 

Palestras proferidas durante o período da Exposição perini~ 
teiii ao publico niaior conhcciiiieiito do assunto que aléni do seu 
aspecto espiritual constitui unia foiite cultural da maior grandeza 
iiiesnio para aquéles que não são t«cados.pelo benesse de se ir, 
cluirrrn no iiianto aniplo da Igreja, onde se respira não sòmentc 
a Fé, conio tariibém a tranqüilidade da alma, eni repouso adrnir5 
vel; enfim o conforto interior que é uni bálsanio maravilhoso contra 
as  lutas e agressividades da vida quotidiana. 

E, assim, sein reclames c objetivaniente, vai o Instituto His 
mraiiia tórico e Geográfico de São Paulo realizando seu extenso pro, 

cultural em que se incluem também cursos de história e exibições 
de filmes educativos. Prosseguirá nesta obra sem vacilaçíies pres- 
tando assinalados serviços ao meio intelectual de São Paiilo e 
abrindo horizontes para os que viverii fora da esfera de estudis. 
dedicando-se a outras atividades também iiteis no pais. 





i.= EXPOSIÇÃO DE EX-LIBRIS REALIZADA 
EM SAO PAULO 

Discurso pronunciado em 27 de Novembro de 1954, 
no ato da inauguração 

Pela terceira vez no ano quadricentenário da fundação tle S?.i> 
Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico abre a s  portas a firii 
de inaugurar unia exposiqão. Já  o fizemos corii imagens reli 
giosas brasileiras e com vestes e ohjetos iriiperiais, note-se, p r i -  
],?iadas por grande êxito. 

Devenios estas realizaçóes ao espirito dinâiiiico e organiza- 
dor do  ilustre consócio Eldiiio da Fonseca Brancante que, àquelas 
qualidades, reune a virtude toda especial de saber agrupar eiii 
torno de si elenientos capazes de efetivarei11 o plano por êle tra- 
qatio e que, no funrio, representa o ansei ,~ constante do sodalicio 
eiii tomar, positivaniente, um contacto niais intinio e duradou;o 
com o público, trazendo-r~ jlintci de nós quer lia apreciação e na 
manifestação quer no estudo e na divulgação <Ia cultiira e [Ia artc. 
elcriientos de tão significativa iiiiportâiicia na vida t. na his tó~ia  
de qualquer povo ou nação. 

Ao inaugurar esta exposição de Ex-Libris, aproveitamos 
a oportunidade para rendernios tributo ao operoso coronel Salva- 
dor de Moya sob cuja esclarecida e segura direção o Instituto 
Genealógico Brasileiro conseguiu reunir preciosíssinia coleção. 
paulatinamente estampada nas p~iblicafóes daquele sodalicio que. 
entre outros beneméritos serviqos já prestados a São Paulo e a« 
pais, conta a glória de ser uin tios incentivadores do amor a(> 
Ex-Libris além de incentivador da sua sisteinática adoção. 

Dentre os que contribuirani para hoje podermos apreciar a 
expos i~ão  admirável que se estende artisticamente sob os nossos 
olhares curiosos e sedentos da beleza ali condeiisada, encoiitra-se 
Álvaro d a  Veiga Coiinbra cuja sensibilidade artística e espírito 
realizador já de loiigo tempo conhecemos, revelados que forani na 
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outra, esta 1% aquela caracteristica de propriedade, iriipregnando-a 
forterriente coni alguni ou alguns dos vincos da própria pcrsonali- 
dade, pela regra ou lema de iiiiia filosofia toda pessoal oii pelo 
brasão do seu espirito, ci)riio diz acertadaiiiente a fariiosa poesia 
de Marthold. 

Não foi sern razão que tierievikve Granger afirmou: "L'Ex- 
Libris doit être un peu une confession" pois, nele, se encontra 
refletida a personalidade e a psicr~logia do possuidor com, os tracos 
de niodéstia ou vaidade, prepotência ou mansidão, orgulho ou 
humildade, entusiasmo ou desdém, jocosidade ou seriedade, ale- 
gria ou tristeza, meticulosidade ou negligência, castidade ou licen- 
ciosidade, levando-nos a pensar quão terrivel sera, para os e x p o ~  
sitores de hoje, terriios uiii psicanalista entre nós, neste instante 
ou entre os que, eiii breve, aqui acorrerão a fini de apreciar a 
txposiqã~i. Na realidade, talvez seja ainda uni canipo náo d e s ~  
coberto pelos discipulos de Freud, Acller e Jung iiias. indubitavel- 
iiiente, apto a dar-lhe elementos para estudo porque o Ex-Libris 
traz eni si iiiirito das profundezas da alma e da intimidade espi- 
ritual dos seus possuidores. 

Não é apenas esta, poréiii, a contriliuicãi) oferecida i ciencia 
pelo estudo dos EN-Lihris. Confornie a orientação que se lhe dG, 
facilniente será guindado ü alta posicão de disciplina auxiliar da 
História tal qual sucede coiii a heráldica, a nuniisiiiática, a esfra- 
gistica k tantas outras porque, observados, interpretados e estu- 
dados nietddicaiiiente a luz de noriiias científicas, i' certo, indi- 
car-nos-ão coniponentes interessantes e preciosos a respeiti) dos 
gostos, usos, costunies e tendências das épocas, refletindo, neces- 
sariarnente, a s  predoriiinãncias nos anibientes do passado erii e s p e ~  
cial a arte e a ciência d e  deteriiiinados periodos. 

Os eleiiientos históricos que envolveiii outros niotivos aléiii 
da heráldica tão usada nos Ex-Libris; a evolução dos estilos 
desde a arte pré-clássica e clássica at6 a moderna, passando pelo 
barroco e pelo rococó; iiãt! apenas o pitoresco ruas ainda e, des- 
tacadaiiiente, a sabedoria encerrada nas sentencas, divisas e ditos 

. incorporados aos Ex-Libris; uma justa defesa, algunias vêze: 
coroada de Cxito contra os aniigos dos livros alheios nias sempre 
cotii a virtude de, pelo nienos, atemoriza-los, afastá-los e afugen- 
tá-los; o esclareciniento e a inforiiia~ão sobre as  origens, a história 
ou o cariiinho percorrido niesriio pelos livros que datam de épocas 
longínquas como já aconteceu com uni volunie que, partindo da 
Italia no século XVII. andejou progressivariiente acompanhando 



sucessivos possuidores através d a  Europa, d a  América e da Ãfrita 
para, finalmente, retoriiar a Europa; ou ainda a elucidaçào de  liti- 
gios levados atC at; altas ccrtes de justiça coriio ocorreu na Espa- 
nha, constitueiii urn conjunto cle fatores c argiiiiientos ja de per 
si suficientenierite poderosos r siigestivos para que se possa fazer 
rasgadaiiiente o iiierecido elogio do Ex-Libris. 

hluito iiiellior d o  que .eu, pori.111, d i r -vos- i  a Cstc respeit« o 
iirador que iiie vai suceder iicsta tribuna. Façanius a sucessão o 
mais rspido pr~ssivel a f i i i i  de que eu rião riiais furte de vós e de  
~ i i i i i i  iiiesiilo, !I prazer erri ouvir I) iliistrado conferencista desta 
sessão. 



"EX-LIBRIS" 

Conferência pronunciada em 27 de 
Novembro de 1954 

Devo a gentileza de nieus ilustres companheiros da Sociedade 
Paulista de Ex-Libris a honra insigne e inesperada, para niitii, de 
ocupar esta tribuna de tão gloriosas tradicões do iiiais alto soda- 
licio cultural de São Paulo. 

Justifica-a a inauguração da exposição que hoje se realiza 
neste recinto graças ao dinamismo e boa vontade de vosso fidalgo 
confrade, Dr. Eldino Brancante, que não poupou esforços para 
tornar realidade esta exposicão t ia tanto tenipo acalentada pelos 
ex-libristas paulistas. 

Cabe-nie falar-vos sobre o ex-libris e o ex-librisnio e o farei 
sucintainente para não vos cansar coni niinha desccilorida palavra 
sobre tão palpitante assunto. 

Poulet-Malassis eni seu trahalho "Les ex-libris français depuii. 
leur origine jusqu'a nos jours" aparecido eiii 1874, define o ex- 
libris corno sendo "um iiiotivo de arte, brasão ou rnonograiiia, ale- 
goria, e~iihlema gravado ou não e pôsto no interior de uiii livro 
para mostrar que é o seu proprietário". 

"Armas, figuras ou desenho alegórico, acompanhados de urna 
legenda ou mesmo só uma legenda" diz Graesel. 

Anibal Fernandes Tomaz escreve em "Ex-Libris ornamentais 
portuguêses": "distintivos ou sinais de posse, gravados ou iiii- 
pressos e colados pelos bibliófilos ou corporaçóes, nos seus livros". 

E iriamos longe se quiséssemos citar aqui as  inúmeras defi- 
nições com que autores e ex-libristas têtn procurado definir o 
ex-libris; podemos, no entanto, de uma maneira simples e resumida 
dizer que o ex-libris é uma etiquêta que determina a posse de um 
livro. 

Ate hoje os  estudiosos não precisaram bem quando aparece- 
ram os primeiros ex-libris. No Museu Britânico existe uma tablete 



egipcia, de rnassa azulada. prrsa a rolos de preciosos papiros, 
cujos hieroglifos indicam pertencer a biblioteca de Amenofis. mo- 
narca que reinoii no Egito eiii fins de 1400 A. C. 

Para niuitos esta foi a priiiitiira riianifesta(-ão ex-librista, iiias 
outros iião a aceitani conio tal e ai sohrevêiii as  divergências. 
Falani em ex-libis japoneses do sCculo X de nossa era ii'as não 
se conhece nenhuiii exeiriplar; a Biblioteca d« Vaticano poss~ti i in i  

ex-libris bávaro que data de 1188. Na Aleiiianha C tido coiiin 11 

ex-lihris iiiais antigo o de Hans Konesberg, conhecido pela alcui>ha 
de Igler e qiie data de 1450; na Suiqa o de Gerold Edlihach eni 
1480; na França o priineiro aparecido foi o de Jean Rertraiiil d t  
Ia Tour-Blanche; na Itália ha dualidade de opiniões cntre o dii 
iiirisconsulr« Nicolau Pilli e o de Mons. César Caiiibano, bispo 
de Tortosa, por volta de 1550; na Inglaterra t LI  de "Sir" Nicolas 
Bacon, de 1574; na Holanda o de Ana vali der .Ala eiii 1597: na 
Espanha o de D. Antonio Alvarez de Ahreu. gravado por Paulo 
Minguet. em 1678; nos Estados Unidos o de John Williams (!I! 
1679. Eiii Portugal divergem as  opiniies entre os de Francisfc, 
de iMelr1 e Torres, Marquês da Saiide. (I de João Vasques e c) 

do Con. Manuel Severiiio de Faria, chantre d a  Sc de Évora. &o 

Brasil, para uiis foi o do I.'! Barão de Vasconcelos e para oiitros. 
I )  de hlanuel de Abreu Guiiiiarães, residente eni Sabará, gravadti 
a I>uril, e que está na seqão de estanipas da Biblioteca Nacioiiai. 

O que i i i i i  apresiiita diivicta 6 que tendo conie$adi> ioiii os 
nioiiarcas, senhores feudais e conventus, atravessaraiii os salões 
dos castelos, as  cidadelas iortificadas, as  catedrais t. os claustros 
silenciosos dos inosteiros, r~iide nobres e tnriiiges c~)lecionavaiii suas 
preciosidades para chegar a s  profissões liherais. intelectiiais e de- 
pois a todos. 

Tendo come(-ad» corii a s  simples iriarcas iiianuscritas teve 
graiide iinp~ilso coiii ;i descoberta da iriiprensa c a Idade Média 
assiste ao seu graiide desenvolviiriciiti~, passando do.siniples nia- 
nuscrito as  etiquetas iiiipressas. 

Presentemente existem iiornias exatas para a feitura clo ex- 
-1ibris; são regras que deveni ser seguidas para se possuir uni ex- 
-1ibris de acordo coni a técnica. Tr+s são os requisitos essenciais 
para compor uni ex-libris -- a palavra "Ex-Libris". o nonie do  
proprietário e uma legenda. A fstes requisitos essenciais pode ser 
ajuntado uin dcsenho, uma alegoria ou uni si~iibolo que: cornple- 
tando o ex-libris, torna-o niais artístico. 

A expressáb "Ex-Lihris", de unia iiianeira geral, deve ser erii 
latim, se beni que, às  vêzes, i. encontrada na lingua riiaterna de 
seu possuidor. mas o latirir deve ter a preferência e na realidade 



e o que acontece: a grande maioria dos ex-libris trazem a expressão 
em latim. 

Naturalniente o nonie do  possuidor e indispensável, pois do 
contrário não se torna conhecido o titular do ex-libris; êste, no 
entanto, tem a liberdade de escolher a inaneira de personalizar o 
seu ex-libris, usando o nome completo, ou abreviado ou mesmo 
somente as  iniciais. Mister i. que o ex-libris possa ser identificado 
quanto ao seu proprietário. 

A legenda, se beni que fazendo parte integrante da coniposifão 
do ex-libris, não é de todo indispensável e iiiuitos são os ex-libris 
que não a s  apresentaiii. Mas colocada uina legenda - esta deve 
traduzir um dos traços caracteristicos da personalidade do titular 
ou uma nornia de sua atuação. O lati111 tamhém deve ser a língua 
escolhida para a legenda, mas é coiiium encontrar-se legendas em 
tódas as  linguas vivas. Neste particular não se podem classificar 
os ex-libris porque há inteira liberdade na escolha d a  legenda e 
são encontradas ein todas as  formas da mentalidade huniana, 
podendo ser .razoáveis ou infantis, humoristicas, megaloniânicas, 
pornográficas, etc. 

A ilustração do ex-libris e a sua parte i i~ais dificil e tatiibéni 
a niais importante; torna-o artistico e atraente e deve traduzir 
tracos da personalidade de seu titular, deve, em principio, ser 
idealizada por êste e então executada por uni artista de sua pre- 
ferência. 

Absurda é a idéia de siniplestnente encomendar-se um ex- 
l ihris,  deixando a critério do artista a sua composição. Éste nunca 
será u111 verdadeiro ex-libris, pois nada diz d a  personalidade de 
seu titular. Mais absurda ainda C a coinposição dos  chaniad«s 
ex-libris comerciais, eni que os artistas os coriipõeiii seni ~iiaiores 
cuidados e impressos aos milhares, apenas deixando uni espaqo 
em branco destinado ao noine do comprad«r o que é feito etn 
manuscrito. 

Ùltimatiiente têm aparecido iiovas niodalidades de ex-libris 
que também nada dizerii: são os ex-liliris conremorativos e os ex- 
-1ibris "In Menioriam". Sobretudo êstes últimos são de um contra- 
senso marcante. O que representa uin ex-libris "ln Memoriam"? Só 
são justificados pelo desejo de aunientar o nome do ex-libris, mas, 
na realidade, seni nenhuma expressão ex-librista. 

Existem ex-libris que são verdadeiras jóias - na idealizafáo 
de uma composicão, no esniêro de sei1 desenho, na perfeição do 
clichê e no cuidado de sua inipressáo, havendo mesmo grande 
número de artistas que só se dedicani a êste ramo d a  arte. No 
Brasil podemos citar, entre muitos outros: Álvaro Cotrim, Armando 
Magalhães Correia, Arniando Ranios, Casiiiiiro Ramos, Carlos 



Oswald, Eliseu Visconti, Castro Silva, Correia Dias, Luis Gomes 
Loureiro, Oswald Silva, Osvaldo Teixeira, Raul Pederneiras, Ho-  
rnero Costa, Bruno Collich, Valmir Ramiis e especialrilente JosCi 
Wasth Rodrigues e Alberto Liiiia que rnaiores contribuições têni 
dado ao desenvolvimento do ex-librismo brasileiro. 

Grande núniero de titulares apresenta a possibilidade de 
desenharein os próprios ex-libris; eiitre êstes, destaco no momento, 
aléni de niuit<is outros, o vosso ilustre Presidente, Prof. Ernesto 
de Sousa Campos que foi querii desenhou o seu próprio ex- 
-1ibris. 

* * *  

Conhecidas as regras que orienta111 a coniposição de uni cx- 
-libris, vejamos conio êstes podeni ser classificados. De uina ma- 
neira geral os ex-libris são classificados em dois grandes grupos: 
nianuscritos e iriipressos. 

Os iiianuscritos hoje estão eni quase coriipleto desuso apesar 
de terern sido rnuito usados na antiguidade, sobretudo antes da 
descoberta da máquina de impressão ou então no período de ado- 
lescência em que os jovens estudantes enche111 as páginas de seus 
livros coiii legendas ou versinhos visaiido a n~anuten~ão de sua 
posse. Todos nós guardamos ainda, vivas ein nossa memória, as 
iluadrinhas que erani usadas, nos teiiipos dc colégio, para se evitarerii 
os furtos de livros. 

A grande iiiaioria, o11 nielhor, a quase totalidade dos ex-libris 
hoje existentes são iinpressos e podern ser classificados em 3 grii- 
pos: os tipográficos, os carimbados e os gravados. Os do priineiro 
grupo, também pouco usados e seni nenhuma expressão artística, 
consisteni lia simples composi$ão de unia frase ou legenda ccim 
(1s tipos comuns. No segundo grupo, urn carinibo é feito coiii ri 

norne do titular ou com uina legenda eiii caracteres tipográficos 
ou coni urna coniposi$ão qualquer - nias tambéni seni qualquer 
expressão artistica. 

O terceiro grupo, isto c, os gravados, abrange a quase totali- 
dade dos ex-libris ern uso e podeni ser estudados sob 3 faces: a )  
quanto à natureza das chapas erii que são gravados, podendo ser 
em pedra, madeira e metal e neste caso são usados de preferência 
o zinco, o cobre e o aqo; 11) quanto ao processo de gravura pode 
ser: água-forte, buril, ponta, talho doce, fotijgravura, "off-set", 
oleado, etc.; c )  quanto a coinposição: em armoriados, simbólicos, 
decorativos, alegbricos, etc. Julgo desnecessário descrever todas 
estas classificaç0es porque são de sobejo conhecidas do ilustre 
auditório que riie honra com sua paciente atenção. 



A impressão pode ser feita na cor de preferência do titular 
ou na que melhor combine coni a chapa ou então na que melhor 
realce os pormenores do desenho, ficando esta escolha a critério 
do gosto do possuidor ou do esmêro do inipressor, pndendo tanibém 
ser inipressos eni várias cUres. 

Para  a impressão do ex-libris pode ser usado o linho, a sêda, 
a cortiqa ou o papel eiii tôdas a s  suas variedades, desde o perga- 
minho até a simples ilustraqáo ou mesmo o papel de jornal, podendo 
também o papel ser branco oii de cor ou ainda em várias cores. 

Também pode ser usado o ex-libris em vários tamanhos, de- 
pendendo apenas de sereni feitas tantas chapas quantos sejani os 
tamanhos desejados. 

Todas a s  vézes que se  inipriiiiir ex~l ibr is  em várias cores ou 
eni papel de qualidades diferentes ou então em vários tamanhos 
- contanto que seja usada a niesina coiiiposição, estas modifica- 
ções de cor, papel e taiiianho são chaiiiadas de "variantes". 

Quanto ao uso os ex-libris podem ser individuais ou coleti- 
vos, se usados por uma única pessoa ou por uma coletividade. 

Manda a tradição que o ex-libris seja colado na guarda ante- 
rior do livro e caso êste já tenha tido outro proprietário tambérii 
possuidor de ex-libris e portanto a pagiiia já ocupada por um 
ex-lihris. o segundo proprietário deverá colar o seu na guarda 
posterior e nunca na niesrna guarda, niesmo que haja espaço e 
inuito menos cobrir o anterior coin o seu, pois isso demonstraria 
inuito mau gosto ou desconsideração a iiiii ex-librista. 

Quando o ex-libris é de uiii autor deve ser reservada uma 
página especial para a sua iiilpressão, anterior a pagina de rosto 
do livro ou então a seguinte. 

* .* * 

Depois de assim descrever a técnica do ex-libris, não vou 
entrar em minúcias sobre o ex-lihrisnio. Isso forqar-me-ia a alon- 
gar demais esta descolorida palestra ou redundaria no mesmo êrro 
de fazer um 'filatelista ou uni niirnisrnata exaltar o sêlo ou a moeda. 

Não vou decantar o ex-librisnio, mas posso afirmar-vos que 
entusiasma e apaixona. Poder descobrir em um ex-libris trafos e 
características de unia personalidade, as  vêzes conipletamente des- 
conhecida; poder determinar « processo de gravaqão, saber apre- 
ciar a qualidade do papel usado - tôdas estas pesquisas são por- 
menores que empolgani. .4lém disso o ex-lil>risnio teni a vantagem 
dc aproximar indivíduos e coletividades, despertando o espírito de 
colaboraqão e elevando seus sentimentos. 



64 REVISTA oo I ~ s r i r u r o  H~srGnico r í ; ~ n c n : i ~ ~ c n  DE S. ~'. \ULII  

Dai decorre o interésse eni colecionar ex-libris. Êstes são 
quase sempre obtidos por perniutas; no entantu, presentenieiite. 
nos grandes centros europeus podeni tariibçrii ser adquiridos, cxis- 
tindo mesmo ex-libris raros oii de grande valor artistico que são 
cotados a precos elevados e são disputadissinios. Mas a permuta 
constitui o nieio niais usual da ;iiellioria das  colecões; e um ver- 
dadeiro código de honra orienta as  permutas. Um ex-librista não 
deixa sein resposta um pedido de permuta e esta deve ser dili- 
gente; a lealdade e o cavalheirisnio são caracteristicas peculiares 
aos permutantes. 

Recebido um ex-libris. êste deve ser logo classificado e de- 
pois arquivado de acordo com a orientação seguida. A coleção pode 
ser orientada de várias maneiras: pelo processo de iinpressão, pela 
espécie de composição, pelo artista que o desenhou ou gravou, pela 
profissão do titular, pela sua nacionalidade e nruitos outros riiodos. 

As coleções tiveraiii grande increri~ento na Europa ein fins do 
século passado e no cornêfo do atual em nosso pais; é voz cor- 
rente que o primeiro colecionador brasileiro foi o Barão do Rio 
Branco, que possuia uiii ex-libris gravado eiii tallio doce e repre- 
sentando a baia da Guanabara, destacando-se eni priiriciro plano 
a pedra do Itapuca, na Praia do Icaraí eiii Niterbi e a legenda 
"Ubique Patria Memor". 

Para  facilitar as  permutas e portanto a nielhoria de soas cole- 
ções, os ex-libristas congregani-se e111 sociedades; na Europa são 
numerosissimas e em nosso pais existem 3 :  a Sociedade de Ama- 
dores Brasileiros de Ex-Libris: fundada eiii 1940; o Clube Inter- 
iiacional de Ex-Libris, fundado ein 4 de Maio de 1949, aiiibos no 
Rio de Janeiro, e a Sociedade I'aulista de Ex-Libristas. fundada 3 

T de Marqo de 1944, eiii nossa Capital. 
Digna de registro é a riqueza da bibliografia especializada 

que demonstra de rnaneira segura o interesse que o ex-iibrisnio 
sempre despertou entre os povos civilizados. 

Não nienor é a quantidade de revistas que se editain eiii todas 
as  línguas modernas e em quase todos os paises do mundo moderno 
denionstrando a vitalidade do niovimento ex-libristico tnundial. 

Eni nosso país, apesar de ainda ser bem reduzida a nossa 
bibliografia, é patente o desenvolviriiento que teni tido o ex-iibrismo 
e o uso do ex-libris teni-se espalhado continuaiiiente e de maneira 
auspiciosa, haja vista que pcrto de meia centena dc ilustres mem- 
bros dêste Egrégio Instituto tèni seus ex-libris expostos na expo- 
sição que hoje se inaugura. 

No Brasil forani realizadas, até hoje, 10 exposições de ex- 
i b r i s :  duas promovidas pela Escola Nacional de Belas Artes, 
ditas pelo Departamento de Cultura da Municipalidade do Distrito 



Federal, três pela Iniprensa Nacional, unia pelo Grêniio de Santa 
Isabel, todas no Rio de Janeiro, uma ein V a l e n ~ a  e uma em Recife 
promovida pelo Arquivo Público do Estado de Pernanibuco. 

Esta exposiqão estava faltando em São Paulo e ,  corric7 afirmei 
. de inicio. os ex-lihristas paulistas ansiavam por efetuá-la. Durante 

10 anos tentamos realizá-la, não tendo esmorecido, durante esta 
decada, na esperanqa de torná-la realidade. Eis que hoje ela é 
uma realidade graças ao prestigio de vosso Instituto e aos esforços 
de uni de seus niais ilustres menihros. 

Para  terminar resta-me agradecer a Vossa Excelência. emi- 
nente Presidente e a vossos doutos confrades o terem concordado 
em incluir esta exposição entre a s  manifesta~ões de cultura e arte 
com que comemorais o 4.,: Centenário da Fundação desta inui 
nobre Cidade de São Paulo e apresentar ao Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo as Iiomenagens d a  Sociedade Paulista de 
Ex-Libristas. 





IMAGENS RELIGIOSAS D O  BRASIL 

Oração proferida aos 14 de Agôsto de 1954 

O riosso Instituto Histórico e Geográfico pude se considerar 
feliz com a contribuicão prestada para as  festividades do 4 .O  Cente- 
nário de São Paulo. 

No prinieiro semestre dCste ano que ficará niarcado nas pági- 
nas da História da Civilização e d a  Cultura Paulista e Brasileira, 
dernos a gloriosa terra piratiningana quase oitocentas páginas nos 
dois volunies do "São Paulo ein quatro séculos", um arranha-céu 
que é mais unia pedra no edificio da grandeza material paulistana, 
a niedalha coniemorativa da efeméride quadricentenária, uma linda 
sessão civico-evocativa, e, por fini, uni catálogo de verbetes sôhre 
documentos que interessam a história da grei bandeirailte. 

Este acêrvo de atividades já nos permitia o ensarilhar das 
armas, porém, o gênio paulista, histórica e tradicionalniente rea- 
lizador, vem influenciando desde a fundação a s  atividades do so- 
dalicio. E tal qual faziam os que nos antecederam nesta Casa, tani- 
bem nós sentimos que não nos era possivel estacar no repi>us« por 
sôbre os louros já colhidos. 

E assim teremos, ainda neste segundo semestre, a realização 
do Congresso de História, o transporte para S. Paulo, a fini de 
serem depositados no Cenotáfio do Ipiranga - obra do nosso 
consócio Dr. Armando de Arruda Pereira - dos restos mortais da 
Imperatriz Leopoldina, aquela que tanto contribuiu para a eclosão 
do famoso grito "Independência ou Morte", ratificador d a  nossa 
definitiva einancipação. Acresce a êsses dois empreendimentos a 
série de exposições que ora se inaugura. 

O clima artistico de S. Paulo transforniou-se de certos decê- 
nios para cá, de inicio gradativa mas, ao depois, aceleradaniente. 
para fazer-nos alcançar, na atualidade, a vanguarda do Brasil. 

As demonstrações da primeira e da segunda Bienal repercuti- 
rani não só entre nós mas tainhém no estrangeiro onde o nonie da 
nossa Pátria foi pronunciado e apontado coni adniiracão em rodas 
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artisticas e intelectuais, eiii conferências. em artigos de jornais e 
revistas. 

Aos beneficios do Museu do Ipiranga e da Escola de Belas 
Artes, juntamos a criação do Museu de Arte, cujas exposições, leva- 
das a efeito durante o ano em curso no continente europeu, estão 
despertando desusado intergsse em iiieios de sabida elevação artis- 
tica, tais como Berna, Paris, Utrecht. Londres e Bruxelas, o que 
de per si constitui niais unia glória paulista neste 4.' Centenário. 
A estas atividades, devenios acrescentar a fundacão do Museu de 
Arte illoderna, a expansão dessas duas eiitidades de iniciativa par- 
ticular no meio da nossa juventude, a obra que já realizaram através 
da divulgação, do ensino professad« nos vários cursos que mantêm, 
das  inúmeras exposições levadas a efeito, i )  que contribuiu extraor- 
ciinárianiente para atingirinos a situação de vanguarda no Brasil, 
já por nós apontada, e que, eiii sendo uiua posicão pioneira e de 
primeira plana, bem se ajusta coiiio perfeita caracteristica a per- 
sonalidade e à f e i ~ ã o  toda especial de São Paulo. 

Podemos afiriiiar que a s  seiihoras e os senhores aqui presentes, 
assistem nãir apenas a inauguração deunia  série de exposicões mas 
tanibéni à inaug~iraçáo de uliia fase iiova nas atividades do Insti- 
tutu. Se, ate o in«mento, deiiios as  letras e aos estudos Iiistóricos, 
a nossa contrib~iição apenas através da pesquisa ou por nieio da 
palavra falada e da palavra escrita, passareiiios, de agora ein diante, 
a dar-lhes a positiva contribuição educacional e instrutiva dos 
niuseus quando orientados nuiii sentido dinâmico que, ao tirá-los 
de uma posição estática, transforma-os eiii elenientos diis mais 
úteis para a divulgação e para a conipreensãu dos fatos já ocorri- 
dos, para que seja bem apanhado o sentido explicativo e filosófico 
da História eii1 face dos pensaiiicntos, dos sentimeritos e do atuar 
das  gerações pregressas. 

Das sábias expressões de André Malraux, pronunciadas na 
abertura de novas salas no Museu Metropolitaiio de Nova York, 
conclue-se que os museus e a s  exposicões, segundo os conceitos 
do famoso intelectual latino, tem por fiiii "A pesquisa do elemento 
niais profundo, das civilizaçóes que se sucederani". O Instituto 
Histjrico, através da permanência, rio riieio cultural paulista, desta 
sua atividade expositiva, cujo riasci~iiento estaiiiiis assistindo, pas- 
sará, pois, tanihéiii a contribuir para nielhor se conheceretii os ele- 
inentos profundcis que forinarii as  caiiiadas já estratificadas da nossa 
cultura r da nossa civilizaçãu. 

São disto exemplo frizantc as iniagens religiosas esculpidas 
iio Brasil que, nesta noite, d8ste salão. invocani para nós atravi.?: 
de suas vitrinas, as  bênçãos do céii ao iiiesriio teinpo que nos insi- 
nuani pesquisas, levantanientos e estudos, falando aos nossos cora- 
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qões brasileiros, vibrando as  fibras d a  nossa tradilao, lenihrando 
as glórias d a  nossa História e a evolução da nossa arte, a força 
e a beleza da inspira520 nacional, o papel da religião cathlica na 
formação da Pá t r ia  e da nacionalidade. 

A esta exposição inicial. seguir-se-ão outras: - de Filatelia, 
de Numismática e Condecora$óes Brasileiras, de Xicar~as Antigas, 
de Ex-Libris Nacionais, de Vestes Iiiiperiais e Louça Histórica, para 
cujo brilho já contribuirarli a uentileza e o alto espirito, tradicio~ 
iialniente conhecidos pela ~ a & o ,  de Suas Altezas Imperiais D. 
Pedro e D. João além dos colecionadores do Rio e de S. Paulo. 

Ao chegar a êste moniento, não podemos deixar sem desta- 
que a figura exponencial na organização destas sucessivas exposi- 
coes, o general-chefe da tiova brigada de choque posta ao servico 
do  sodalicio, embora niuitos dos seus integrantes ainda não per- 
tençani a o  nosso quadro social. Ko coinando supremo esta Eldino 
Brancante, consócio cuja r)perosidade I? de todos conhecida. Er~ i  
suas fileiras, forniani. entre outros, Oliveira Ribeiro Neto, Alvaro 
Veiga Coiriibra, Stanislau Herstal, Paulo Mendes de Almeida, Dona 
Narcisa Ferraz Espindola, Barros Martins, Pedro Santoro e Everar- 
do S. Martineli. Transmitindo-lhcs os agradecimentos do Instituto, 
lembranios a cooperação da F6rça Pública, do Jockey Club. da 
Federação das Indíistrias, da Casa .4nglo-Brasileira, e de outras 
entidades e personalidades que, assistidas pela diretoria do  Insti- 
tuto e, especialmente, pelo nosso operoso presidente Prof. Ernesto 
de Sousa Cainpos, vêrii t i~rnando realidade um empreendimenti) 
que se nos revela conio sendo iiiais iiiiia daquelas iiiilagrosas mani- 
festações paulistas a iluniinarerii os  céus e (7s horizontes da pátria 
com o distico "Pro Rrasilia Fiant Exiniia". 





Oração pronunciada na inauguração da Exposição 
de "Vestes e Obietos imperiais" 

O Instituto Histórico e Geográfico inaugura, hoje, a Expo- 
sicão de "Vestes e Objetos Imperiais" além da Exposição de "Louca 
Misthrica", abrangendo longo periodo que vai desde os heróicos 
tcnipos coloniais até os gloriosos tempos do segundo reinado. 

Constitui esta exposicão a segunda integrante de uma série 
riii homenagem ao 1V Centenário da Fundação de São Paulo. C )  
sodalício entra, portanto, cada vez iiiais na nova estrada aberta 
aos seus desígnios e objetivos, a estrada que nos permite observar 
eni suas margens esta longa fila de vitrinas iluminadas, a trans. 
i,~rrnarem a galeria do salão nobre erii uni verdadeiro e eficiente 
niuseu, uiii museu variado e dinâniico a nos apresentar cada mês, 
cada quinzena, elementos e niutivos diferentes da nossa história 
e da nossa arte, o que lhe dá urna feição e cunho especiais, talvez 
i~nicos no gênero, pois, periódica e constantemente, estão a s  aten- 
~ õ e s  do público voltadas para aquelas sucessivas e renovadas apre- 
sentações. 

Uiii dos principais fins de uiii niuseu é ensinar. E êste o Insti- 
tuto já cumpre, atraindo para si as  vistas da cidade, a visita dos 
paulistanos e dos forasteiros que aqui aprendem, se inforniaiii, se 
ilustrani e se esclarecem. 

Dizia Paul Rivet, criador do tariioso "Musée de I'Homnie", 
etii Paris, quando eni recente passagem por São Paulo, que uni 
iiiuseu deve ser a ressurreição de uma civilização. Sinto que chega- 
nios a tanto na apresentacão de hoje porque se  a louça histórica 
tios lembra largo periodo da civilização brasileira, a s  vestes ? 

objetos imperiais acrescentam-lhe outra larga fase ao nos evoca- 
rvm as  etapas vividas pela história nacional sob a orientação quer 
do valoroso D. Pedro 1 quer do sábio, culto e bondoso D. Pedro l i .  

Quanto sinibolis~no encerraiii os objetos aqui reunidos graças 
;i iiiagnanimidade e ao alto espirito conipreensivo de Suas Altezas 
os  Príncipes D.  Pedro Gastão e D.  João de Orleans e B r a g a n ~ a  
aos qliais se aliaram os expositores particulares. Lembram-nos os 
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tenipos agitados do prinieiro reinado, a intrepidez, a audácia, a 
corageni de D. Pedro I que, aos 7 de Setenihro de. 1822. exata- 
rilente I i A  ceiito e trinta e dois anos, ofertou-iios a Pátria hrasi- 
Ieira por êle teriiiinada de criar sobre êste inesnio solo que hoje 
pisanios: - o glorioso e querido solo paulista do Ipiranga. Vivi- 
flcani, diante de nossos espíritos, a figura austera e respeitada do 
segundo iiiiperador cuja iiiemfiria, afetuosaiiiente guardada pela 
n r ~ ã o ,  é senipre reverenciada e honrada nesta Casa da História 
por êle a t t  hoje iluminada e esclarecida cotii o seu aiiior à Cultura, 
;i Ciência, ao Estudo, ao Saher, e, especialniente, as  atividades 
desenvolvidas na seara de Cli~i coni« sobejamente deiiionstrou ao 
presidir 506 scssóes do Instituto HistOrico e GeogrBficn Brasileiro. 

Se um sahre de campanha rios leva a presença do Defensor 
Perpétuo do Brasil, o mesmo que seria 11 heróico chefe da resis- 
tência do Cêrco do Pôrto e fanioso D. Pedro IV de I'ortugal, :j? 

esta noite de 7 de Setembro, quatido se inaugura a presente expo- 
sição e justamente quando se festeja a eiiiaiicipaqãri nacional, nos 
rcmeiiiora os esforcos e a pr~~niinciada atuacão da Imperatriz 
Leopoldina cni favor da Independência di> Brasil, se o grande zolar 
cla Orderii d a  Rosa ressuscita aos nossos olhos voltados para o 
passadri a date e meiga Imperatriz D. Aniélia. aquela a cujos 
encantos, foriiiosura e inteligência, se i-eiideu incondicionalmente, 
inipiilsioiiado e dorriinado pelas fòrças do ainor, o viril e inipetuoso 
proclaniador de nossa independsncia, se o manto da Ordeni d a  
Jarreteira, único a ser concedido por Suas Majestades Britânicas 
a personalidades das três Arriéricas, nos aponta a projeção e ti 

prestígio gozados no conceito muiidial pelo segundo iriiperadnr, se 
duas jarras de prata, onde se juxtapõerri a s  iniciais de Pedro e 
Tercsa, nos riianifestarii a bondade, o afeto, as  altas c magníficas 
virtudes feriiininas coni que a segunda iniperatriz felicitou a ?xis- 
trncia do seguiido iiiiperador, se iiii i  vestuário de grande gala, 
sapatos de cetini branco e uni tnanto de tafetá de verde claro 
semeado de estrElas, nos recordani a princesa Isahel a voltear no 
salão de baile do Paco de São CristóvZo aureolada pela obra huriia- 
nitária e heiieniérita da libertacão dos escravos, se duas mantas e 
unia capelada de iiiarechal do exCrcito reaceudeiii aos nossos olhos, 
o ardor e a veemência, a disposifão e o interesse que o conde D'Eu 
cleiiionstrou pela causa nacional durante a Canipanha das Cordi- 
Ihciras, derradeiro episódio da guerra du Paraguai, todo o deiiiais 
conjunto de casacas, vestes civis, uniformes, leques, soiiihrinhas. 
jYias, pedras preciosas, nuro, esiiialte, objetos de uso particular, 
elementos aos quais se juntani xicaras, cristais e pratos brazonados 
(!ii não, traz bern para junto de nos, palpitatite de Iieri~isiiios e de 
I ~ ~ t a s ,  de tristezas e de alegrias, de ódios e de arriores, de desi- 
lusões e de esperanças. de descrenças e de fé. os sentiiiientos e a s  
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próprias vidas daqueles que, no passado, prepararam a grandeza 
atual da Pátria. Traz, portanto, para heni junto de nós, a nossa 
póp r i a  história, a s  forças ingênitas da nacionalidade, alCiii dos 
iiiais característicos e iiiiportantes traços sociológicos que fixa111 
uina épiica: - a época iriiperial, deixando-nos ainda entrever, 
através da louça ciilonial, outro largo periodo de nossa forniacão. 

Não poderia ter tido niaior êxito iieste eiiipreendimento o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E isto devenios A 
dinâniica atividade do simpático e ilustre casal Senhora e Senhor 
Eldino Brancante, que não niediu sacrificios, lutas e trabalhos a 
enfrentar, a fini de apresentar a São Paulo e ao Brasil estas niara- 
vilhas que nos arrebatam e entusiasmarii coin a beleza conteiiipla- 
tiva oferecida aos olhos e - co i i~  o significado cultural ofertado ao 
espirito. 

Contrihuirani ainda para a realização Suas Altezas os Prin- 
cipes D.  Pedro Gastão e D. João de Orleans e Bragança assistidos 
pelas Excelentissimas Esposas Suas Altezas as  Princesas D. Espe- 
ranca e D. Fátiina. Não podemos deixar sem destaque também ri 

contrihuiqão dos expositores particulares, a assistência e donativos 
levados a efeito por várias pessoas e várias organizações, os es- 
forces dos componentes da Comissão de Exposi~óes,  tudos etnpe- 
nhados na colaboracão eni favor da obra de instruqão e ilustração 
coletiva e na honienageni que a Faniilia In~perial dii Rrasil quis, 
espontâneainente, prestar a São Paulo. 

Para encerrar, afirnianins, sem temor de êrro, que, dentre 
todas as  comemora~òes levadas a efeito no IV Centenário da 
Cidade fundada pelo Padre Manuel da NObrega, esta, hoje pcir nhs 
inaugurada, possui utn dos riiais altos e simbólicos significados 
porque nos aproxima e entrosa coni uma das  mais fecundas, cultas, 
e prestigiosas etapas do Brasil: - ii periodo iniperial eni cujos 
iiltiniiis decênios São Paulo retomou a flaiiia do guardião nacional 
para tornar sucessivas ao gigantesco periodo das  bandeiras, a s  
epopkias do café e da industrializacão, duas das inuitas e firnies 
estacas onde se apoia a sua patriótica divisa: - "PRO BRASILIA 
FIANT EXIMIA". 





CENTENÁRIO DO "CORREIO PAULISTANO" 

Reune-se, hoje, o Instituto Histórico e Geográfico a f in i  de 
assinalar uma efeméride grata para S. Paulo e para o Brasil: - 
i) centenário de fundação do tradicional e já venerando "Correio 
Paulistano". primeiro jornal a conipletar ceni anos ein terras de 
Piratininga. 

Quanta inspiração neste nonie: Correio Paulistano! Quantos 
trinas a sereni desenvolvidos, toinando-se conio base. motivo prin- 
cipal, aquilo que o val(~roso periódico representa para o rincá!~ 
paulista e para a nação, brasileira, ligado que está, indissoluvel- 
mente, a todas as suas atividades e manifestações, a todos os seto- 
res em que se perceba palpitar ou o Brasil ou S. Paulo. 

Nos rápidos instantes que a nós tocani nesta sessão evoca- 
tiva, desejamris apontar, enibora superficialtnente, o papel e a iiii- 
portância da Imprensa junto à História. Assim veremos, contra- 
I-tando aparências enganadoras, quanto a existência do "Correio 
Paulistano" liga-se intimamente. prende-se efetivamente ãs ativi- 
dades do nosso Instituto. 

A História da Imprensa, seja lá qual for, tanto a geral quanto 
a particular, deve ser considerada corno eficiente colaboradora da 
investigação do passado. Dela nasce unia infinidade de fontes es- 
clarecedoras da vida pregressa dos povos. Este auxilio a Itiiprensa 
presta à Mestra da Vida, desde os albores de sua existência, desde 
ar cartas privadas: as cartas-relatórios sobre questões conierciais ou 
internacionais, verdadeiros embriões do intercâmbio de noticias 
sobre política e assuntos iiiercantis, desde o famoso Album e os 
Acfa diurna populi romani, desde a ordem de César que determinou 
se publicassem os até então secretos protocolos sobre deliberações 
do Senado Romano, iiiedida abolida, posteriormente, pelo Impera- 
dor Augusto, passando-se pela famosa folha oficial chinesa "King- 
-Pao", surgida entre os séculos X e XII na opinião de alguns e no 
XIV no dizer de outros, passando-se pela invenção de Guttenberg, 
pelas folhas soltas da "Neuen Zeitungen", pela oficina de noticias 
dirigida por Filipe Melanchton no Wurtenberg, pelas célebres gaze- 
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tas de Venera, pelos "Fuggerzeitungen" dos financistas Rugger. 
tiatados do quinhentisiii~~ e aos quais já precedera de riiais de urii 
s(.culo a organizaçái~ Hilfriiar da Hungria instalatla coiiio sede de 
iiif»riiiaçòes de caráter oficial, isso tudo seiii nos esquecermos do 
"Nurbergzeitung " datado de 1457, neiii do "Die Frankfurt Zeitung" 
( l u l j ) ,  da "Gazeta de Airisterdani" (1623),  da "Gazeta de 
,I?ladridn ( I626 ) ,  do "Diári« de Linia" (l(i29), da "Gazette", sur- 
gida em Frariqa iii! ano de 1631 pelas atividades d o  iiiédico Teo- 
frasto Reiiaudot, do seinariári« ing!ês "A current of general ne\zrs" 
(li522), do ",4'íercurio Portugiiês" (1663) d ~ i  "Public Ocurrences". 
fundad<i erii Bostiin por Renjaiiiin Harris. eiii 1690, periddicos que 
flzerarn a glória da Iriiprensa no século XVII, para chcgarriios. 
através da fase dos "gazetiers", das gazetas nianiiscritas, das cele- 
bradas fe~iilles de norivelles, foglio u mono, news (etfers, e acuinu- 
iando os progressos nos riieios de coiiiunicação e na arte de se 
riiultiplicareni os exemplares, no desenvolviiiiento e nas necessidade'. 
do comercio e da indústria, no interesse do piihlico c na vigência 
dc uriia legislacão liberal adequada, para chegarnios ao sucessivo 
q~areciriiento de inúmeros iirgãos periodisticos qiie constitiiiram e 
wnstiti~erii a inipreiisa mundial iiioderna e conteniporânea, a coine- 
$ar. entre outros, pelo "Times" erii 181.4, pelo "Spenersclie Zeitung", 
de Berlirii, eiii 1823, além dos demais que caracterizararn nãc 
só a fase predecessora do reinadir da rotativa. [nas tanibém o 
período brilhante que se lhe seguiu. 

Assini, po~ico a pouco aparelhada graças ai] desenvolviii~ei~to 
da técnica e as  conquistas da cultura e da civiliza~ãn onde assina- 
lanios 11 telegrafo, o rádio e o telefone, cunipre a impreiisa de 
nossos dias várias missões das qiiais se destacaiii a traiisiirissão 
de noticias. a propaganda, a difusão da cultura geral, o esclareci- 
nieuto publico sobre os iiiais variados assuntos, até certo ponto a 
orieiitacão da opiniáo púhlica e a iiiaior aproxiiiiação e inelhor 
coiiipreeiisár~ entre os homens iiunia tendência de sã internacionali- 
zacãii, atualniente uni dos iiiais desejados objetivr!~ da C'nesco eni 
face da situaqáo criada pelas garras do Oriente arniadas pela 
Rússia cnritra o Ocidei~te. 

Firiiiada nas forças que riianeja e espalha entre os himiens, 
atuando no seu espírito e influenciaiido-lhes o psíquico, transforiiiou- 
sr  a Imprensa eiii uni dos grandes fatores que iiiipulsionani a His- 
t5ria Universal, tornando-se. portanto, ~ i t i i  daqueles eleiiientos que 
os filósofos da História. os pesquisadores do passado devem levar 
cm principal linha de conta a f i r i i  de podereni interpretar e explicar 
a s  ações huinanas, cujo conjunto nos dá a visão exata do  caminhar 
terreno da huriianidade. 

Exeinplos disso nos oferece a cada passo a própria história 
dos periódicos, a começar pelas rivalidades politicas entre os Whigs 



e os Tories, na Inglaterra, fazendo enfileirarem-se, de uin lado ou 
de outro, a s  penas de Swift, Addison, Daniel Defoe, Fielding c 
outros escritores de nomeada. Se continuarmos a análise, vamos 
encontrar o papel iiioral e renovador desempenhado durante o rei- 
nado de Jorge. I11 pelas Letters of /unirrs, publicadas entre 1769 c 
1772 no "Public Advertiser", a ação desempenhada, na Alemanha, 
pelo "Neuste Weltkunde", fundado por Cotta, a utilização de perió- 
dicos, feita por ordeni de Napole.ão, enibora sob controle fiscali- 
z a d o ~ ,  a fini de influenciar o espirito popular. 

i\!au grado haja quem não adniita assini tão positiva e mar- 
cantemente o papel da Imprensa conio formadora e orientadora 
cia opinião pública e, portanto, como fator influente no desenrolar 
d a  Histjria Universal, não podenios negá-lo pois basta o mais 
simples raciocínio, a mais rápida visão, para que nos convenqainos 
do alto papel da Imprensa na marcha dos acontecimentos histó- 
ricos. 

A fim de que essa orientacão se faca, poréni, no borii senticio, 
dentro dos principios deniocráticos, norteada eni regras de cuja sani- 
dade resultará a acertada conduta ética dos povos e das nações, é 
necessário que o atuar da boa Imprensa não se veja perturbado 
iiern pela censura, nem pelo predoniinio de grupos ou facfões que, 
através da disseminação de idéias tendenciosas ou interesseiras, 
conduzani para o mau caminho, para a trilha do êrro, aquêles que 
(, progresso e as  conquistas magnificas do espirito huniano con- 
fiarain, naturalmente, à sua guarda e a sua doutrinaqáo. 

Não é, poréni, apenas conio acabaiiios de enunciar que a Ini- 
prensa se aproxima intimaiiiente da I-listória e, consequenteniente, 
de nós, do Instituto Histórico e Geográfico. Ela taiiihtin é fonte, ~5 
docuriiento, é arquivo, constitui, pela sua própria natureza, parte 
voluniosa e preciosa do material que deve ser iiianejado pelo inves- 
tigador. E, pois, um instrumento de trabalho para o historiador. 

Exeiiiplificarn as afirmações não só os trabalhos do Con- 
gresso Anual da Associaqão Histórica Ainericana, realizado eni 1908 
e que dedicou toda uma sessão para êsse assunto mas tanibéni os 
esplêndidos trabalhos já realizados entre nós por vários pesqui- 
sadores, dos quais destaca-se, nessa atividade de se esclarecer 
sôbre o passado b a ~ e a n d o ~ s e  eni dados fornecidos pela imprensa, o 
Sr. Gilberto Freire e, niais recentemente, aqui em S. Paiilo, 3 Sr. 
Ernani d a  Silva Bruno que nos brindou com os três preciosos volu- 
ines de "Tradições e Histórias da Cidade de S. Paulo", através de 
cujas páginas, percebe-se. nitidamente, a pesquisa nos velhos 
periódicos paulistanos que lhe pe~mitirani parte do levantamento 
sobre o glorioso burgo fundado pelo Padre Manuel d a  Nóbrega. 

As páginas já seculares do "Correio Paulistano" dão-nos infor- 
i!ies sôbre uni séculr~ da vida paulista, abrangendo todos os seto- 
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res das atividades humanas que vieram a fazer da nossa urbe, 
rieste 1954, a niajestosa metrópole quadricentenária. Que material 
imenso, que fonte inexaurivel de conhecirrientos e esclareciiiieiitos 
para o historiador encerram aquelas folhas depositárias da vida 2 
(Ia aliiia piratininganas! 

Lá se enfileiram os  dados sobre política, eciinoriiia, finanqasl 
questões jurídicas, desenvolviiiie~~to das  artes, progresso das ciên- 
cias, idéias religiosas, manifestações literárias, relações interna- 
cionais, sõbre a critica exercida em todos os setores que lhe é 
~erni i t ido e ii~uitas vêzes eni que lhe é vedado penetrar, reações 
brotadas do intiriio da alma popular, tendências das épocas, enfiiii 
unia série longa de elenientos que, mesmo não vos sendo fastidioso 
ouvir, ser-nos-ia iniprissivel abranger para aqui enumerá-la tal a 
sua niultiplicidade. 

Nelas, cncontranios as noticias sobre os acontecimentos lia- 
cionais de vulto: - a guerra do Paraguai. a campanha contra 
Rosas, a Abolição da Escravatura, a propaganda, a proclaniacão c 
a consolidafão da República, o episódio de Canudos, a canipanlia 
civilista, a I.*' Guerra Mundial, para apontarmos apenas succssus 
que já se acham bastante distanciados de nossos dias. 

Eis porque, Senhoras e Senhores, apontaiiios, de início, a inti- 
midade, a fraterna ligacão que existe entre a História c a Iniprensa 
«e um lado e o "Correio Paulistano" e o nosso Instituto Histórico 
de outro. Podemos dizer que andaiiios de brafos dados, servindo- 
rios miituanierite nurna expansão de reciproco e patriótico enten- 
diniento que, no fim, se traduz, em heni servir a S. Paulo através 
do  nosso anior comuin ao Brasil. 

É grande a satisfafão do Instituto ao niesiiio tempo que iiii- 
perativa a necessidade que sente de hoiiienagear o "Correio Pau- 
listano", uiiia das  forças vivas da nossa História, uni dos iiiaiore? 
depositários do nosso passado, uni dos padrões de glória da im- 
prensa honesta, um dos baluartes da heroicidade piratiningana, ui i~ 
dos redutos da dignidade paulista e uma das  niais ricas fontes do 
progresso e do valor do  Brasil. 



O "CORREIO PAULISTANO" 
(Reminiscências) 

Lcis T E N Ó R I O  I)E BRITO 

Olhando para um passado que j i  se vai distanciando assaz, 
vejo que data de 1919 o iiieu niaior iiiterêsse pelo "Correio Pau- 
listano". 

Até então, no transcorrer dos riieus onze anos de vida pau- 
lista, « pouco t e m ~ «  de que dispunha, dedicava-o a leitura de "O 
Estado de São Paulo". Lia-o. envolvia-o eni seguida nunia daquelas 
cintas ariiarelas de vinte réis, enviando-o após, diariamente, a o  
meu iriiiáo Aureliano, eni Correntes, Pernambuco. Fiz isto até 1924> 
quando êle resolveu transferir-se para êste Estado, fixando-se em 
['residente Prudente. podendo ser considerado, coin os que com êle 
vierarri, uni dos fundadores da florescente cidade e elemento imp~il- 
sionador do extraordinário progresso da riquissitiia região. Acom- 
panharaiii-no na magna aventura, aléiii da  esposa e filhas, os 
cunhados Leticia, Noca e Dolores. Ronieu e josé Leão Cavalcanti i 
familia Diirval Guerra, senhora e filhos. 

Volvamos porém ao "Correio Paulistano". 
Na tarde de 7 de Novenihro de 1919, fu i  cnnvidado a coriipa- 

recer ao gabinete do  Dr. Tirso Mai-rins. delegado geral de policia. 
Seni iiiaiores preânibulos, referiu-ine a grave situacão que atra- 
vessava deterininado niunicipio, coiii a população em alto grau de 
exaltaçãu política, já havendo iiiesnio ocorrido uin assassinio. E 
mais: que procurando inforliiaqóes sobre uiii militar que reunisse 
uns tantos predicados capazes de restituir a paz ao lugar, teve a 
atenção voltada para o meu noiiie. 

No outro dia, pelas 13,30 horas, deseiiibarcava eu e111  mineiros 
do Tietê, onde passei quatro nieses, no desempenho da nielindrosa 
missão que nie fora confiada. 

Na delegacia de policia de Mineiros encontrei o "Correio Paii- 
listano" que chegava coin absoluta regularidade. Agasalhava êle 
então acalorada discussão entre L.elis Vieira e Assis Cintra, ver- 
sando a controvérsia entre as figuras de José Bonifácio e Gonçalves 
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Lêdo. O prinieiro sustentando o patriarcado do Andrada sôbre a 
independência d o  Brasil, pretendendo-o, para Lêdo, o segundo. 

Entusiasmavani-me, na polêmica, a dialçtica e a erudição dos 
cnntendores. E redobrava a rriinha admiração à s  afirniações de 
Assis Cintra: - Quando estivenios na Torre do Tombo: ou:  4 0  
exaniinarmos, eni Viena, os arquivos do  Barão de hlarshal. .  . "Que 
sujeito foriiiidavel", dizia eu com os meus botões. . . 

Pobre antigo! Jamais transpusera os limites da Guanaùara 
iiem rnesmo ein demanda de outro porto qualquer do litoral h r a s i ~  
leiro. 

Ao relembrar o episódio, desejo esclarecer que não me filio 
aqueles que si) defeitos encontram no saudoso escritor. Guardo de 
Assis Cintra a impressão de que havia nele excesso de imaginação, 
sem maldade, porém - um espírito curioso e nada niais. Haja 
vista o seu ingresso na Fôrça Pública. Desde CJ advento da Missão 
Francesa que a Fôrça Pública passou a ser objeto das niais con- 
traditórias apreciações. Para  uns a grande corporacão era uma das 
sete maravilhas do  mundo. O garbo do soldado a passear pelas 
ruas, a perfeição dos movimentos eni conjunto nas famosas para- 
das  do Prado da Moóca, justificavam a s  loas que lhe atiravam os 
panegiristas. Para  outros aquilo representava simplesmente o in- 
ferno sobre a terra cotii os rigores disciplinares ein voga, o poli- 
ciamento, a iiistrufão militar diária nos canipos de manobra. Assis 
Cititra, inquieto, passou a viver o draiiia. Como ajuizar coni sexu- 
tnnça subre a vida intima da instituicão, olhando-a de fora? 
Dai a resolução inacreditável: alistou-se nas suas fileiras., Assis 
Cintra era o oposto' daquilo que se pode entender como sol- 
dado. &leão de aliura, desajeitado, gorducho e molenga. Sem levar 
ii vida a sério, contrariava ainda os câiiones da disciplina coiii pia- 
das e indiscrições inoportunas. As pririieiras semanas de aprendi- 
zado forani assaz difíceis. Ordenava-se-lhe urna esquerda-volver e 
êle. . . zás, para direita; uma meia-volta e êle avancava em frente. 
Um dia o cabo instrutor perdeu de todo a paciência - "O Sr. é o 
soldado mais burro que eu tenho na niiiiha escola", disse e levou-o 
à presença do comandante que era o coronel Pedro Dias de Canipos. 

Conversando com o recruta desazado, fez-lhe ver o compre- 
ensivo chefe que ali não era o seu lugar e deu-lhe baixa do serviço. 

Jornal de uni partido político que foi unia escula de estadis- 
tas, reuniu sempre o "Correio Paulistano" o escol da intelectuali- 
dade bandeirante. Ko decênio que vai de 1920 a 30, quando melhor 
r> conheci, valores de alto teor dirigiam-lhe os destinos e povoavain- 
lhe a redacão. Ocuparani-lhe então e sucessivamente o supretiio 





82 R ~ v r s r i  DO lssrirr-TO H ~ s r ó n ~ c o  E GracnArico DE S. PAULO 
- - 

panegiristas. . . Quando convinha, designava o secretário do jornal 
um dos auxiliares, habitualmente recaindo a escolha no Getúlio de 
Paiva que da janela falava a s  riiassas. . . 

A secretaria do "Correio Paulistaiio", ou inelhor: a sua cozinha, 
seguiido classificaqão carinhosa coin que o Dr. Joaquiin Ferreira 
cie Oliveira releiiibra, saiidiiso, a vida iiitinia (!o joriial, ponto de 
partida para os seus altos vôos da inteligência no culto do Direito 
e da Oratória e a quem devo o nielhor das impressóes pessoais que 
desajeitadaniente trago para aqui - era açsiin constituida: 

Antfiiiio Carlos da Fonseca, secretário; Vnlgran Nogueira e 
João Silveira Júiiior, suh-secretários. Vejaiiii)~ em rapidos tracos 
cada urna dessas três distintas persoiialidades. 

Era Antoiii~i Carlos da Fonseca alta expressão de bondade. 
sonhatido sei??pre corii o heiii estar da sua classe. Abrindo, ein 
São Paulo, a filial da A. K . I  . , transforniada, iiiais tarde, na nossa 
pujante ,\ssociaqão Paulista de Lniprensa, quase inorreu de eniocão 
quandr~ recebeu (Ias iii5os do conde Eruesto Pereira Carneiro '3 

tionativo ein dinheiio de 45 contos de reis (Cr$ 45.003,OO) desti- 
tiados a coiistrucão de uma casa iio Retiro dos Joriialistas, no 
Jahaquara e i~iitra no tio Guarujá, isto Ia pelos idos de 1925. 

Intelectual de raros dotes artísticos, não fugiu Antonio Carlos 
<;a Fonseca 2 fascinaqão que a Paulicéia exercia sobre quantos 
tiiihani tialiila sentirrientos de beleza. naquele inolvidável terceiro 
(IecCnio do século. Realriiente. São Paiilo oferecia então encantos 
especiais à vida dos seus hahitantes. Nr~tadariiente no tocante i 
arte, viveu iiiterisaiiiente a riossa terra, no niecenato de Carlns de 
Carnpos. Os salfies de concertos e de recitais de canto e de poesia 
regorgitavain de espectadores atentos, transbordando os teatros de 
apreciadores da boa música, do draina, da coniédia. Leopoldo Fróis 
galvanizou a platéia paulista coiii o dniiiinio de sua irradiante siin- 
patia pessoal e o seu extraordiriário iiiereciiiiento de ator ininiitá- 
vel. "Quebraiito" e "Senhorinha Talharirn" são jóias do seu ful- 
gurante reperthrio que jaiiiais desaparecerão dos sentidns de queni 
assistiu à sua representacão, pelo artista niagnificente. Prendeu-se 
Antonio Carlos da Foriseca ao siibliiiie eiicantariiento da época e 
escreveu "O Príncipe dos Gatunos", que Leopoldo Fróis levou à 
cena coiii assiiialado Cxito. 

Magrissiriio, rosto chupado, pescoqo comprido; impaciente, 
iiervoso as  vêzes coiii os auxiliares liisonhos - Viilgran Nogueira 
era a aiititese do João Silvrira Junior - de corpulência avan- 
tajada, quase obeso e honacheirão. Levava João Silveira Júnior 
a extreiiios a hocdosa a t e n ~ ã o  que dispensava aos "ineus rapa- 
zes" conforiiie o seu hábito dc tratar os "focas", corii os quais 
brincava, cnquanto saboreava o iudefectivel charuto, balanqando- 
se na cadeira de niolas de sua iiiesa de trabalho ou recitando 
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hons versos, seus ou de outros especialmente de seu ilustre 
pai, o Dr. Joáo Silveira. Volgran Nogueira era niinuciosis- 
siino no exame das notas que lhe chegavani à s  inãos. Lendo coin 
a niaior atencão, papel por papel e ,  empunhando formidável luneta, 
riiunida de fortissima lente, ia fulininando os  inocentes "gatinhos" 
que pretendiam insinuar-se pelas malhas da reportagem. Desco- 
brindo-os, aplicava-lhes, a cada um dSles e de acordo coni a gra- 
dação, uin adjetivo apropriado: para êste, ern voz alta, mas como 
que falando para si "besteira", para aquele "burrice" e assiin por 
cliante, enquanto o lApis vermelho ia deixando tracos rubros no 
ponto colorido. Teiiiperamentos opostos, rn6todos diferentes de tra- 
lialho, confinavam-se ambos - Volgran e João Silveira, no cuiiipri- 
inento de deveres, na nobreza de sentinientos em relacão aqueles 
qiie com êles trabalhavani no revezariiento das turmas que c h e  
fiavam, urna das  20 a s  24 horas, nutra da meia noite a s  4 horas 
da niadrugada, uina seniana sim, outra não. 

Cordialissimo era o João Silveira no trato habitual coni os 
"seus rapazes", isto até onde chegasse o interêsse crucial com o 
seu viver cotidiano: o charuto. Ai daquele que, havendo represen- 
tado o jornal num banquete ou numa festa iriiportante. rião lhe trou- 
xesse iim charuto. Além do estrilo do rnoniento, justificava a apús- 
tiofe do futuro: não vá hancar o irnhecil. não me trazendo uni 
iharuto. . . 

Dai o coiicurso, certa noite aberto, para o nielhor epitáfio 
cio João Silveira. Venceu o José Lanes, repeutista insigne e inspi- 
rado prieta, coin a seguinte coinposi~ão: 

"Aqui jaz a dormir o João Silveira 
Que foi durante a vida inui astuto. . . 
Porém se uni verrne passa de carreira 
Levanta-se bradando o Joáo Silveira 
Espera, 6 imbecil! dá-me tim charuto. . . "  

Estas huinildes lernbrancas com as  quais focalizo figuras que- 
ridas do cenário riquissimo em valores que ostenta o "Correio Pau- 
listano", têiii unia expressão simbólica. Que assim seja entendido. 
ciada a imensa alegria que aos bons paulistas e brasileiros traz a 
riiagna efeméride que ora transcorre, assinalando a passagem do 
seu primeiro centenário de fundação. 

Sua trajetória, através de ásperos caniinhos eni busca de 
alevantados ideais, é um roteiro luminoso a destacar no tempo os 
grandes vultos de patriotas insignes e abnegados que o conduzi- 
ram sobre etapas vividas de sofrimento e glória, irmanado com 
São Paulo. 



Conscientes, todos nós, do extraordinário concurso que ao de- 
senvolviinento material e espiritual da Nasão vem prestando o 
"Correio Paulistano", repetiremos com o poeta: 

"Pode a calúnia denegrir seus feitos, 
Negar-lhe a inveja o niérito subido. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nein o transtorna a aragem da ventura, 
Nem a desgraca o abate." 



REMINISCENCIA DO "CORREIO", NO VALE DO 
PARAíBA, EM FINS DO SÉCULO PASSADO 

Foi coni as  palavras que se seguem que o genealogista e 
historiador Carlos da Silveira saudou, na sessão do dia 26 do 
Iiistituto Hist6rico.e Geográfico, o centenário do "Correi« Pau- 
listano": 

Não i. niuito o que eu posso dizer do "CORREIO PAULIS- 
TANO", depois dos interessantes discursos dos oradores que nie 
precederani, neste agradável inister de conieniorar a passageni do 
[ximeiro centenário do velho Orgão da iinpre~isa paulista. 

Sou silveirense'de nasciiiiento, nias cresci eni Queluz, onde 
vivi de 1886 até 1898, data eni que ine ~iiudei para esta capital. 
Sempre gostei de jornais. Eiii Queluz, era divertiniento deveras 
agradivel, para os iiieninos, a ida à AgSncia do correia, duas vêzes 
por dia: antes das  treze horas, ao cliegareni os jornais do Rio de 
Janeiro e outros que vinham daquelas haiidas; e antes das  quatorze 
horas, quando chegavaiii os jornais de São Paulo e mais alguns das  
tvrras paulistas. O prinieiro agente do CORREIO, que ine distri- 
buiu jornais, foi o Quinziiiho do capitãt) Norherto, que iiiuito mais 
tarde irieis conhecer aqui eni São Paulo, na pessoa do zeloso e 
correto serventuário de Justiqa, i, escrivão Joaquiii~ Can~ito de 
Oliveira, falecido há já alguns anos. 

Ainda bem nie lenibro de vários jornais que chegavam a Que- 
luz, e eram êles: "Jornal do Coniércio", "O Pais", "Gazeta de 
Noticias", do Rio de Janeiro; "O Pharol", de Juiz de Fora; 3 
"Tymhurihá", de Rezende; "CORREIO PAULISTANO", "O Es- 
tado de São Paulo". "O Comércio d e  São Paulo", "A Opinião 
Nacional", de São  Paulo; "Gazetinha", de Guaratinguetá, "Gazcta 
da Bocaina", de Cachoeira Paulista; "Atalaia", de Areias; e todos 
produziain iinpressão forte, no nieu espirito de tiienino, assim cOi11o 
o jornalzinho local, "Gazeta de Queluz", fundada por Juvenal 
Hudson Ferreira, unia verdadeira vocacão, falecido em verdes anos, 
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TANO". Urn dia Honório de Sylos convidou-me para colaborar no 
jornal e escrevi, então, uina série de artigos, quase todos de materia 
inédita e não inteiramente despicienda. Hoje vejo Honório de Sylos 
outra vez a frente do seu querido jornal, para cujo progresso seni- 
pre teve os nielhores carinhos. Oxalá possa realizar sem tropeço5 
tão simpático programa. 

Mas, é tempo de terminar este disciirso ni(idestissimo na iorina 
c sincero nos conceitos, nos quais não existe contribuicão nova para 
a história do joriial centenário, contribuiqã« que se fazia mister 
nutiia sessão do  Institiito Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Fugi, pois, a« meu papel de niembro do sodalicio. Minhas pala- 
vras forain lascas de afetividade que talvez iiielhor coubessem nunia 
sessão de estudos de psicologia. 

Os outros oradores, poréni, trataram de matéria histdrica, ioiii 
graça e proficiência e eii não quis empanar o brilho dos seus 3is- 
cursos. 

Ao "CORREIO PAULISTANO" e aos seus dignos obreiros 
os iiieus riielhores votos de prosperidade, na consecufã« das mais 
altas finalidades jornalisticas, dentro do leina do. escudo do Estado 
rle São Paulo: "Pró Rrasilia fiant exitnia". 





CENTENARIO DO "CORREIO PAULISTANO" 

Fato de excepcional relevância na história do joriialisnio bra- 
sileiro é o do centenário do "Correio Paulistano", que nesta data 
atrai a atenção do Estado e do pais, repercutindo mesmo no es- 
t~angeiro, onde se prograniaram expressivas manifestações de jú-  
bilo. 

Partilhariios dêsse regozijo com verdadeiro sentiniento de or- 
gulho porque grande parte de nossa atividade na imprensa se de- 
senvolvbu nesse órgão que tem sido unia afirniação de cultura e 
exemplo de decisiva e clara compreensão da funfão de uni periódico 
coin a responsabilidade de orientar, tal como convéni à opinião 
publica. 

qossi~i o "Correio Paulistan«" autentica fisioiioiiiia intelectual. 
quase diríamos, espiritual que espelha a tranqüilidade caracteristica 
de quem sabe como e porque deve cumprir sua missão. E' um 
j!.,rnal sereno, suster«, sentinela firme das melhores tradiqões do 
povo e da gente paulista que pelo Brasil sempre fez grandes coisas. 

Numa época em que se tuniultua a valoração ou os valores 
sofrein inversão e subversão pelos aspectos negativistas neles pre- 
dominantes, a fidelidade ao passado. o apêgo aos ideais legados 
pelos nossos niaiores e a defesa de uni patrimonio rico pelo con- 
teúdo e valioso pela significação, tudo isto, nestes dias, merece 
tiiais que uma homenagem, vale, sobretudo, reconhecimento. pro- 
funda gratidão. 

Realmente, deve o Brasil, e principalmente São Paulo, de- 
vem o Estado e a nafão. muito de sua evolufão cultural e de seu 
progresso material ao órgão centenário porque tem sido dentro 
l e  sua elevada linha de conduta, fonte irradiadora das mais puras 
influências intelectuais, tem prestigiado, amparado e difundido 
iiiciativas da mais ampla repercussão na vida politica, social e . 
sconômica. 

O "Correio Paulistano" não é uni capítulo da História de São 
Paulo a partir dos meados do século passado, é a propria Histó- 



ria de São Paulo ein sua fase de niais expressivo e glorioso desen- 
volvimento. E nas niais recentes décadas apenas sile~iciou quando 
São Paulo etnudeceu atingido por grave crise. Até ai, confundi- 
i-arii-se a s  duas histórias: a do jornal e a da terra. Cotiio a fênix 
da lenda ambos ressurgiram com a energia do "Non ducor duco" 
para a efetivação do "Pro Brasilia Fiant Eximia". 

Saudanios o "Correio Paulistano" coriio instruiiiento paulista 
cie cultura e de progresso a servico dn Brasil. 



HÁ UM SÉCULO SURGIA. . 

Há urii seculo surgia, riesta iniperial cidade de Manuel da 
Nóbrega, batizado pela garoa lustra1 do planalto, o "Correio 
F'aulistano", cuja larga fiilha de serviqos prestados ao Estado e ao 
Pais, é desdobrada hoje, para iiiaior destaque desta data, neste 
sodalicio e neste jornal falado, cniiieinlirativo de seu prinieiro cen- 
tenário. E estas crônicas, rápidas coiiio o instante que passa, niais 
parecerri tópicos impressos tia rotativa dos dias, eni colunas aber- 
tas, coin entrelinhas, para dar iiiaior realce aos artigos desunha~ 
tios "in illo tenipore", e agora hatidos a niáquina, a fini de aligeirar 
i, trabalho do secretário e tlos linotipistas, seiiipre atarefados lias 
horas de expediente. 

Tresentos anos haviarii niarchado coiii pés de lã, por ciina do 
casario ancião, das velhas ruas, dos pátios sonolentos, dos largos 
colcmiais, dos becos merg~ilhados nas soiiibras seculares. Ressoavani 
ainda, no ambiente sossegad«, pausadas e graves, as  vozes dos 
vclhos paulistas, por entre a nCv«a das manhãs. ou pelas tardes 
Iliiipidas, quando a luz adentrava «ç crepúsculos conipridos. E a 
gente paulistana pacientava, a lenihrar e a rever, nas douradas 
cinzas da distância. o espetáculo de outrora, onde se 

"Via, lenta subir do fundo do horizonte, 
A clara procissão dessas bandeiras de ouro". 

(Olavo Bilac "O Cacador de Esmeraldas") 

Ein breve, "a clara procissão dessas bandeiras de ouro" se 
trar~sniudaria na verde procissão das bandeiras do café, formadas 
ein batalhões cerrados a niarchar por espigões, chapadas e tabu- 
leiros,na crescente invasão dos vales do Mogi-Gua~u, do Tietê, do 
Piracicaba. E corno a s  bandeiras de ourn selecionavam os paulistas, 
tanibéni a s  bandeiras do café selecionani os lavradores pelo po- 
tencial latente de sua capacidade ativa. pelas reservas intactas da 
sinergia bandeirante. 
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No entanto, nesse divisor do tempo aberto no sécul<i passado, 
quando a cidade trissecular ainda espiava «s  aldeanientos indígenas 
esparsos pelos arredores das  várzeas; quando no Largo dos Curros, 
hoje P r a ~ a  da República, a capoeira se unia aos matos sarjados 
por trilhos ou picadas; quando os transeuntes enxotavam porcos 
e galinhas, cabras e cabritos, a<) atravessarem as ruas do centro; 
quando se caqavani codornas e perdizes no Caiiibuci e ti(] Brás, 
e marrecos na lagoa sitiiada tia atual rua da Viti~ria. por onde se 
cstcndiani laiiiaçais; quando se armavani circos de cavalinhos 110 

Pátio do Colégio; quando a populaqão citadina i120 ia além de 
dez mil habitantes; nesse ano longinqtio de 1834, surgia o "Correio 
Paulistano" agasalhado no velho gihão bandeirante. 

Já não se ouve « tropel ruiiioroso das bandeiras vozeantes a 
desfilar runii) aos sertões largados nas paragens solitárias e reino- 
tas. Escuta-se apenas o passo joveiii dos estudantes a ecoar nas 
calçadas estreitas, rentes às  paredes de taipa ahrigadas por longo: 
beirais onde os cachorros estacavaiii. A niocidade saira do  Pátio 
do Colkgio para « Largo do Capini, hoje Largo de São Francisco. 
C no Pátio da Acadeniia o tempo estacionava, cochilando. 

No interior dêsse ambiente provinciano e tranqüilo, o "C~r r c io  
Paulistano" ahre, coni riiodtstia, a s  quatro páginas de estilo, en- 
quanto se processa, no silêncir~ insone d a  madrugada proniissora, a 
gestaqão. i, desalirochar e ( I  florescer dêste ascensioiial e fecundo 
i,iedio-dia da terra baticieirante. No corpo do jornal se iiiipriniein 
os fatos iiienioráveis do tempo eiii riiudatiqa; nas suas colunas Iiis- 
toriadas se alteiaiii os periodos econôiiiicos c sociais da Provincia 
r do Iniperio. do Estado e da liepública. E nas linhas dils artigos 
se projetam os sois de quatro séciilos golpeados pelas cicatrizes 
dos revezes e das  vitórias. que assinalam 0 esf?irci> ctinstrutivn dos 
homens de São l'aulo a plasniareiii, coin sangue, suor e Iágrinias, 
» Brasil, devassando-o, povoarido-o. civilizando-i>. 

E tanto a s  fôrfas vivas de riossos antepassados bandeirantes 
interatuam nas colunas centenárias do renioçado iiiatutino, que, ao 
dobrar o primeiro cspigáo da vida, na caminhada incansável, para 
a frente, o "Correio ,Paulistano" revela o espirito de vivência e 
continuidade, ao dizer o sonêto de Martins Fontes: 

TODOS CANTAM SUA TERRA 

Paulista eu sou há  quatrocentos anos: 
Iinortal, indomável, infinita, 
Dos mortos de que venho, ressuscita 
A alma dos Bandeirantes sobre-huriianos. 



Tenho 0 orgulho dos nossos altiplanos. 
Tenho a paixão d a  gleba circunscrita. 
Quero morrer, ouvindo a voz bendita. 
Dos pausados cantares paulistanos. 

De niinha terra, para niiiiha terra, 
Tenho vivido. Meu aninr encerra 
A adorasão de tudo cluanto tiosso. 

Por ela sonho nuiii perpi'tuo enlevo. 
E, incapaz de servi-la quanto devo, 
Quero ao menos aiiiá-Ia quanto posso 





"NA0 DESERTOU JAMAIS O SEU POSTO DE 
VIGILANCIA" 

Entre as múltiplas manifestações de simpatia e de aplauso qiie 
c: "Correio Paulistano" vem recebendo na ocorrência do- primeiro 
centenário de seu aparecimento na iniprensa brasileira, nenhuma 
por certo lhe é mais grata e mais desvanecedora do que esta que 
neste momento, sob êste teto augusto e perante êste ilustre audi- 
tório, lhe está tributando o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

Associação eminentemente cultural, clijos sócios se devotam 
ao estudo dos vultos e dos fatos culminantes do nosso passado para, 
através dos exemplos dos piiineii-os e das conseqüências dos se- 
gundos, aprender as lições que hão de guiar a nacionalidade pelas 
e~t radas  largas e luminosas do seu destino; o elogio e o incentivo 
de tal instituifào representam seni dúvida para o jornal que os 
iiiereceu uma recompensa de inestimável valor, ao mesmo tempo 
que registrani para a posteridade, que a todos nos há de julgar. 
L:m depoiniento de soberana autoridade. 

Ele afirma ao presente e afianfa ao futuro que o "Correio 
Paulistano" nestes. longos e agitados cem anos de sua existência, 
soube cumprir leal e esforçadamente a sua missão; soube honrar 
u nome e o comproniisso do seu preclaro fundador, o velho paulista 
Joaquini Roberto de Azevedo Marques; soube, numa só palavra, 
servir a sua terra e a sua gente. 
. Nesse alevantado e patriótico propósito, nesse campo de alta 
e fecunda atividade intelectual e cívica é que se ajuntam as mãos 
e se entrelaçam os espíritos da Imprensa e da História. Da imprensa 
conscienciosa e séria que n5o se aluga nem se vende; da história 
que não se inspira na paixão, não se move pelo interêsse, não se 
deixa corromper pela prevenfão e pelo ódio. 

O escritor contemporâneo Jean de Baroncelli publicou recente- 
mente no "Courrier des Lettres" brilhante artigo, no qual se pro- 
pôs demonstrar que o born historiador, para bem merecer êsse 
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qualificativo, deve ser uiii autêntico "detetive do passado". Dete- 
tive arguto, diligente e probo, a queni incuiiihe resolver enigmas, 
ciesniascarar culpados e absolver iiiocentes. Nessa difici! tarefa ele 
tcrii de segurar pela gola reis e presidrntes, riiarechais e iiiinis- 
tros, principes e sacerdotes para coiidená-los oii inucentá-los pe- 
rante o tribunal sereno e. incorruptivel d a  posteridade. Êle t e r i  
dr preocupar-se niuitas vêzes pelos  ilagrantes de  delitos apregoa- 
cios rias folhas do dia; m a s ,  por via de regra, são os  casos antigos 
que lhe niereceni a preferência, uma vez que para êle não -xis- 
tt,rii processos findos. Agrada-lhe reinontar :) curso do tenipo e 
2plicar-se a pesquisas iiiinuciosas e fatigaiites. Os textos de leis r 
de códices, a s  nioedas antigas, os iiiapas e os arquivos, a s  rorres- 
pondêncais oficiais o11 privadas, o s  processos verbais devidaiiiente 
iiistruidos constituem os elernentos básicos da sua necessária do -  
curnentacão. 

, Docuiiientacão copiosa por certo, iiias cujo eniprêgo deiiiarida 
grandes cautelas, por isso que s e r i  indispensável escoiniá-Ia dos 
piejuizos politicus ou religii)s«s dos seus autores. dos seus pre- 
conceitos e das  suas siiiipatias, das  suas anibições. d a  incoiiipre- 
ensão e da inalicia inererites à natureza liuiiiana. 

Puis heni: é através das  dificuldades e das  incertezas dêsse 
iiieticulnso trabalho de investigação e de  análise que o historia- 
uor-detetive tem de chegar a urria c<inclusão que Ilie perrriita, coiri 
lisura e acêrto, redigir uiiia iiieiiiória. escrever uin livro ~ i i i  pro- 
ferir uina c«nferência. 

Por èsse iiúiiiero inuiiierável de  iiianuscritos e de  iiiipressos - 
ii!uitos dêles já apagados pelo teiiipo ou corruidos pela traqa; 
por esse acêrvo irnenso e emaranhado de pergaminlios e de pa- 
Iinipsestos, de autos e de  "in-folio~". de  alfarrábios e de incuná- 
bulos, devidanieiite selecioiiados, interpretados e confrontados e que 
êle galga e por fiiii atinge aquêle grau de  certeza que. sempre den- 
t.o d a  relatividade das coisas humanas, se nos apresenta conio 
conquista definitiva d a  verdade. 

Soa então a hora triunfal do historiador. Do historiador que 
não aguça ncrii degrada a sua pena de juiz erii estilete acerado 
i agressivt) de libelista. Do historiador que - na palavra canden- 
tc de Fustel de Coulariges - não transforma a história numa 
"guerra civil permanente e inglória", visando apenas o aniesqui- 
nhariiento sistemático de homens, de fatos e de instit~iicões. 

Esses, porcrn, iiiercê de Deus, não têni assento neiii guarida 
iiesta casa;  e neste grêiiiio de tão nobre ideal e de tão elevado pres- 
tígio não lograrão jairiais fazer escola e aliciar prosélitos. 

Aqui, ctmi efeito, cultiva-se a História na sua lídiiiia finalidade 
e nas suas autênticas e liinpidas fontes. A Histbria erii que se este- 
reotipa a própria fisiononiia da Na$ão. .4 Histúria que projeta o 
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passado no presente; que ressuscita os séculos defuntos; que recor- 
da a voz dos nossos antepassados; que nos perniite confabiilar coni 
ê!cs e reviver com êles a vida que eles viverarii. 

Aqui escrevem os niortos ilustres pela pena fidedigna dos vi- 
vos; os  velhos sentimentos encontraiii novos intérpretes; o s  pensa- 
tilentos esvanecidos exsu.rgerii d a  sonibra e a?  figuras desaparcci- 
das voltani a esclarecer e a guiar os  espiritos. Então ( C  Raymond 
Poincaré quem o adverte), os  grandes acontecinientos, rios quais 
esses niortos atuaram, a coragem que eles demonstrarani, a s  ener- 
gias que eles despcnderani. a beleza dos seus sacrifícios, o espleii- 
dor dos ideais que êles propugnarani - ofereceni aos estudiosos 
c aos escritores, que Ihes preservam c enalteceiii a iiieiiiória, as- 
siintos iriiortais de edificacão e de estiiii~ilo, paradigrnas eternos de  
valor, de fé e de  patriotisnio. 

E quando - conir> ncste caso do Instituto Histórico e Geográ- 
fico dc São Paulo todas essas beneiiierências cívicas se sobre- 
dourarii de iiiiensa generosidade de  coração; justo C que o "Ci~rreio 
Paulistario" se sinta profundaiiiente eni«cionado e grato por esta 
soleníssiiiia hoinenagetii que a inc!ita associacão houve por beiii 
prestar-lhe na data festiva do seu centenário. 

Decano d a  iniprensa de C. Paulo, o "Correio Paulistano". ao  
I ~ n ç a r  urn longo olhar retrospectivo por Cstes cerii anos de sua a c i ~  
dentada existência,. se convence de  que não desmentiu o seu pro- 
grama, ncni desertou jairiais o seu pósti> de vigilância e de  combate 
na defesa do interesse público e no servi50 da Pátria. 

Tendo vivido soh os  dois reginies de gevvêrno. que visoraram 
ati. hoje no Brasil independente, a s  suas colunas estiveraiii senipre 
larganiente abertas, sem tcrgiversaçóes e sem hiatos, para a preser- 
v a ~ ã o  da ordem pública, para (1s debates dos graiides problcnias 
sociais, ec«nórriicos e políticos que a Nacão tevc de enfrentar e dc 
resolver. Por  isso, nunca Ihes sobejou espaTo, iiiiniirio qire fosse, 
para a intriga e para a maledicência, para o convício e para a 
calúnia. .  . ou sequer para essas iiiofinas e diatrihes' que são n 
Ilnguageni anoniiiia na qual se coniprazein de dialogar, na calada 
d a  noite, f'asquinos e Marforios. O próprio Riii Barbosa, quando 
estudante nesta cidade. não se dedignou de colaborar no "Correio 
Paulistano"; c foi riestes tCriiios qiiasr profeticos que 0 jornal 
noticiou a partida do novo bacharel para a sua terra natal: 

"Moço ainda, nias notável pela robustez de inteligência e de 
iiustra$Zu, democrata de ideais firnies e definidos, e conio tal uiii 
caráter político excepcional. uni sincero c incansável apóstolo d a  
iiova era que surge para o Brasil, - é, seni dúvida, preciosissitno 
c concurso que pode e há  de  prestar à causa do povo, a causa 
ariiericana. O dr. Rui Barbosa não leva desta província siiiiples- 
ii!ente o renoiiie acadêiiiico. O jornalisrnu e a tribiiria politica o 



popularizarain entre nós, tornando respeitáveis e admiráveis a sua 
pena, a sua palavra e mais ainda a nobreza de consciência, com 
que sabe desdenhar das  conveniências do presente ante a s  suas 
convicfões e a s  exigências do  futuro". 

Cátedras iluminadas de inteligcncia e de saber, do tope dessas 
mesmas colunas doutrinaram magnificamente (e  não citarei senão 
os mortos) Antônio .Prado, 'Vitorino Carmilo, Rodrigues Alves, 
Almeida Nogueira, Luis Piza, Herculano de Freitas e Carlos de 
Campos. 

Corno regra invariável de sua orientaqão e de suas atividades, 
o "Correio Paulistano" adotou e praticou sempre o lema de Dis- 
raeli: Sou ~(inservador para conservar o que P bom e radical para 
erradicar o que é mau. 

Ao contrario, portanto, do  celebre cardeal de Ketz, que espiri- 
t~iosamente confessava ter-se visto obrigado a iiiu<iar muitas vêzes 
de opinião para poder servir ao rei e manter-se nomesmo partido; 
v "Correio Paulistano", não raro, se  sobrepôs as  injunções da disci- 
plina partidária para ser inquebrantavelmente fiel as  idéias e aos 
principias inforinadores de sua consciência política. 

Erii conseqiiência, foi abolicionista no Império escravocrata; 
e quando a monarquia se revelou incapaz de corresponder as  gran- 
des aspirações do  povo - foi republicano e, como tal, passou a 
pelejar coni lealdade e bravura nas fileiras disciplinadas e aguer- 
ridas do velho Partido Republicano Paulista, que a êsse tempo ti- 
nha por chefes e mentores varões da estatura moral de Prudente de  
Morais, de Campos Salles, de Américo Brasiliense, de Bernardino 
de Cainpos, de Francisco Glicério e de Range1 Pestana. 

Órgão oficial do pensamento e da aqão desse rnesnio Partido, 
por êsse titulo e por essa função de evidente relevância, o "Correio 
Paulistano" pode ufanar-se, sem vanglória de ter sido colaborador 
assíduo e esforçado d a  notabilissiriia obra de politica e de  admi- 
nistração que os seus correligionários - quando destacados pelo 
voto popular para a s  Câmaras Municipais, para os Congressos 
Legislativose para a s  presidências da República e do Estado - 
consegitirarri realizar -- com a clarividência, a honestidade e o 
patriotisnio que, para todo sempre, hão de honrar os seus notiies e 
aureolar os seus niandatos. 

Se a fatidica revolução de 1930 veio interromper violentamente 
o curso nornial e progressivo da vida democrática no Brasil, o 
"Correio Paulistano", ressurgindo a custo das cinzas a que o redu- 
zirani os vencedores d a  ocasião, neni por isso deixou de prosseguir 
na sua vocação jornalistica de esclarecedor escrupuloso da opinião 
ptiblica, de defensor intransigente da lei, da ordem e da liberdade. 

Não esmoreceu na sua fé; iião renegou as  suas convic~ões; 
não abandonou a sua trincheira. Hoje como ontem pugnaz e intinio- 
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rato, êle permanece firme na estacada, inipertérrito na guarda d a  
sua bandeira. Subsiste e resiste; vive e luta; confia e espera. . . 

E' que, inabalável na sua crença e na sua perseverança, êle 
bem sabe que vitoriosos não são sòmente aqueles que triunfaram 
em todas as  batalhas, mas tambéni êsses outros que, acaso unia 
vez derrotados e malferidos, permaneceni de pé na arena, prestes 
3 ressurgirem da escuridade, da confusáo e dos destroços da rude 
refrega. 

Ei-10, pois, redivivo e sadio o velho "Correio Paulistano". E 
êle aqui esta ao vosso lado, sr. presidente e srs. membros do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico, para, irmanado e solidário convosco 
na mestna tarefa educacional e.civica, conclamar todos os paulistas, 
srtn distinção de classes' de crença" de partidos, para a neces- 
sária, inadiável cruzada - na qual forca P que êles se alistem, 
se unam e lutem, sem tréguas e seni desalentos, a fim de reinte- 
grar a nossa terra naqueles antigos, austeros padrões de cotnpos- 
tura e de pundonor, de honradez e de patriotismo que outrora Ihes 
grangearam lugar preeminente lia Federação Brasileira e que só 
eles restituirão ao Estado de São Paulo o lustre do seu renome, a 
majestade impoluta e gloriosa das suas virtudes e das suas tra- 
dições. 

Sr. presidente e srs. nienibros do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo: o "Correio Paulistano", profundamente penho- 
rado pela magnificência desta assembléia, que vale pela maior e 
mais expressiva glorificação do seu passado: sensibilizado pelas 
palavras de tão fúlgida eloqiiência e de tão subida autoridade, que 
encantaram e iluminaram êste recinto, rende-vos a todos os preitos 
de sua imiirredoura gratidão. 





ORIGENS REMOTAS DE GUARAREMA 

(A freguesia da Escada e a atual cidade) 

No principin havia sii a natureza. Canipos e varzeas, iiiatas 
e serras, e o rio Paraiba a rolar niansas e barrentas águas por 
entre rochas, praias e barrancos. Vinha o sol e polvilhava de 
ouro aquela região abandonada, onde tudo era placidez. Sbiiiente 
os  pássaros perturbavani o silêncir] ambiente. Na superficie do 
rio, por vêzes, urn peixe iiiais afoito denunciava a sua existência 
riscando rápido o liquido Ienci~l. Sobre (1s aguapés e alagadicos 
zunibiani insetos. Ao crepusculo. tênues gases de neblina baila- 
vain siibre a s  iriargens do riu, enroscando-se nos troncos dos 
paus-dalho, ou guarareinas. Quando a noite toinava conta de 
tudo, viani-se de espaqo a espafo fogueiras de iiidigenas reiiiiitlos 
para descansar d a s  fainas diárias da caca e d a  pesca. 

Durante quantos sc'culos titilia sido assiiii? Borhulhantes iie 
~ e i x e s  erani a s  águas do Paraiba e rio seu dorso podiani a s  ca- 
rioas dos ahnrigines navegar serri susto distâncias enormes. De 
beni longe cliegavani aquelas águas, fluindo docemente no sen- 
tido oeste, a 560 nietros sobre o nível do iiiar. Mas precisaincnte 
ali, naquela região, esbarrava o rio nuiiia serra e, fazendo coiiio 
que uin cotovêlo. passava a correr eni direção contraria e para- 
lela à de onde tinha vindo. 

A serra de Itapeti (oii de S a l ~ a ú ~ i a ) ,  contraforte d a  .Manti- 
queira, era uiii divisor de águas. O seu caloniho recoherto de 
matas escondia do lado de lá a s  terras onde, a iiiais de  750 iiie- 
tros sôhre o niuel do niar, deslisava o iiiisterioso Anheinhi. Ji 
naquelas bandas havia surgido o horiieni branco. E ,  coni o ho- 
nieni branco, o planalto de Piratininga, aiites só beleza virgeiii 
e inistério d a  natureza, passava a ter uiiia iiistória. 

No inicio do século X\'II, alguns povoadores se fixarairi 
iiaquelas plagas, dando origeiii a Roigi-illiriin, logo mais chama- 





da no templo, conio e r a  a Lei, deixo11 os hraqos maternos, e su- 
biu sòz.inha a ESCADA que a Sle conduzia: Rafael pintou a cena 
graciosa num quadro célebre que se tornou popular. NOSSA SE- 
NHORA DA ESCADA é a siniples equivalência ria invocação li- 
túrgica da APRESENT.4ÇAO DE NOSSA SENHORA NO 
TEMPLO". 

Não obstante a autoridade do insigne historiador jesuíta, as  
dúvidas subsisteni. Afirma que "quase" todas as  aldeias de N. 
S. da Apresentação eram conhecidas por aldeias da Escada, le- 
vando-nos a conjecturar houvesse outras que não seguissem êsse 
critério. Menciona, adeniais, eni aboiio, uiiia "tradiqão" conver- 
tida em obra-prima da pintura. A tradição talvez fosse do conhe- 
cimento dos padres e catequistas ein acão no Brasil; não teria, 
porém, riiaior importância doutrinaria ou sinihólica, para qice de 
norte a sul do Pais se divulgasse aos indios, transfnrniando-se in- 
clusive eni top6nimos. Alias, a imageiii da  Padroeira, ainda hoje 
existente na Escada paulista. afastal conio se verá, essa inter- 
p r e t a~ão  do ilustre historiador. 

Coin a s  devidas v@nias a quem de direito, atrevemo-nos a 
lanqar esta curiosa e pottica versão, que teiii seus visos de veraci- 
dade. Os indios aldeados erani subiiietidos à catequese. Os  pa- 
dres que dêles cuidavam viarii o eiiiharafo que tinhani aquelas 
broncas criaturas em conipreender as  verdades e os riiistérios da 
religião. Difícil, por exemplo, explicar-lhes o papel da Virgem 
Maria. Usaram, portanto, de uiiia iniagem concreta - a escada. 
Nossa Senhora era a niedianeira, a intercessora entre o Iiomeiri 
no seu exílio terreno e a Divindade nos Céus. A escada era o 
sirriholo tangível daquela possibilidade de o homeni se redimir 
de suas culpas e subir purificado para junto do Criador. 

Es ta idé ia  teria sido pelos indios conservada e repetida, tal- 
vez com deturpações, de gerafão eni geraqáo. O fato é que, dois 
séculos apús, eni 1860, o jornalista e viajante Augusto Emilio 
Zaluar, de passagem pela Escada, pude recolher tradição senie- 
Ihante. Contaram-lhe, quase cotiio lenda, que o nome do lugar 
provinha de velha superstifão dos al~origines -- "pois costuina- 
vam êles colocar uma escada ao pé das sepulturas, para assim 
facilitareni a subida à s  aliiias dos finados". 

Acresce notar, coii~o arguriiento para esta versão, que ainda 
hoje se conserva na igreja da Escada uina escultura, uma ima- 
gem de Nossa Senhora, eni madeira, corri I riietrc e 38 centíme- 
tros de altura, representando a Virgeiii, de pé, a segurar num dos 
braços o Menino Jesus e, com a mão direita, uma pequena esca- 
da. A existência dessa escada no conjunto da escultura é mais 
do que significativa. Todavia. a últiiria palavra a respeito do 



assunto deve, de  jiistifa, ser dada pelos cstiidiosos d a  tiistória 
d a  Igreja no Brasil. 

O aldearnento de X. S. da Escada. coni a s  terras que Ilie 
do«u o seu fundador, gozoii de  moineiitos de prosperidade e .  de 
decadência. Congregava a s  vêzes centenas de indios, predispon- 
do-os a religião e a iiina vida mais sedentaria. Mas houve vir ias  
ocasiócs eiii que os  indios. '  por falta de orientacão superior, 
ou por aiiior i vida errante, se dispersaraili. deixaiido o povoado 
praticaiiientc a s  iii6scas. Ocorria, coiiio aos de otitros aldeaiiien- 
tos, sereiii levados para o sertáo iiitcgrando bandeiras, ou fi- 
careiii, contra a s  ordens régias. servindo coniil escravos tias ta- 
zendas ( o s  horiicris no campo, a s  iiiiilhercs lias casas coiiio cria- 
das e amas) .  ou inesiiio sereni expulsos (Ias terras que legitiiiia- 
nicnte Ihes pcrtcnciani. 

O rio ao  lado vasava serenamente, ano apOs ano. Nas iiia- 
tas, us paus-dallio continuavani a rescender o seu cheiro caracte- 
ristico. Tutlo ria região era pobre, sossefiido. Só havia ~ i r i i  re- 
lativo progresso: o das poucas aliiias que se prcpnravani para 
o reino dos CClis. O s  lavradores i2i i i i  para a s  roqas. sol, o scil. a s  
mulheres tecia111 ou fiavaiii cri1 siias chr~iipaiias, e os i!ieniiiiis 
aprendiaiii o Padre Nosso e a Ave Maria. Tudo era sinip!cs, hu- 
niilde. serii história. S6 de  quando eiii qiiando traiisitavarii por 
ali aventureiros a caminho do scrtáo. das  Minas Ioriginquas. . . 
E a Escada, ria sua huiiiildade cloriosa. ia.drsfian<lo o rosirio dos 
anos .  . . e dos séculos. . . 

Eiii 1700. srnundo docuiiiento citadn ~ o r  A f i ~ n s i  de E. - ~ , - 
Taunay, a s  aldeias d a  Capitania estavaiii iiiais povoadas que 
dantes. haveiido iielas 1224 índios de aiiibos os  sexos. T.)davia, a 
Escada era a quc  nienos habitantes possuía: apenas 40 indios! 

l'or esse tciiipo. o rei de Portiigal, D. Pedro i l .  distrihuira a s  
aldeias de Sã« Paiilo pelas difcrentcs r~rdens  religi<:sas, cabendo 
aos franciscanos, aléiii de uutras, a dc  N. S .  ila Escada. Devia 
haver ali uiii religioso cxcrcendo a s  funcões paroquiais, sol] o 
nonie de Superior, e fiscalizado pelo seu I'relado. "Os capitáes- 
niores etc. são feitos pelos governadores, a qlieiii estso sujeitas 
a s  riiesinas aldeias, e a êstes oficiais recorrein os Superiores, co- 
nio auxilio secular, para sereni castigados os  indios que não ohe- 
decerii à s  adni~~esta$ões  cati~licas de seu pároco etc.  . Os Su- 
periores das aldeias rccehiaiii 25$OOO para guisaiiicnto das  igre- 
jas, vinho c hi~stias,  consoante i>rderii rkgia". 

Eni 1722, governando a Capitania de São Paulo D. Kodri- 
go César de  Menezes, dirigia espiritualniente os  destinos diis ti2 
iiioradorcs d a  Escada o Padre Salvador Correia, nonieado erii 
tempos del-rei D. Pedro. Segiindi) iiiforriiarani ns vereadorils de 



Mogi das  Cruzes. "iião era coiifess,x, preieriaiii os iildios a ti111 

frade cariiielita". 
IJni cios niais antigos doc~iriientos, talvez, qlic se conlieceiii 

a respeito d a  Escada, 6 i i i i i  registro ieito aos 15 de Dezeiiibro de 
1732 eiii Mogi das  Cruzes. Por Ele Licaiiios sabendo que, naquele 
ano, uin índio, chainado a iiioda portligiiêsa e cristã S e b a t i ã o  
Silva. havia recebido a patente de  Capitão-nior dos iiidios d a  AI- 
deia de N .  S. d a  Escada. 

Em 1766 veio governar a Capitania o senhor D. Luis Antô- 
]li« de  Sousa Botelho e Mourão, Morgado de hfateiis. Encontrou 
ein grande ruíiia e riiiséria os  povoados indígenas, pois, corno 
escreveu. "verdadeiraniente destas 'Aldeias se pode dizeu que 
cxiste só o noiiie onde elas estiverarii". Sôhre o assunto, dirigiu 
varias oficios ao Conde de Oeyras, relatando fatos e apresentan- 
do sugesióes. Uni de  seus pririieiriis cuidados foi noiiiear "Direto- 
res" para t6das a s  aldeias, congregando outra vez os  silvicolas 
dispersas e recrnseaiido-os. Procuroii, outrossiiii, arranjar-lhes 

~irocos. P" 
O censo do hforgado de iI\atc~is relacionou dez aldeids tlc 

índios, eritrc elas a de N. S .  d a  Escada. ;\ aldeia d a  Escada con- 
tava 46 fogos, corii 67 niulhercs, sendo 2 ausentes. e 56 hoiiiens, 
estando 7 dèles fora. 

Nunia outra relacáo, lê-se que a aldeia dc N .  S. d a  Escada 
ficava "no têrnio da vila de Mogi das  Cruzes. c distante desta ri- 
dade doze léguas e iiieia". Tinha coriio diretor João Pereira No- 
bre e coiiio paroco o fraiiciscan,) Frei Francisco do Aiiiparo. 

Anos depois, 1775, era Diretor d a  Aldeia d a  Escada - Ante- 
iiio Pinto d a  Costa; Capitão-iiii>r d a  iriesnia aldeia - Manuel 
Dias hlaciel; e Padre Supcriur - Frei 1020 d a  Madre de  Deus 
Espiiiheiros. p a r a  êstes iionicns. escreveu o goveriiador Martirn 
Lopes L.6bo de Saldanha vir ias  cartas, coiii instriicóes adequa- 
das aos casos. Ao diretor, iiiandou que segurasse e reiiietessc à 
sua presença "dois iiio$os capazes de  soldados", neiii que para 
tanto fosse preciso pedir auxilio à vila de Mogi das Cruzes. .Ao 
Capitão-nior, dirigiu censuras e ariieacas pela situacão reinante 
na Escada, onde aparecera uin velhaco de  Jacarei, que fora prêso, 
por ser "concubiiiado nessa Aldeia coni iiiulheres casadas, e de- 
siriquietador d a  mesiria Aldeia". Adernais, ali o povo já nno fazia 
rocas, não tinha o que conier, não ouvia niissa, nem obedecia ao 
Padre Superior. A êste. rogava o Goveriiador riiantê-lo iniornia- 
do do que ocorria na Escada. 

Vellios docunientos revelani-nos que. eiii 1777, ainda havia 
Diretor na aldeia da Escada. Chaiiiava-se Bento José de  Cainpos. 
No plano espiritual, porém, deviaiii os  índios estar entregues ao  
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marasmo, seiii nenhuma direção. Nesse ano, o 3.O Bispo de São 
Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição, organizou unia "Relação 
Geral da Diwese de São Paulo, suas Comarcas, Freguesias, 
Côngruas, Usos e Costunies". Nela constarii apenas quatro "mis- 
sões de indios": Mboy, Itapecerica, Carapicuiba e Itaquaquece- 
tuba. Nenhuiiia referência foi feita a aldeia da Escada, nem tnes- 
rno no trecho correspondente a Segunda Paróquia, Vila de Mogi 
das Cruzes. 

0 s  anos se escoaram sem que se niodificasse a situação de 
pobreza e de inércia dos silvicolas da Capitania. J á  no século 
XIX, 1803, tal situação levou c! Governador, general Antônio José 
da Franca e Horta, a conceber novo plano a respeito dos dez 
aldeanientos então existentes, por êle citados eiii documentos 
oficiais. Tinha eiii iiiira livrar os jndios dos muitos vexames por 
que passavani, torná-los pelo trabalho úteis ao Estado e isentos 
de vicios e. coiii a criação de Freguesias, facilitar-lhes a vida es- 
piritual. 

O plano incluia tambérii a Escada: "A aldeia da Escada, 
situada na margeni do ri« Paraiba, deve ter um vigário encr,men- 
dado pago pela Fazenda Real, dando-se-lhe distrito competente, 
abrangendo fregueses de todas as  cores". 

Parece ter havido, de fato, unia paróquia na Escada. porque 
etii 1832 o Regente Feijó decretou que se cumprisse unia Resolu- 
ção provisória das autoridades paulistas, supriiiiindo - "as pa- 
róquias creadas nas Aldeias dos Pinheiros, Mboy, São Miguel, 
Escada e Itapecerica". 

Queni nos revelará o ano eiii que, ao lado da igrejinha de 
N. S. d a  Escada, foi erguido o pequeno convento ali existente? 

Quando. em tcnipos recuados, se estabeleceu através do va- 
le do Paraiba ligação terrestre regular entre São Paulo e o Rio 
de Janeiro ( a  origeiii dessa ligação talvez se prendesse aos ser- 
viços do correio), a Escada, por força da sua posição geográfica, 
ficou sendo unia especie de escala iio longo percurso. Teve mes- 
'mo a honra de ser visitada por algiitls viajantes ilustres du sé- 
culo XIX. 

Eni Dezembro de 1817 por ali passaram os sabios alemães 
Von Spix e Von Martius. Conversarani coni "uin padre d a  roqa, 
muito inteligente, que dirige a Missão de indios da vizinhança. 
Êle referiu-nos que o seu raio de ação se restringe dia a dia, em 
conseqüência da ordem régia, que aholiu todo o constrangimento 
sobre os indios e Ihes concede direitos iguais aos outros habitan- 
tes livres (. . . )  Atualmente conta a Missão apenas sessenta p.a- 
roquianos; os demais já se haviani dispersado quase todos pela 
província". Observarani, também, os sábios alemães, que os in- 
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dios dali falava111 uma lingua que parecia "uriia mistura de diver- 
sos idiomas"; revelavam, por outro lado, sinais de decadência 
fisica e moral. 

Na comitiva de Von Spix e Von Martius figurava também um 
pintor austriaco, chamado Tomás Ender, o qual veio pelo cami- 
nho entre o Rio de Janeiro e São Paulo recolhendo cenas, tipos 
e paisagens. Os preciosos desenhos de Toiiiás Ender permane- 
cerani por niais de um século ocultos eiii Viena e desconhecidos 
dos brasileiros. Sòmente no Quarto Centenário da Cidade de 
São Paulo foram trazidos ao Brasil e revelados ao nosso público. 
Na coleção de Ender consta tambéni uma paisagem da Aldeia da 
Escada. A igreja aparece sem a torre lateral do sino, inexistente 
naquele ano de 1817. Pequenas incorreções na reconstituiçio vi- 
sual do lugar, notadas pelos especialistas, não chegam a deslus- 
trar o enorme interêsse iconográfico dessa rarissima ilustracão. 

Augusto de Saiiit-Hilaire, o grande botânico francês, que 
tanta cousa valiosa sôbre o Brasil registrou nos seus livros, tam- 
bém esteve na Escada. Na sua segunda viagem a São Paulo, vin- 
do do Rio de Janeiro, via Minas Gerais, depois de descer a Man- 
tiqueira e percorrer uni trecho do vale do Paraiba, atingi11 a Es- 
cada: Eis as n.otas que tomou aos 29 de março de 1822: 

"A três léguas de Jacarei passanios pela paróquia de N. S. 

L 
da Escada, outrora aldeia de indios. Existem tão poucos hoje 
que não percebi um único nem na cidade nem nos arredores. Este 
povoado conserva, entretanto, o nonie de Aldeia.' Está assente 
numa colina sôbre o Paraiba e C pouco importante. A maioria das 
casas cerca uma grande praça e pode-se avaliar quanto é pobre 
pelo fato de que inùtilniente. pedi aguardente de cana em várias 
vendas. Existem, no entanto, poucos lugares onde êste gPnero 
seja tão vulgar e de vendagem tão baixa". 

Saint-Hilaire passou alguns dias em São Paulo, rinde re- 
colheu as suas colefões cientificas de plantas, ervas, insetos e 
pássaros. Em Abril de 1822 encetou a longa jornada de regresso 
à Guanabara, retrilhando no vale do Paraiba alguns caminhos 
que já lhe eram familiares. 

Ainda uma vez se deteve na Escada, onde com os seus tro- 
peiros combinara parar. "Encontrei-os efetivamente em mlkrá- 
vel casebre que mal dava para que minhas inalas empilhadas lá 
coubessem todas", e onde não viu móvel nenhum. Choveu muito 
nesse dia, a água entrava pelo teto e a sábio francês teve de se 
desdobrar para proteger as suas roupas e pertences. Comprou na 
região, e anotou nas despesas de viagem, um alqueire de milho 
para os seus animais, pela quantia de 480 réis. 

Em Jacarei recolheu a informação de que "o Paraiba era 
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navegável desde a Freguesia de N. S. da Escada até Cachoeira. 
Desciam pelo rio, até Guararinguetá, tábuas. toucinho e cerânii- 
ca fahricada ciii N. S. da Escadiiiha" (sic). 

Augusto Eniilio Zaluar, cni 1860, testeni~inhou niais urna vez 
o quanto era "pobre e acaiihada" a velha povoação indigena: "No 
alto do caheqo eiii que está assentada esta desolada aldeota exis- 
te uni convento de construqão rústica e aspecto vetusto, que per- 
tence a Confraria da Ordeni Terceira do Carmo. 

"Algunias casas, quase todas elas de aparência iiiiserável, 
pois são pela riiaior parte cobertas de sapé, dois ou três POUSOS 
que niais convidatii a sair do que a entrar, e alguns ranchos nos 
limites extreriios da povoacão, completa111 o conjunto descritivo 
do local". 

O jornalista. todavia, ao se eiiihrenliar pela serra na direção 
de Mogi das Cruzes, laiiientou perder de vista a s  águas solenes 
do  Paraiba, coni as  quais se fatiiiliarizara no seu longo trajeto 
desde a Provincia do  Rio de Janeiro. 

Apesar de sua insignificância, a Escada não foi esquecida 
pelos cronistas do passado. Por volta de 1872, Manuel Eufrasio de 
Azevedo Marqucs. ao redigir os seus "Aponiairientos Históricos", 
dedic«~i-lhe uiii verbete, esclarecendo entre outras notas: 

"Foi  criada freguesia pur lei provincial de 19 de fevereiro de 
1846, depois exautorada e restabelecida por lei de 28 de feve- 

e 
reiri) de 1872. Dista da Capital 10 léguas, ou 55,5 quildinetros. 
Aiiida não foi provida, iiein se fez nela eleiqáo. Teiii duas cadei- 
ras de instrução publica priiiiária para ambos os sexos. Populacáo: 
1678 alnias, sendo 210 escravos. A parhquia da 4 eleitores". 

O ".4lrrianaque da Provincia de São Paulo para 1873" (Lune 
e Foiiseca. 1.' Ano) iiienciona a Escada entre os 12 aldeanieiitos 
de indios existentes na Provincia. Era "diretor" da Escada o te- 
nente-coroiiel Bento Toriiás Viana, resideiite eiii Saiitos. Êste por- 
iiienor revela-nos o abandono eiii que devia estar a aldeia, tendo 
~ i i i i  diretor apciias iioiiiinal. Coiiio Tesoureiro, havia o Sr. Manuel 
José Soares, que devido a pobreza do lugar talvez nâo tivesse 
ocupacão nenhuriia.. . Adverte ainda o Alniariaque citado que - 
"a populaqáo índia dêste aldeaniento confundiu-se com a ci- 
vilizada". 

11 

OS dias, os ineses e os anos eram como as  águas do  Paraiba: 
nunca cessavam de rolar. E (1 teiiipo inexorável. e as  águas silen- 
tes, iani embalando a freguesia da Escada, serena, a sonhar a s  
auras do seu passado indigena. 



K ~ v i s r a  oo INSTITUTO H I S T ~ R I C O  i GLUCRÁFICO DE S.  PACLO 109 

Quantas almas teriatn ali recebido o signo da salvação? E, 
na sua modéstia, que espécie de histórias poderia ter a aldeia con- 
servado para os pósteros? Histórias de trabalho, lealdade e sa- 
crifício. Evocação de casanientos humildes. Narrativas de brigas, 
bebedeiras e assassinios. Lendas de nialvados capitães-mores. 
Tradição de sacerdotes puros e abnegados. Relatos de evasões e 
mancebias, de perjúrios e traições. Histórias. . . Talvez as pudes- 
se contar o álveo do rio, onde ainda hoje, nas areias, jazeni de 
cambulhada flechas, tacapes, niachados. chocalhos, pulseiras, 
imagens e terços. . . 

O Paraiba era uma presença secular na região. Tudo ali 
parecia inalterável: a velha igrejinha de N. S. da Escada, o tra- 
çado do rio, a cor das piabanhas, o relêvo verde dos morros, e o 
odor indefinivel das guararemas no mato..  . Tudo simples, poé- 
tico, primitivo. 

Algo, porém, ia mudar. Não niuito longe dali, homens sua- 
rentos cavavam o solo, derrubavam florestas, rasgavam morros, 
aterravam várzeas, fixavam dormentes e faziam avanfar parale- 
las de trilhos. 

A cidade de São Paulo ia cotiiunicar-se com i) Rio de Janei- 
ro por uma estrada de ferro. Havia sido, para êsse fim, em 1872, 
especialmente constituida uma Companhia. Os engenheiros ela- 
boraram os planos, o capital necessário foi levantado, e os operá- 
rios, entre êles talvez já figurando braços livres de imigrantes, 
puseram mãos à obra. 

E os trilhos foram avanqando! avançando. Em Novembro de 
1875 chegaram a Mogi das Cruzes. 

Ora, por êsse tempo, lá na região onde o Paraiba fazia um 
cotovêlo para depois mudar de direção, houve uma senhora bondo- 
sa, que se lembrou de doar terras suas a uma antiga escrava de 
origem africana. Chamava-se a senhora D. Laurinda de Sousa 
Leite. Maria Florência era o nome da beneficiada. 

A sinhá não se esquecera da antiga escrava. A preta velha, 
por sua vez, agradecida, levantou suas preces para o santo de 
sua raca. 

No terreno doado deslisava o riacho Guararema, que ia 
desembocar no Paraiba. Na margem esquerda do ribeirão, pou- 
co acima da sua foz, providenciou Maria Florência que se cons- 
truisse, com recursos próprios e donativos de terceiros; uma ca- 
pelinha dedicada a São Benedito. A imagem d o  santo que iria 
presidir os destinos da  igrejinha viera, segundo consta, da Es- 
cada. E assim se fez. Corria o ano de 1875. 

Alguns moradores vieram juntar-se em torno da pequena 
ermida. Já no ano seguinte puderam contemplar, bem perto da- 
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l i ,  os trilhos da ferrovia contornando os morros e transpondo ou- 
sadamente o Paraiba sôbre uma ponte de madeira. Aos 2 de Julho 
de 1876, quando foi inaugurado o trecho pronto entre Mogi das 
Cruzes e Jacarei, ouviram, assustados talvez, nias cheios de es- 
peranças, os bufos e apitos da loconiotiva ecoando nas quebra- 
das virgens, e o ranger compassado dos vagões amaciando a pon- 
te. . . Uma nova era tinha início para a região. 

O nascente povoado foi ganhando foros de iniportância, so- 
brepujando outros núcleos, já que o trem lhe passava ali as bar- 
bas . .  . E provável houvesse na zona riiuitos sitios e fazendas, 
com produtos, mercadorias e passageiros reclaniando transpor- 
te e dando origem a solicitações de paradas. O fato é que, eni 
breve tempo, apareceu junto à curva do morro, logo antes da 
ponte, uma estaçãozinha; cujo noilie talvez proviesse do ribeirão 
que ali perto fluía, ou quem sabe do priiprio lugarejo. já conhe- 
cido como Guararema. 

No "Indicador de São Paulo para o Ano de 1878" (Organi- 
zado e publicado por Abilio A. S. Marques, Tipografia Jorge 
Seckler), trecho dedicado às estradas de ferro. já consta o no- 
me da nova estação de Guararema. Distava da Capital 72 e 1/2 
quilômetros. De São Paulo a Guararema. naquele ano, valia unia 
passagem de 1.a classe: 7.040 réis; de 2.a classe, 3.520 réis; ida 
e volta, 10.560 réis. Na pequena estação, paravam por cinco mi- 
nutos os trens niistos. Os de passageiros ficavam apenas dois mi- 
nutos. O preco das passagens foi posteriormente reduzido. 

' 

Os trens continuaram a ir e vir, rangendo, arquejando, pon- 
do em reboliço, coiii os seus estrondos e apitos, os ares pacatos 
da regiâo. Em volta da capelinha de São Benedito rriais pessoas 
se reuniram, novas casas foraiii sendo erguidas e surgiram as 
primeiras vendas e lojas de armarinhos e ferragens. 

Enquanto isso, a cinco quilômetros do lugarejo, noutra cur- 
va do Paraiba, dormitava ainda a tradicional freguesia da Esca- 
da. Nascera para a salvação das almas. Não a preocupavam as 
novidades, o progresso do inundo.. . Em 1884 (revela-nos um 
velho Almanaque das Provincias, editado naquele ano por Artur 
Sauer no Rio de Janeiro. pg. 1.481), agregava cêrca de 1.500 
almas. Tinha juiz de paz, subdelegado, professor e professôra 
pública e um fiscal da Câmara Municipal (de Mogi das Cruzes?). 
Na matriz, dirigia os serviços religiosos Frei José de Santa Bár- 
bara Bittencourt, ajudado pelo sacristão Fortunato José de Oli- 
veira. Era tudo. O suficiente para a Escada prosseguir vivendo. 

Eni 1887, na divisão adrninistrativa da Provincia de São Pau- 
lo, constavam ainda aldeamentos de indios, entre êstes o da Es- 
cada, pertencente ao municipio de Mogi das Cruzes. A referência 



R r v ~ s r  DO INSTITUTO IIIST<IRICO F GEOCRÁFICO DE S. PAULO 111 
- 

oficial, ein todo (i caso, parece existia niais no papel do que na 
realidade. 

O mesmo "Almanaque da Provincia de São Paulo para 1887", 
editado por Jorge Seckler, que traz a noticia acima, menciona 
pormenorizadamente horários, prefixos, preços de passagens, 
fretes etc., dos trens que se detinham em Guararema. 

A estrada de ferro, a suavidade do clima, as virtudes do so- 
lo, o esfôrço construtivo dos habitantes, tudo forani fatores que 
ajudaram Guararenia a crescer e prosperar. O desenvolviniento 
foi de tal maneira auspicioso, que já em 1890, pelo decreto n.' 
8, de 8 de janeiro daquele ano, não tiveratri dúvida as autoridades 
superiores do novo govêrno republicano em transferir para ali 
a sede do Distrito de Paz, anteriorniente estabelecida na Fregue- 
sia da Escada. 

Por singular coincidência, em 1890 falecia Frei José de San- 
ta Bárbara Bittencourt. A Escada parecia perder os seus derra- 
deiros arrimos. . . 

Mais alguns anos correrani, e eis que Guararema, pela lei 
n.' 528, de 3 de julho de 1898, se viu transformada em cidade 
e inunicipio. E veio o século XX, e Guararema continuou a cres- 
cer, a se expandir, revelando a sua vitalidade. 

Mas Guararema tainbém olha para o rio, tambrm se mira, 
jovem e faceira, no espêlho das águas. Lá no alto da colina, 
sob a invocação de Nossa Senhora da Ajuda, outra igreja, po- 
bre e rústica, a que se sobe galgalido coriiprida e simbólica es- 
cada, vê diariamente reiiioinhareni a seus pés as águas providen- 
ciais do Paraiba. 

O rio que rega aquelas terras, dando-lhes vigor, beleza e 
poesia, é o mesmo que através dos séculos acariciou as colinas 
de N. S. da Escada. O Paraiba C um traço de vgaçáo irmanando 
Guararema e a Escada. (Xáo é a toa que, por vêzes, em niomen- 
tos aflitivos para o povo do lugar, sai da Escada uma procissão 
fluvial rumo a Guararema.. . ) .  Mas o rio não se detém nunca. 
Vai seguindo para a frente, vai passando adiante, como se fosse 
uni extenso rosário cheio de voltas - cada conta do rosário re- 
presentando uma vila, uma cidade. . . 

A Freguesia da Escada, nonie dos inais antigos da história 
paulista, berço de um e s f ô r ~ o  cristão de catequese, é a "celula 
mater" de toda aquela região, onde hoje viceja Guararema. 

Na sua humildade a beira-rio, a Escada é um símbolo. .&li . 
foi outrora plantada uma semente. Vieram as intempéries, os pás- 
saros daninhos, os bichos e os malfeitores, e não conseguiram ar- 
rancá-la, neni destrui-la. A Escada ainda vive, velhinha, para a 
admiração das gerações. Ela sabe, melhor do que ninguém, que 



os homens se afastam, fogetli, decaem, mas que onde houver 
uma iniagem de santo, uni altar, uma igrejinha - ai estará tam- 
bém o caminho do reerguimento para o filho pródigo, ai paira- 
rá a sombra do Criador, a proteger os humildes e a beneficiar a 
todos com os dons da sua G r a ~ a .  
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MINHA TERRA! MINHA POBRE TERRA! 
Raorodozimns a riosina de Ibrahim Nobre. com que a GAZETA regia- 

tron c Natal de São Paulo, em 26 da janeim de 1932. 
O poema de Ibrahim foi a ~Marselhesaa dean 5 w a .  Foi o comovi- 

do prefácio do 23 de maio. aarim como o 2 3  de maio seria o ~irplúdia de 9 
dc julho. Ei-Ia ai, de nora, a página que SHo Paulo inteira leu e vibrou. 
c L2b.ina q.0 era a rintore dos sentimentos a dos res.*ntimento. de então. 

Evocamos. com ela. n S o  a ~ e n a s  uma magiltral página da nosee lit* 
ratura, senso tambóm, um imenso momento de nossa Aiatdris. 

És paulista? Ah! Então tu riie conipreendes! Trazes, conio eu, 
(3 luto na tua alma e lâminas de fel no coração. Ferve em teu peito 
a cólera sagrada, de quein recebe eni face a bofetada, o insulto. a 
vilania, a humilhação. 

Minha voz, que entre cóleras se alteia, é tua dor também. 
Minha voz é murmúrio, é riiarulho, t o eco pobre, de sete milhões 
de angustias indorniidas, de sete iiiilhões de ódios despertados, 
através do pudor de todos nós. 

A cruz de Anchieta, a cruz que o tauniaturgo lia 378 anos eri- 
giu, sobre o aniplo araxá, dominando a rechã, a várzea, o rio, 
essa cruz floresceu num milagre de fi-. E o caminheiro que vinha 
da distância, o pioneiro curtido do sertao, a mesnada que vinha 
da aventura, o viajor que ia de jornada, vendo-lhe ao longe o seu 
perfil cristão, sabia que a siia sombra era pousada, era o a b r a ~ o  
tiiaterno, era a rêde, o cauini, o lume, o pão. 

Essa cruz floresceu, num milagre de fé! 
Em torno dela, se esboço~i a primeira viela, esta betesga, essa 

rua, aquela praça. Pôs-se em pE a primeira taipa. As cêrcas de 
guarantã se embastiratn coni pastadas azuis de corriolas. E depois, 
:, claro rebanho das casas, a sorrir nas manhãs aprilinas a candidez 
da sua cal, e a diluir-se, nas tardes desmaiadas, soh a reticula 
ixanda das garoas. * * *  

Fogos da minha Terra! Lurrie da Lareira Paulista! Em torno 
de ti, ao lucilar das tuas fagulhas, ao anseio ascendente da tua 
flama, na terra extretiie, sob a telha-vã, quanta hora fluiu plácida 
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e mansa, quanta hora de limpida esperança, quanta dor de mulher, 
de mãe, de esposa, chorando, a espera de alguém que se alongara 
a dentro pelo Sertão, e que em busca da fortuna ia encontrar a 
niorte, e ao encalço da sorte fundia uma Nacão! 

Lume de minha terra! Eni tua vigilia, fez-se (1 calor, a célula, 
o altar. Presidiste os destinos da Faniilia. - Foste a glória do Pão  
ganho com Honra. - Marcaste o nome, a propriedade, o Lar! 

Em torno de ti, Lume de minha Terra,  ao teu Lampejo, atra- 
vés da Scheerazada das  Bandeiras, do "era uma vez" de tõdas a s  
histórias, em torno de ti, a alma das niulheres, os olhos das crianças, 
ú bênção dos velhos acompanharam, coriiovidariiente, a arrancada 
ruidosa do Raposo, niergulhando a s  raizes da sua raca e o ferro 
rude e rubro da sua forca, pelos rios, pelas terras, pelo mar! E 
choraram a agonia de Pais Leme, vendo-o morrer sbzinho no de- 
serto. - O corpo em febre. - O gibão desfeito. - As mãos encla- 
vinhando junto ao peito, a escarcela sonora de esmeraldas! 

Pelos serões românticos e largos, esvoejaraiii sombras, episó- 
ciios, tada a legenda de paixões e ódios. no entrechoque dos Pires 
e Camargos. E a figura do padre Belchior, nui~ia h i s tó~ia  de amor, 
ciorida, imensa, punha uin lirio de Fé eiii cada crenca, e em cada 
Lágrima, uma F t  melhor. 

* * ::: 

Que ronda de evocacões veni do Passado! E desgarra. e levita, 
brandamente flutua, chorando em cada pedra, em cada rua, 0 

Iiime extinto! O solo desonrado! 

* x * 

Terra Paulista! Da tua carne niassapé e honesta, do teu ventre 
de Mãe, fecundo e são, veio a alma que realizou a nacionalidade, 
iinpriniindo-lhe o sentido d a  Independência, e os rumos católicos 
da Civilização. De ti proveio o horiieni que defroiitou a natureza . 
peito a peito, e que a venceu e a dorninou a facão e a fé! 

T u  deste geografia ao Brasil! Essa terra toda, que ai se estende, 
e se  esparrama e se perde por êsse mundo grande de Deus, tudo 
isso tem os seus limites demarcados, não apenas, pelos rios que 
se vadearaiii, pelas grimpas transpostas, pelas florestas veiicidas! 
Mas sobretudo pelas sepulturas dos teus filhos, niitilia Terra! 

Balizas! Picadas! Cruzes! Paulistas, paulistas, paulistas! 

r; * i: 

Foi sob teu céu. sob os tarrapos das tuas neblinas, ao aniplo 
oxigênio dos teus shis, que a Ainerica Brasileira fundiu entre 
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fráguas os seus ciclos niaiores e respirou, entre afirniaqões, a s  suas 
liberdades primeiras. Em ti, minha Terra,  palpitaram tôdas as 
potências da nossa formaqáo. 

Filhos de outras provincias, abalaraiii-se das distâncias, deixa- 
ram querências e pagos, largaratil sítios e cidades, e vieram buscar 
em ti, haurir e m  ti, na tua Academia, os rumos decisivos do seu 
próprio destino. 

Junto à ara das cátedras. adejaram revoadas e revoadas de 
geraqões. 

Pelos patios, e salas, e arcadas, e bancos, náozunibiram apenas 
as  abelhas doiradas da juventude, iiem sòmente freteniram a s  so- 
iioras cigarras da poesia! Ali viverani também, ali ficaram, para 
sempre, nunia coinovida ressonância, fervores e emulaqões, silencio- 
sos heroismos de estudantes pobres, pensamentos dos lares, deixa- 
dos lá longe, saudades das terras, de outras paisagens, e rezas, c 
anseios de Mães que ficaram. chorando, chamando, esperando seus 
fi!hos. . . 

Ah! Se o Brasil quisesse escutar a própria alma! Bastava-lhe 
ajustar o ouvidc ao coracão da Acadeniia! E escutar! E sentir! 
São os passos do Passado quc perpassani, num frêmito de sonhos 
que deflui. É o reviver de todas as  fanfarras. Claro eco de tôdas 
as  patrulhas. É Castro Alves que clarina! É Ruy! 

E i] Brasil coni certeza sentiria, nesse nobre revòo salutar, 
que sua Alnia ficou na Academia, corrio "dentro de um búzio ficaria, 
a iiiemória do Mar". 

Minha Terra! Minha pobre Terra! Alnia desfeita dessa niesma 
Brasilidade, a que deste, numa permanente renúncia, as  iiiãos. O 

ouro, o sangue! 

Tu foste o filho abencoado, 
O amigo certo, 

O melhor irmão! 
Foste para o Brasil, em todas as  suas Horas. 

O Clarim! A Clareira! O Clarão! 

* * r  

No entanto, do Norte, do Sul, de toda a parte, os homens se 
ti:vantaram para a luta! Pelo Brasil? Por uma Pátria melhor? 
Por dias mais claros? Não! 

Foi contra ti, S.  Paulo! Era o velho levêdo adormecido de 
ódios de tribo contra tribo. Era o fatalisnio de sonibrias anamnéses 
ar raças e de tabas. 

Razões gástricas eraiii! 
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Fizerani da nacionalidade uni pretexto e invadiram-te. Fizeram 
da liberdade um rótulo e humilharaiii-te. - Fizeram de Itararf 
unia gazua e desfizeram-te. 

Que dolorosa a tua provação! Se ontem era a Bastilha, hoje 
é a senzala! Se ontem era a algema, hoje é o rebenque. Se ontem 
seria a desgraça, hoje é o crime. 

Não foi o cornpantieirti qiie viesse dar-nos a nião para a liber- 
dade coiiiuni! 

Foi a aventura d~iriia vitúria sem luta, que nos accirrentou 
aepois, a quadriga de César. 

E dizeni-sc nossos Irmãos! Kaniada da mesma cêpa. Projeção 
do niesriio plasnia! Mentira! Mãos fratricidas, sini! Torvas mãos ae  
cnhas  compridas, iiiãoç rapaces, fenientidas, que apunhalam por 
detrás! Mãos que romperam, numa insânia torpe, inútil, toda a 
túnica inconsútil, dos destinos nacionais. 

E nãii Iiouve raz30, não houve sentiiiiento, barreira alguma 
1120 Iiouve que Ihes empecesse a avançada. 

A avançada?! O avanço! Que tudo erani apetites. 
Nada valeu. Nem (i Passado pela Histhria. - Neni o pensa- 

1:iento pela língua. Neni a Religião pelo mesmo Deus! Nem os 
destinos pela mesma Dor! Quc tudo, eram est61nagos. 

Essa bandeira quc ai se levantou ao topo de todas as  pira- 
tarias, não é a flâniula saudável e esveiitolante das reconquistas. 
E (i trapo veriiielho dos leiloeiros! Ai não se inscreveram Liberda- 
des. - Bordarani-se iiiartelos. 

E, ao seu drapejar, dentro de balcões iinprovisados, tradu- 
ziiido eni aliiioéda a dignidade de iini povo e o suor duma gente, 
ainda se ouveni os pregões da outubrada: - Quanto me dão por 
S. Paulo?! Quanto me dão?! 

* i *  

És Paulista? Então tu bem escutas, esse fundo clamor, sismico, 
cnorme, êsse estertor, êsse gemer, esse lamento. rasgando túmulos, 
esventrando a terra, até os seus iiiais inios penetrais! São soluços 
das cinzas agitadas! O espirito das luiiibas estreiiiece! A voz dos 
iinssos niortos se alevanta! 

Desfaça-se urna Hóstia! Deus permanece uno, indivisivel em 
cada radiúnica particula. - Assiin, iiáo se desfaz a vida; ao ahraco 
iiiolecular da transformação. 

!I Terra que foi carne, riiaiitéin em cada átonio, eni eada 
grânulo, a unidade cósmica. 

Na arca descarnada dêsse peito, essa pouca de poeira, é a 
síntese de uni desdobramento! Xela palpita o coracão de outrora, 
sacudido pelo mesmo turbilhão. 



A voz dos nossos Mortos se alevanta! Em cada crânio, eni 
cada arcabouço j á  desfeito, em cada tibia que branqueia, há uma 
iiiúbia ululando a voz mais alta, o clamor ponteagudo e apunha- 
lante, apelidando nossa alma para a Causa, conclamando a nossa 
tlonra para a luta. 

Águas do  meu Tietê! Alma sonora e heráldica do rio, que 
embalou a Cidade e a assistiu, honestamente pela vida a fora. 

Águas fieis! Águas úteis! Águas boas! Sagradas do Anhembi! 
Ah! o balouço, o ritmo das p roas ,  a audácia deslisante das 

canoas, que passaram por ti. 
Águas do meu Tietê! Na inquietação dos remoinhos e das  ânsias 

turvas, passam, bracejam, perdem-se nas curvas. 
Que destino tuas águas levarão? 
Que aléns, e que azuis, e que terras estranhas. irá ver, e s p e ~  

Ihar o meu Tietê assim? 
Ei-lo acolá serpeando ao sopé das montanhas! E afun- 

uando além na floresta sem fim! 
A alma de outrora, a aliiia idealista soube te conipreender a 

clara sugestão. - Parecias dizer: - Vem comigo oh! Paulista, 
que eu te ensinarei os rurnos da conquista, e os niistérios doirados 
rio Sertão. 

E foste o Companheiro! O Picadão aberto, para a Monqão, 
para a Entrada, para a vida! Tu  não passaste não, tu ficaste, por 
certo, a clamar, a chorar, bem conosco, bem perto, esta viiz. esta 
tior, de uma terra vencida: 

"Meu S. Paulo! O Irnião inimigo ultrajou o teu nome e ó teu 
lar! Que a tua alma estremeça comigc?! Rediniir! Refazer! Libertar! 

Nossa terra era justa, era boa! O inimigo fingindo-se iriiiãi). 
invadiu-a, desfê-la, lesou-a. reduzili-a a senzala, a prisão. 

Não há crime! Abenqoada que seja, toda a aqão que se opõe 
ao labéo! 

Nosso sangue ao cair na peleja, sc transforma em estrêlas, no 
ceu! E que importa morrer! Que nos valha, a consciência dum justo 
porvir! E inister rechaçar a canalha: Redimir! Redimir! Redimir! 

Ni i )  perdoar! E que nunca se apague, nossa jura de fé ? de 
exeniplo. Conio Cristo correr a azorrague, os ladrões salteadores do 
Templo. - I? preciso lutar! E êles contem, num transido e profundo 
arrepio, tal os velhos Paulistas de ontem, os Paulistas de hoje tèm 
brio! É a voz do Passado que geme, voz dos Mortos, dos Santos 
iio altar! É a voz de Anchieta e Pais Leme! - Redimir! Refazer! 
Libertar! * * * 



118 R~ursr .4  no I~sr iruro  HisrGnico E G r o c n Á ~ ~ r u  DE S. I'.<ui.u 

Dor! Nobre centelha prometéa. - Plasina. - Essência. - 
Raiz ! 

Tu 6s a força, a inspira~ão,  a idéia! A história de cada cicatriz. 
Tu  deste ao Homeni a primeira ventura. - Fôste o primeiro 

pecado. As forças iniciais. - E desde o Berqo até à Sepultura, i11 

fóste a Companheira, a Certa, a Só, a Pura! e não no abandonaste. 
i?unca mais! 

Tu  és o eco, a eterna ressoriância, da íiltirna voz de Deus. 
que. Adão ouviu. 

Tu  presidiste a todos os destinos. Inspiraste 0 ritnin ~iniversal 
das  coisas, a razão Cósmica do  Amor! 

Eni cada berco esparziste lima a n h o n a  tua; ungiste de paz 
(3 perdão dos siidários! 

Fôste o Ararat de todos os Dilúvios! o Horeh de todas a s  
sêdes! A clara Redenção de todos os Calvários. 

És o hormônio, o equilibrio, a proporgão. Só tu constrois. - 
Os homens levantaram sobre os ângulos das tuas fráguas, na 
Terra, pelo cspafo, sohre as  águas, a Vida. a GlOria, a Arte, 3 
Religião. 

Tuas inios sailiaritanas, oh! Dor! tamheiii redirnirão ininha 
Terra! 

Pelos iniperativos do Sangue! 
Pelo milagre da Ressurreição! 

Pelas hênqãos do tidio! 

* * *  

Mães Paulistas! Ensinai aos vossos Filhos, que o sangue nada 
vale pelo que corre, hurnananiente, nas veias, nias pelo que palpita 
divinaniente no Coraqão! Que filhos que vêni da honra, morreni 
com honra, pela Honra! 

Esposas e noivas de minha Terra! Afirrriai aos vossos maridos. 
aos vossos prometidos, que n Amor não se prova pelo que obténi, 
mas pelo que renuncia! 

Que não há lar livre, eni terra escrava! 
Meus Patrícios! 
Olhai! Lá fora estão passando os funerais da nossa geração 

e do nosso pundonôr! 
E entãii, Homens? 

IBRAHIM 



MORTE DO CHEFE INDíGENA DA TRIBO TUCANO 

Aos 5 de Julho de 1954, pela madrugada. iiiorreu, o velho 
L'iogo de Pari-cachoeira, da tribo Tucano. Viogü se denomina o 
chefe local de algunia tribo. Os  gritos do chôro oficinl, ouvidos 
desde a Missão. indicaram a hora do trespasse. Este chôro eon- 
tinuou priticainente ininterrupto a t t  a hora do sepultamento. 

É uma das práticas tradicionais das tribos indígenas do noro- 
este amazônico, o chiiro-elegia dos seus niortos. O culto dos mortos 
constitui um dos três elementos do culto social, sendo os nutros 
dois « Poosst' ou oferta das priinicias (seguida das dancas sacras) 
e o rito de inicinção [iuberfárin. E o cli6ri1 é iim dos atos do culto 
dos niortos. 

Todos os de uiiia tribo se considerani e se dizerii "irmãos". 
Quando se dão conta que uin "irmiiu" faleceu, os habitantes da 
ntaloca (grande habitação coletiva) ou pol'oadu prorrornpeni desor- 
denadamente em 1amentacGes. As Iágriinas são abundantes e inais 
abundantes ainda a s  imprecacões contra os causadores d a  morte. 
Pensani êsses indigenas que o honiem por natureza 6 iiiiortal; 
toda morte é uiii assassínio, istci C, violenta, ao iiienos resulta 
do. maleficio (dohassE) de alguni inimigo, contra o qual se .v«lveni 
a': maldi~ões do grupo que perdeu um tiiembro. E inuitas vêzes 
não se contentani só de maldições; recorrem a t t  a atos dc 
vindita contra aquêle que se supõe causador da morte. É o irin- 
ceito da justiça de talião. 

Conforriie os velhos cosiuiiies, os cadáveres são sepultados, 
t eiri fortna definitiva, poréin li sepultanieutri se  deve fazer dentro 
da canoa, a inseparável companheira do índio. E' o iukcosso-coró 
coino se diz eiii língua Tucano ou fr;retro-canoa. Divide-se a canoa 
eni duas partes: uriia servirá de tainpa e a outra de leito para o 
cadáver. Ao lado dêste depõem-se os objetos que pertenciam ao 
niorto, e também unia cuia coin 11111 pniico de farinha e algunias 
I~razas  (hoje alguns fósforos). É uriia precaiição, a fini de que ilãli 
venha a padecer fonie oii frio antes qiie se anihiente iia vida dc 

' além-túmulo. 



Não se deve esquecer qire essas tribos resideni desde milsnios, 
talvez, na área mais densamente florestada do iiiiiiido, eni que o 
iinico nieio de comunicafão são os cursos d'água, e o peixe é uni 
alimento habitual e preponderante. Por isso todos os dias, e durante 
muitas horas por dia o índio ocupa a sua canoa, que será (1 seu 
Icito para o último sono, o sono da niorte. 

A cova fazia-se outrora no centro da maloca. Os  Missionários 
vão, aos poucos, siibstituindo as  iiialocas pelos povoados, nos 
quais cada iainilia terá a sua harraca distinta. Pari-cachoeira, 
sôbre o rio Tiqiiié: é uiii dêsses "povotidos", quica o iiiais aias- 
tado do mar. pois dista poucos quiliiiiietros da fri~nteira Brasil- 
-Colômbia. 

.A constriicã» dos povoados trouxe outra riotável iiiodifica~áo 
dos costumes, a saher, a ere$ão de iini pequeno cemitério, onde se 
sepultam os cadáveres. 

Pela iiianhã os hoinens toiiiaraiii a iniciativa de preparar J 

iirhc~sso-coro, niesmo junto à porta d a  casa do finado, servindo-se 
das ferramentas de carpintaria eiiiprestadas pela Missão. Dentro 
d a  casa, sentada pelas rêdes. pelo clião ou de pi. via-se grande 
parte da população local, a saher. uriias 40 pessoas entre adultos 
t. criangas, de ambos os sexos. 

Mal se deraiii conta do faleciniento haviarii, oiitrossiiii. vestido 
ii cadáver coiii as  várias roupas do iriorto. Mais tarde, ~iriia toalha 
branca cedida pela Missão serviu para envolvê-lo e foi cozida ao 
redor do cadáver, como se vê nas múmias do Ezito. 

O féretro foi deposto sobre algiiinas tábuas ao ceiitro da casa, 
a poucus nietros d a  porta principal. 

Unia ou diias niulhtres siinultâneaniente postavaiii-se ao lado, 
bc~ii  próxinias da cabeceira do deiunto, para o pranto. Algiinias, 
no choro, invocavarii assiduaiiientc: "iU-pokco! io-pakcfi! ia-pahcU!" 
(nieu pai, iiieu pai, ineu pai!) ;  outras dizia111 "mami, nrami, mnini" 
(nrami é o irniáo niais velho). Unia velha exclaiiiava: "para- 
-makci?n" (meu s<ihririho). 

Quando urii dos conjuges quer se referir ao seu conserte, não 
Lhe declina i] noine, diz apenas: "ia-pórti pakco". O pai dos meus 
filhos; ou ia-põra iiakcó, ó niãe dos meus filhos. 4 viuva agora, 
rio choro oficial, ia intercalando freqiientes exclarnaçóes: io-pórri 
pahco, ó pai dos nieus filhos! Cheganios ao local precisamente 
quando a viúva ia conieçar o seu pranto. Trazia na inão direita 
três pequenos paus, cujas dimensões variavam de uns 8 a 15 crii, 
e depois de tê-los algum tenipo lia iiião, depositou-os junto ao 
cadáver, e os retirou ao afastar-se: quando terminou o seu choro. 
Algumas mulheres reuniarn coiii os dedos uni punhado de pó c 
depiinharn sôbre a tábua em que repousava o cadáver O choro 
era acompanhado de movimento largo dos hracos, como se quises- 



seiii expelir algo d o  cadáver. -4s vêzes alisavaiii com a s  mãos o 
iriorto e sôhre êle se inclinavam, e a esposa até 0 tocava com o 
próprio rosto. 

No toni habitual das  elegia: fúnebres, variando a voz dos 
agudos aos  sons mais graves, proferiam iriiprecaçóes aos causadores 
d a  niorte, e lembravam a s  hoas qualidades e feitos do niorto. afir- 
tiiando que os  não podiam esquecer. Isso eni frases proferidas 
ii'ipidamente. intercaladas sempre d a  invocacão iii-põra pakco, que 
se: repetia três e mais vêzes. Frequentemente deviam recolher rorn 
o indicador direito lágrimas e catarro, que escorriam. limpando 
depois o dedo no chão e contra o próprio corpo. 

Às vêzes a expressão do rosto era de sumo pesar; outras vêzes. 
de indiferenfa, coiiio quem recita algo de  cor. Sentindo-se talvez 
cansada, cin dado momento a esposa se retira e vai a alguns nietros 
de distância atender a uni caldeirão etii que deixara esquentar o 
seu mingau (papa feita de farinha ainidosa de mandioca). 

Ouvia-se também, ora aqui, ora ali, a um canto, o chôro dc 
alguriia outra mulher, invocando: mrrnii, marni. Uma delas recitava 
I> seu "chôro" enquanti] procurava distrair uni filhinho de poucos 
inieses. Deu-lhe irm pauzinho para qur se distraisse, riscando i1i1 

chá(>, onde a riiáe já traqara alguns riscos paralelos, náo saheinos 
se por alglini siniholisnio, ou apenas para ensinar a crianca. 

Sentado tainbéin sôhre uni banquinho, atrás dos bancos das  
iii~ilheres carpideiras, com (1s olhos vermelhos de pranto, Mandii, 
« filho niais velho do defunto. pranteava exclaniando com fre- 
qüência: "pukcü! przkco! io-pakcb-cri! (pai, pai, meu paizinho). 
As vêzes levantava-se e saia por um niotivo ou outro, tamhem para 
filmar e. descansar uni pouco, e voltava novamente ao  banquinhi~ 
reservado para êle. Era  a voz mais grave que se ouvia entreiiieando 
a voz mais aguda das  mulheres. Pelo toiii da voz via-se que já 
estava cansado d o  pranto que durava já várias horas. 

Eiii geral o ambiente era de silêncio e respeite:. 
Pelas dez horas da manhã. coni pequeno acompaiihaii~ento, 11  

cadáver foi tratisladado à igreja para a encomendaçáo, pois s s e  
Tiixaua era cristão e três dias antes, na primeira sexta-feira do 
inês, recebera a sagrada Comunhão. 

Em seguida, com a assistência de dois sacerdotes, foi trans- 
portado ao  cemitério, no pesado féretro-canoa, suspenso de  tini 
pau que dois homens carregavam ao  ombro. Com passo apressado 
L vacilante, por causa do excessivo pêso do esquife, abriam o cor- 
tejo fúnebre. Logo at rás  vinham os  dois sacerdotes coni pequeno 
grupo de ex-alunos da Missão rezando o têrço; e, com distância 
de alguns metros, em fila indiana, a populacão inteira local, crian- 
Cas, mosos, homens e niulheres, quase todas estas com alguma 
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crianca pequena enganchada a ciiitura, e renovando, honiens e 
inulheres, eni alta e rouca voz. o cli6ro-elegia. 

Ao redor da sepultura, depuis da ultinia ahsolviqão dada pelo 
Superior da hlissãol a assistência retir~va iiiais clamorosamente o 
pranto. O iu/<cosso-coro baixa à cova aconipanhado dos punhados 
a e  terra qiie des<irdenadariiente depuniia a irariada assistência. 

O chôro, poréni, continuoii aiiida por alguiii teiiipo, ate que 
todos ahandoiiassein o ceniitério. E será ainda repetido várias vCzes, 
quiçá coni o intervalo de iiieses pela viúva e alg~iiii dos "iriiiãos" 
«e tribo do defunto que a viereni visitar. 

J ú l i o  Silgiieira Machado, o velho Tiixaua de Paris-cachoeiia, 
Iioniem de seus 65 anos, veio a falecer depois de vários ineses :le 
doença, provàvelriiente eiii consequ6ncia de ulcera estomacal, pro- 
vocada, talvez, pelo abuso do padd. Padú é a coco, ohtida das  
fôlhas tenras do arhusto erythroxiioni coco, reduzidas a pó finissirno 
e rnisturado com cinza da eiril>aúba ou da cucura. Uiii punhado 
dêsse pó é depositado num canto da boca e absorvido lentamente. 
Tem por efeito aniortecer as  sensa(.ões de forile e sêde. e é iriuito 
1:sado pelas tribos do rio Tiqiiié. 

Parece que Júlio nunca foi de htiiiia saúde. AO iiienos iiestes 
últii~ios anos corii certa freqiiência teve que ser atendido pelo 
hospital d a  Alissão Salesiana, que lhe provia t a n i b h  da aliriien- 
tacão conveiiierite. 

Coiiio entre essas tribus é obrigatória a exoganiia de tribo, a 
m a  esposa perteiice à tribo Tliiucrr, no vizinho território eoloi~i- 
hiano. Deixa ainda 4 filhos: uiii já casado, por noriie Mundú, o 
qual, coniorriie os costumes da tribo, sucedeu iio Toiauato, tinia 
filha casada e dois filhos riiais iiiocos - uin rapaz rie cêrca de 18 
anos, ex-aluno da Missão, e un!a ineniiia de seus 13 aiios: pre- 
sciiteniente internada no colégio Ic~cal das lrrnãs Salesianas. 

O defunto e de faniilia que há riiuitas ge r a~ões  tem exercitio 
0 tuxauato entre os Bati for6 põi'ci ("chupadores de japurá", assim 
se denoinina essa "Gens" da Tribo Tucano),  c. qiieiii sabe inrsmo, 
há muitos sfculos. 

Pudemos ver um documento, datado de 5 de Dezeinbro de 
1882 em que o Missionário Capuchinho Frei Venâncio Zilocchi 
nomeava o bisa\'6 do finado, por nome João Silgucira, e em sua 
ausência o "filho-riiór" Manuel Silgueira, Capitão da Missão de 
S. Pedro de Alcântara de Pari-cachoeira. 

Eiii documento de forinulário impresso, firiiiado ern Maiiaus 
aos 30 de Maio de 1885, o Prefeito das  Missões, Frei Jesualdo Mar- 
chetti. nomeava ao dito "Principal" João. como Capitão. Em adenda 



a êsse docuiiiento, datada de 29 de Janeiro de 1886, Frei Matheus 
Canioni, "em vista da morte do  Capitão João Paicoena Silgiieira, 
(Ia Missão de S. Pedro de Alcâiitara, passa a sobredita patente ao 
indio Manuel lepassonia, filho legitinio do sobredito Capitão". 

A Manuel sucedeu Jose, pai do recéni-finado, e que se tornou 
célebre em todo r) rio Tiqui(. pelas suas prepotências, e veio 3 

falecer pelr~ ano de 1930. 
Júlio, ao inves, era muito estimado pelo seu caráter alegre ,: 

temperaniento bonachão. Acumulava coni o cargo de Tuxalia, isto 
é, de chefe da comunidade Tucano local, o titulo de Baia, mestre 
de danyas nas festas rituais. 





ATRAVÉS DE "OS SERTÕES" E A MARGEM DA 
HISTÓRIA 

Historiógrafo ou historiador, no sentido exato da palavra, 
tuclides da Cunha não o foi embora tivesse pendores para a His- 
tória, embora lhe s e ~ t i s s e  a atração poderosa e envolvente, embora 
lhe inquietasse, muita vez, o receia de perder-se no tempo e no 
espace onde os acontecimentos se riioviriientarain, se produzirarii 
e se subverterani. 

Nesse caso n l o  conseguiu, talvez por estar voltado para outros 
aspectos do assuiitt-I, quebrar o circulo niágico dos desenvolvinien- 
tos históricos, para fugir aos escolhos do deterniinismo histórico- 
-qeográfico, tão ao 3aù:ir das intcligencias de seu tenipo e de muitas 
destes diasl e. eufii~i para se libertar do historisnio, ou, para ficar 
iiel a expressáo menos tccnica, do  seiisn histórico. 

Com s u ~ s  marcadas teiidêiicias sociológicas ( e  os SERTOES 
coriiprovairi essa assertiva), a foi.iiiaç2o cicntifica do grande escri- 
t r~r  hesitava erii iiieio as  várias temias forinuladas ao longo dos 
sCculos, para expl:car os processos evoliitivos das sociedades i 

'1 encadeainento causal cntre os aconte~:.iieiitos e a s  ni~idan<as 
históricas. Por isso niesmo, ein coiisi>iiância com sua e rud i~ão  
histórica e geografica, para Euclides da Cunha a Histjria ?ra, 
precisamente, a ciência do concreto. do inriividual, c estudo de 
uni grupo humano, durria civilizacão através dos caracteres dife- 
renciadores de outro grupo. de outra nação e de outra civilização, 
conforme as  idéias concebidas por hlichelet ou Ranke, Burchkardt 
ou Taine. 

Não refugia inteiramente à tcoria iiiaterialista d a  História, 
conhecida por Materialisriio Historico, ou ainda por teoria econô- 
mica da História. Estava êle niais lente ao pensamento de Hipó- 
lito Taine, para queni todo o caráter individual e t«dr]s os fatos 
históricos são devidos a ação reciproca da raça, do anibiente i. 

da situação niomentânei da Históriz. E orientava-se pelas indica- 



ções, pelos traços deixados por Martius, Wilhelni Lund, Buckle, 
Ratzel, Krebs, no canipo cientifico. 

Voltado, porém, mais para os problenias sociológicos ou poli- 
ticos, em harrrionia coni a esf~era de seus ensaios, Euclides da 
Cunha não merg~ilhou nas correntes subterrâneas da História. 
cujos rumos nein sempre conseguimos intuir apenas pelo exairie 
dos aconteciineiitos no espaco, sem toiiiar-lhe a altura dos tempos, . . 
eni profundidade. 

Assim, Euclides da Cunha prendia-se, de fato, à "razão his- 
tbrica" e não descia. em vertical. à "c~insciência histórica". ou no 
encontro d o  "espírito histórico"' para alcançarmos a perspectiva 
humana necessária a todo estudo d a  sociedade histórica. E assim 
não é possivel dissociar, de sua diniensão no tempo e no espaço, 
o honiem social da pessoa humana, porque amhos, no presente. 
aprofundani suas raizes no passado e porque, principalmente, não 
somos do passado, somos da vida. 

Não é de supor-se tambérii, que Euclides da Cunha haja acre- 
ditado ingênuamente que a causalidade cessa coni os fenômenos 
fundamentais arrolados por Taine, isto é, a a ~ ã o  recíproca da raCa, 
do ambiente e da situação niorneiitânea e imediata dos aconteci- 
mentos. Nesse caso a raça resvala d a  esfera da História, para a 
da ciência natural. Daí a teoria econoniica já ter adquirido mais 
importância e mais influência no desenvolviniento politico e cien- 
tifico do nosso tenipo. Alegarii para isso, que a economia e os fatos 
econômicos exercem grande iiiiportâiicia na vida de cada individut.. 
e, nesse caso, na História. 

Claríssima e engenhosa aparece, á primeira vista, essa teoria 
de reduzir fatos humanos a dados econ6micos; e a o  reduzir todos 
os desenvolvimentos históricos a processos comparativamente sini- 
ples, para explicá-los por fatos, que são, por assim dizer, palpá- 
veis, de fácil definição e muito claros. 

Os moços, principalmente, ficam inipressionados com êsses 
resultados engenhosos; vêem conio se os olhos se tivessem aberto 
de repente e ficani surpreendidos por não terem descoberto isso 
há mais tenipo. E como os fatos econômicos são de importância 
extrema na v i d a e  na história, torna-se fácil reunir, ao redor dêles, 
todos os outros fenóinenos; de sorte que os últimos tenham a apa-  
rência de surgir, naturalmente, dos primeiros, como conseqüência 
légica e definitiva. 

No entanto, para os historiadores essa teoria faz perigar o 
reconhecimento da verdade histórica, pelas suas deficiências já 
apontadas e pelos seus erros já conhecidos. E além disso a ciência 
histórica realiza progressos enormes e a investigação histórica não 
cessa de acumular fatos anteriorrilente desconhecidos, de esclarecer 
niudanças historicas e de distinguir os  laqos culturais que iineni, 
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entre si, naqões ou povos, e que integram ou desintegram periodos, 
analisando-os. Assim o presente ilumina o passado. E conipreende- 
mos nielhor hoje, gracas aos tempos atormentados de agora, como 
nascem, vivem, declinam e morrem a s  nacões, os povos e a s  coniu- 
iiidades. 

Mas, no caso vertente, Euclides da Cunha ainda está ni~iito 
próximo de Martius, Bukle, Huniboldt, Hegel, Taine, ao empregar 
nas paginas de OS SERTOES, o método histórico-cultural para ex- 
plicar o problema do  honieni equacionado por êle dentro da "coni- 
plexidade do problema etnológico do Brasil", e da "variabilidade 
do nieio fisico e sua reflexão na história", para chegar a conclusão: 
"O martirio do homeni, ali, é reflexo da tortura maior, mais ampla, 
abrangendo a economia geral da Vida. Nasce do martírio secular 
da Terra .  . ." 

Estes periodos finais dos capitulos sôbre a Terra encerram o 
pensamento euclidiano. Li-os, pela primeira vez, na minha primeira 
mocidade, quando nem atingira o quarteirão dos vinte e cinco. 
Confesso que essa leitura foi, para mim, de algum proveito. Tive 
de recorrer ao dicionário, mil e tantas vêzes, para apanhar o sen- 
tido, ou a significação das palavras minhas desconhecidas e cujo 
sentido eu tanto ignorava. Dobrados os anos, já adulto, reli OS 
SERTOES, em edição anotada por estudioso d a  sociologia e d a  
histtiria. E verifiquei então conio as  releituras verticais sugereiii 
notas interessantes, deixadas a margem das frases, como res- 
postas do leitor a o  pensamento escrito, ou conio reações d a  inteli- 
gência divergente ou discordante. 

Porque ler e anotar uin livro com inteligência, clareza e com- 
preensão, equivale a uma afirmativa de cultura e talento. 4 maioria 
Iè apenas. Muitos se liniitani a assinalar os trechos mais importan- 
tcs para êles. Reduzido núniero deixa extravazar o pensamento eni 
notas marginais ao texto impresso. Dai os apontamentos a niargeni 
representarem o espirito do leitor reagindo a pressão das idéias 
expostas. E, se algunias vêzes explicam ou conipletarii o raciocínio 
do autor, outras vêzes contradizeni, discutfm e refutam modos de 
ver particularistas e quase sempre individualistas. 

Assini, OS SERTÓES, um dos livros mais sérios até hoje es- 
critos em nossa terra, guarda, em suas páginas desbordantes de 
seiva criadora, o cerne fino do  cérebro eni cujo potencial foi plas- 
mado. Vemos à ilharga do texto impresso a s  notas do leitor 
a seguirem o vôo cortante d o  raciocínio desenvolto do escritor 
cabóclo. E a s  observaçóes marginais pretendeni, às  vêzes, insinuar- 
se nas brechas abertas na dispar, sincopada e quase ciclópica obra 
euclidiana. 

Na página de rosto, ao alto o titulo: OS SERTOES; entre 
parênteses (Campanha de Canudos) por Euclides da Cunha, se- 
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gunda edição corrigida. No centi-o. eiii boa letra, a tinta: "l'iza, 
Place Malherbes - 1903". 

Êste sobrenome de família, tradicionaliiientc paulista. identi- 
fica o anotador do livro. O D r  Gahriel Piza exercera a s  fuucões 
ae eiiibaixadc~r do Brasil na capital da F r a n ~ a ,  por êsse teiiipo. 
Curioso e culto, coiii 0 pensaiilento voltado para a tcrra longinqi!a, 
recebeu a obra, leu-a e anotou-lhe a s  passagens iiiarcantes. Relido 
iiiais ;arde pela inesiria pessoa, novas observactjes forani anexadas 
a s  já existentes. E elas entreaùreiii clareiras na memória e no 
subconsciente do leitor atento ao assunto apresentado coni firnieza 
c segliranqa, eni páginas de intenso realistno. 

Pa ra  frisar beni os treclios lidos, de fortiia a iievassar~lhes a i  
idéias, o anotador escreve, ao  alto do capitulo inicial: "Tracos das  
sub-racas sertanejas". Depois de lidos os  periodos aparece a sin- 
t tse niental. s i i n p i ~ s  e sóbria do leitor c~iidacloso. Epigrafada a 
ciescricão da "costa sul e norte do  Brasil". a pririieira parte do 
capitulo sobre a TERRA impõe-lhe o coriientário: "Êste prinieiro 
capitulo esta admiráveliirente beiii feito conio exposicáo d a  niatéria 
e conio estilo conciso, rápido e eloqüente". Suriiaria, assim, nesse 
período, as qualidades niestras do escritor: coirlieciriieiito d o  ~ s -  
sunto e linguageiii correta e igil .  E passa adialite. 

Encinia o segundo capitulo coiii estas palavras: "Golpe de 
vista da serra de Monte Santo". As notas escorregarli lateralinente, 
iiiordendo a iiiargeni. No terceiro capitulo escreve a citacão :lo 
autor, recolhida eiii i2;lartius: "Desertus austral e silva horrida". 
L no seguinte, sobre a s  sêcas, ressalta os contrastes oferecidos pelas 
t trras sertaiiejas, comparadas coin a s  terras litoráiieas. 

Fecha i) capitulo coni êste julgairiento: "Capitiilo adiiiirável de  
clareza, de ordem, de  vigor de exposição. S ã o  C coniiirii estu(io tão 
cornpleto eni tão pequeno espaço. Para  escrever páginas tão ver- 
dadeiras e eloquentes C. preciso ter percorrido o nosso pais tia parte 
riorte, eiii que o clinia é duro." 

Assim, o coiiientarista escreve, no coniêqci da segunda parte, 
referente ao  hoiiieni, a f rase:  "Hoino aniericauus autôriomo entre 
a s  raqas". Repete o autor a já desacreditada teoria de Ariieghino. 
Hoje ninguém niais a aceital eiii face dos iiltiinos es t~idos  de ztno- 
grafia. Mas o anotador não perde a deixa e observa: "Não temos 
unidade de raça. Provàvelniente nunca a teremos. Talvez iienhurii 
pais a tenha ein toda a sua pureza. Na Europa há a cor branca 
com pequenas canibiantes. Isto é huniro. O Brasil pode forriiar tinia 
raça Iiistfirica se durar." 

Parece-iiie injustificável a frase derradeira. Foriiiaraiii-na 13s 
colonizadores, donde surgiraili os  Bandeirantes, raca histhrica. de- 
iioniinada por Aiig~isto Saint-Hilaire: Raça de gigantes. E o mito 
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racial do arianisnio surgiria iiiais tarde, no mundo civilizado, como 
iim absurdo sanguinolento. 

Teriipo adiante, na segunda leitura, o anotador, sentindo a f6r- 
ça direta e imediata dos aconteciinentos europeus, acrescentaria: 
"Ou progredimos em ciências e sobretudo eni moral, o u  desapare- 
ccrrios conio nacionalidade, sob a pressão de aletnães dominadores. 
qiie nada respeitam". E a Este conieiitirio apos a data: '  1915. 

Tão  iiiiportante é a prinieira parte do pensamento, quanto a 
segunda, porque a cultura intensiva e a moral elevada são indices 
cie civilização erii q~ialquer pais, pois o tornam consciente de seu 
va!or e de sua própria capacidade para rcsiilver os probletiias de 
seu govl'riio. Aiiibas se alteiain shbre o progresso material. ,qiie 
constitui apenas o alicerce onde repousa 11 futuro eciinhinico da 
iiacionalidade. 

Aiiiitadas a s  descricões coiiiparativas dos desertos do interior 
t~aiano, onde se alongam os areais de fogo, coni o encanto lito- 
râneo, todo rendilhado de praias, o leitor observa: "A ilusão origi- 
na-se da beleza da costa siib a iiiflu~ncia do cliina marítimo.'' E a 
frase circunscreve o pensarneiito ai] poder descritivo do escritor. 

BANDEIRANTES I'AULISTAS 

iVas o anotador acompanha, passo a passo, 11 escritor, para 
doininar-lhe o raciocínio. Assiiii a narrativa dos sacrifícios dolo- 
rosos diis sertanejos baianos abre-lhe as  perspectivas do  passado 
paulista, para considerar: "O paulista bandeirante lutou corri difi- 
culdades, nias tiiiha a seu favor os rios-caniinhos que andam para 
i, ocidente criando niatas que ado-aili os cliinas. 

"Meu bisavô, iiiajoi- Antonio José de Almeida, foi de Porto 
Feliz a Cuiaba, várias vêzes, há uni seculo. Chegou a levar a família 
iiiieira, mulher e filhos pequenos. hcliava fácil essa viageiii pelos 
rios Tietê, Paraná e Varadouro do Camaquã". E essas viagens eraiii 
erri coiiieços do séculii passado. 

Págiiia adiante, o anotadi~r assinala a s  tenipestades repenti~ 
tias, resolvidas ein tremendos agiiaceiriis, apagando :I "divortiu~ 
2quariuinn, extravasando os leitos dos rios, coniendo as  niargenc, 
transformando a s  terras ribeirinhas eiii enormes alagadiços. Esse 
espetáculo, aberto pelo escritor ria paisagem nordestina, inundadá 
pela violikcia perigosa das  águas revhl!as, ocorre ao leitor a lem- 
brança do liquido cenário desdobrado tio pantanal iiiatogrossense, 
quaiido por ali transitavani os lioniens de São Paulo. E ei-lo n 
clizer: "Meu avo Alineida passava lia canoa de iini rio a nutro 
sem saber," pois as  águas se confundiaiii durante as  enchentes, 
wpraiando-se. 
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De alto a baixo da página, nas margens brancas, o leitor vai 
escrevendo: "Meu sogro, Bento de Lacerda, viajava por terra de 
São Paulo a Mato Grosso, coni seus amigos, niarquês de Três 
Rios (Aranha) e barão de Canipinas (Cintra). Erani iiio$os e 
levavam tropas com sal. Quando os plainos se alagavam, os ani- 
iiiais afundavam nas águas c perdia-se o sal derretido. Faziam 
isso com ardor. Quando acabavatii o serviço tinham os ombros eni 
sangue." Pertenciam êsses jovens a nascente nobreza rural cam, 
p;neira. Formava01 o cerne rijo dos tropeiros paulistas civilizadores 
de, terras sertanejas. E assim o paulista continuava a niarcha para 
o oeste, na trilha aberta pelos ancestrais, cuja sinergia povoara, d? 
bravos mamelucos, todos os recantos da terra brasileira. 

Mas, quando o anotador encontra a frase enclideana: "O paii- 
lista isolado pela serra do Mar - isolador étnico e histórico". ei-lo 
u repeti-la, por acharZlhe consonância geográfica e social. 

A medida que o leitor vai se adentrando na obra euclidiana, re- 
i-mbra o anihiente colonial do  século XVlI, quanuo se deu o 
episódio épico da aclamação do paulista que não quis ser rei, 
clizendo: "Eni São Paulo houve colônia iiiiportante eni 1640, para 
aspirar a realeza, corri Arnador Bueno." Essa observacão é inte- 
ressante, porque pela importância dos espanhóis na sociedade pira- 
tiningana, conseguiram êles sacudir a tranqüilidade rasteira do 
burgo nobreguense; nias não pcrturbarani, coni êsse gesto insólito, 
a serenidade e o bom senso do estadista ponderado, que soube ver 
u futuro dêsse reino precário, se aceitasse a coroa insegura e 
oscilante. Declara-se então o Aclamado, serii medo algum, vassalo 
de Portugal, contrariando os desejos inconfessáveis dos súditos de 
Espanha; opõe-se, corajusaniente, aos indisfar~áveis anseios dos 
castelhanos, quando os espanhóis do Paraguai já tinham invadido 
r i  Paraná e plantado reduções no Paranapanerna, nutiia tentativa 
de assalto às  terras do altiplano. Alios rtiais tarde os paulistas 
seriam obrigados a coagi-los a deixareni o território ocupado 
aquém do  rio Paraná, pertencente á coroa de I'ortugal. 

Mas os castelhanos, inoradores na vila de São Paulo, ofere- 
ciani ao Aclainado a oportunidade. para, com êxito e coni aquies- 
cencia do  interessado, anexarein depois o reino indefeso a coroa de 
Castela. E assiin falha o golpe, habilmente preparado "pelo pode- 
roso séquito de espanhóis", residentes na vila nobreguense, coni- 
ventes com os patricios arribados antes do Paragliai, para espe- 
cialtiiente proinoverein o movimento rebelde de 1641, cujo ímpeto 
priineiro se quebrou contra a resistência moral de Amador Bueno 
da Ribeira, o paulista que não quis ser rei. 
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TIETE, RIO DA CIVILIZAÇAO 

Quando nas páginas subseqüentes, Euclides ressalta o "tra- 
çado eloquentissimo do Tietê", Piza acrescenta: "Tietê, ri« da civi- 
lização". E mais adiante, a margem do texto, o anotador escreve: 
"Paulista adverso do Jesuíta. Era o egoismo revoltado contra o 
benfeitor moral. O fundadorda faniilia boa ein São Paulo foi o 
Jesuita, aconselhando o casaniento dos europeus com as silvicolas. 
Uma das rninhas avós era iudia de São Paulo. Amador Bueno era 
de Sevilha. (Engano do anotador: Sevilhano era o pai de Aniador, 
c velho Bartolomeu Bueno da Ribeira). Meu avô D. Simão de 
- 
I oledo Piza era de Madrid, nascido em Angra, de pai guerreiro de 
1557 a 1581, na ilha Terceira." O anotacior faz contusão, neste 
caso. Se D. Simão de Toledo Piza nascera em Angra do Heroismo, 
~ i á o  podia ser de Madrid. Quem nascera em Madrid fora o pai de 
O. Simào, que viera residir eni Angra, de 1537 a 1581. Mas conti- 
nuemos a trilha dos traços deixados pelu anotador, que em seguida 
escreve: "Meu avô D. Simão de Toledo Piza, filho dos conquis- 
tadores da ilha Terceira, foi a São Paulo na ocasião em que P«r- 
tugal preparava a Restauracão (1640). Seu pai, de igual nonie, 
fõra brioso oficial na batalha de Lepanto. Tendo conquistado coiii 
U. Áivaro de Bazã, iiiarquês de Santa Cruz, almirante de Espanha, 
a cidade de Angra e a ilha Terceira, ali se casou com distinta fami- 
lia. Seu filho, V.  Sinião de Toledo Piza, que foi a São Paulo em 
(familia) castelhana e sevilhana que lá existia. E êle saiu de Angra 
por. . ." Neste ponto, ao ser encadernado o livro, a guilliotina apa- 
rou-lhe as folhas e a causa. Mal talvez o leitor quisesse explicar 
o motivo por que êsse Toledo Piza chegou a São Paulo disfarfado 
r com n0me diferente. Aliás ao fazer o seu testamento, o refugiado 
explica:. . . "vindo de Madrid despachado com os alvarás que se 
acham na provedoria da fazenda, por secretos juizos do meu des- 
tino, f u i  prêso no castelo de onde fugi e vim dar a esta vila de 
São Paulo, onde casei. . ." (Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo - vol. XXXIX. Pedro Taques, "Nobiliarquia 
raulistana", pág. 188) Ora, quais forarn êsses secretos designlos 
do seu destino, ninguém os soube. Muito menos se sabe por que 
veio dar a vila nobreguense, nesse ano de 1641, onde a colônia 
castelhana era nunierosa, justaniente na véspera do movimento 
revolucionário do ano seguinte. E, se não esclarece inuita coisa, 
em seu testamento, pelo menos diz aos interessados: " .  . . sendo a 
minha pátria tão perto, quem se importar saber, procure". 
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A SOCIED.L\DE PASTORIL 

Encima o capitulo quarto da obra euclidiaria, a exclamaçáo 
simples de Gabriel Piza: "Que quadro fiel". As três palavras ingê- 
nuas não bastam. Outras o leittrr ajunta: "Quanta sauaade des- 
perta esta descri520 fiel e perfeita da gente de minha terra, que 
amo tanto." Assim, enipolgadi) pela narrativa, o anotador realça os 
aiiragonisnios sociais entre o vaqueiro do norte e o do sul. Repete 
aqui, ali e ali.111 as  palavras do escritor, para fixá-las. Fala do 
"gibão de couro curtido", peça de vestuário do sertanejo nordes- 
tino e não se leiiibra do gibáo de couro cru, usado pelos handeiran- 
tes, cujo iiiodêlo ficou para seiripre entre as  populações do norte. 

Mas, o problenia do cangaço prende-lhe a atenção e a paia- 
vra. Dai afirmar: I'oi-que "na0 é elegantel iião t teairal, mas e 
tcnaz, resistente, iorte e duro, o jagunqo e perigoso. Recua quando 
necessário mas é mais temeroso ainda. E '  negociador e denioniaco. 
Ódio iiiexting~iivel." E conclui coni o escritor: "Frio no cálculo, 
firme na faca e no rrabuco, pois doriiie na pontaria". 

O leitor rastrcia agora a descriqão d a  vida pastoril, através 
u t  aspectos beni interessantes. Destaca "a rara probidade" revelada 
pelo vaqueiro, qiiarido lhe aparece na invernada aninial alheio. Se 
lhe conhece a tiiarca, entrega-o logo ao dono legitinio. Caso 
coiitrário, se o iiitruso nada apresenta para o identificar, aguarda-r). 
trata-o, coriiu aos demais, seni utilizá-lo. Porisso, observa o anota- 
dor: a probidade do mestiso brasileiro honra essa pobre gente. 

Restitui uma ponta de gado sob seus olhos, a proprietário 
desconhecido. Aplica, por essa forma: "o direito costuiiieiro - utii 
bezerro eni quatro 6 do vaqueiro". E.  por essa norma, êle separa 
cuidadosaniente o gado do  patrão e o seu conservando o quarto 
para si. Quando o boi escoteiro parte a um de fundo, ein desaba- 
lada carreira, a cena o iiiipressioiia e recorda: "E' tocante a vida 
yrimitiva dos povos. Vi no templo de Abidos, Alto Egito, o quadro 
gravado no muro representando a vida dos reis e a educação dos 
principais. Nuiiia belíssirna cena, o rei ensina o filho a derrubar 
ci touro". E tanto o rei pastor, evocado por Gabriel Piza, quanto 
o vaqueiro rei fixado por Euclidcs, se ipualani na coragerii, lia 
sinergia e na agilidade. 

Magistraliiiente descrito nessas paginas cheias de niovimento 
2 vivacidade, o estouro da boiada leva 11 anotador a escrever: "A 
:anoção i. contagiosa nos homens e tios aiiimais." 

Eentrepara no limiar da psicologia social. 
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OS FOLGUEDOS SERTANEJOS 

Linhas adiante, os  folguedos scrtaiiejos, fandangos. sariibas e 
cateretês, recordam ao leitor fatos de  outrora:  "O baile no terreiro, 
vi isto erii São Paulo, há  cinqüenta anos." Pena é não dizer oiide. 
k' acrescenta: "Vi, na niinha iiifância, eiii São Paulo, festas popii- 
lares importadas da Península e da Africa sob o niliiie de Mourada 
e Congada". Essas festas, O anotador a s  vira há cetn anos. Páginas 
depois o fenfinieno da sêca vai avultaiido. Os prenúncios do flagelo 
p6erii i> sertanejo de sobreaviso. Aceita a desgraça com a corageni 
dos esthicos, porqiie superestiiiia a terra ingrata. Recorda-se 
Içitor de outros lugares e anota:  ".issiiii fazeni 11s hahitaiites do 
Egito nas riiargens d r ~  alto N o  onde vi plantações de poucos 
i ietros de altura, à orla da água". Cliuvisqueiros inteririiten!es oii 
uaroas ligeiras. leinbraiii-lhe: "Conio vi eiii Tehas,  onde choveu duas 
a- 
vezes eni quinze anos. Heródoto escreveu que ein Tebas não chovia. 
(Juando lá cheguei fazia lindissiriia noite de luar. N o  dia seguinte 
ti? ii!aiihã tiavia no a r  espessa nuverii. Os gtrias, conhecedores <Ia 
terra e do seu cliiiia, nos asseguraram que não havia chuva. F i z e ~  
iiios unia excursão aos rúniiilos reais. Depois de  alguiiias gotas de 
rigua, que os ares consuniirani. veio o sol claro. ahrazante, de  unia 
Ii:z desluriihrante". 

O DRAh2A DO RETIRANTE 

Desfeita a esperanca d a  ciiiiva, o sertanejo resolve afastar-se 
Gi)s sitios onde se desenrolaraili "tragédias herhicas e espantn:rasn. 
,Icoiiipanha, corii interesse, a niarcha derreada e vagarosa dos 
retirantes. Evapora-se a água. Frugalidade, passoca, fonie. I'ão 
fcito de pontas de curicuri incha ~ 1 s  ventres, entumecendo-os. Quan-  
d ~ i  os  vivos desaparecem dêsses lugares sombrios "fogeni niilhares 
de riiorcegos que sugam i) sangue do gado enfraquecido, cascaveis 
e oncas." Se o serta~nejo fica prêsti tapera prepara-se para lutar 
coni a sucuarana. Mata a "bicha" com a forquilha) e faca. E o 
Iritor se iinpressionr! coiii a Iiciiieroplegia, cruel cegueira causada 
pelas ondulações verriielhas dos areais afogueados. 

O draiiiá doloroso dos retirantes eni bandos iiiirrados eriio~ 
ciona: "E' tocante o quadro do iiiartirológio do sertanejo". Coii- 
frange o espetáculo: "Os bois canihaleantes, os niortos e os  que 
se ajuntarii onde, foi a aguada. O s  que procuraiii o dono confiantes, 
coni urros tristes, fazeni partir q coracão. Bois famintos coriiendo 
iiiacanihiras queiniadas. Último repasto. Nordeste niorial. Estradas 
i~r ladas  de ossos brancos." Assini o honierii foge aos horrores da 
sGca para o refrigério d a  costa. Passados iiieses. quando conie$aiii 
r! cair a s  primeiras chuvas, ei-lo que volta. Regressa. E o anior 
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invencivel do solo natal" tange-o de novo, para o sertão, aligeirado 
c contente, porque a terra reverdece. 

Quando Euclides fala na "religiosidade niestiça" do sertanejo 
i porque nela se funde, ao niisticismo do branco o feiticismo do  
índio e do africano. Esse "estado religioso, mestiqagein de crenças", 
resulta, para o escritor, do "atavisino portugiiês", refletido e sedi- 
nientadr~ no povoaniento do Brasil e no desequilibrio moral da 
época de D. João 111. Terrores da Idade Média, cristalizados na 
Península e revivendo nos sertões iniobilizados d o  Brasil. "Res- 
surgem nas zonas recuadas do lnterinr. lendas niisticas, peninsii- 
lares vivas no Brasil. Profetas rústicos e niisticisiiio politicri revc- 
lado no sebastianismo dos sertões". Assini, embora adoriiiecido 
em Portugal, entre as  populações sertanejas, o sehastianisino re- 
ponta eni latifúndios perdidos no fundo nordestiiio. Tal religiosi- 
dade niestiça inipele os sertanejos: "Vão a igreja por ordem dos 
fetiches e saem da igreja para os candomblés africanos ou por?.cês 
tupis". E iiiisturam com ingênua igtiorância, o profano e o divino, 
sem saber distingui-los. 

O CULTO DOS MORTOS 

O anotador de O S  SERTÕES considera "antinotiiias aparen- 
tes apenas" o reverenciarem aos mortos, porque o "culto dos niortos 
i. lindo em tôcias as  religiões desde o feiticisiiio até o positivismo." 
Pouco adiatite escreve: "O culto dos mortos i. inipressionador e be- 
néfico eni todos os países. Túmulos a beira da estrada como em 
Roma. Felizes os mortos! Alegria da niorte das criancas". E a nar- 
rativa do rei D. Sebastião eni nossa teira, leva o leitor a foriiiular 
conhecido truisnio: "Tôda a insânia é contagiosa. Porisso iiiesnio 
6 seiiipre perigosa". E ainda unia vez o anotador estaca na soleira 
da psicologia social, irias não avanqa. 

Monte Santo, na perspectiva ondulante da serra solitaria. exibe 
"pedras grandes, arruinadas fazendo caligrafia ciclópica". Fere-lhe 
a iniaginação alerta "a grandiosa igreja de iCZoiite Santo e sua 
aiidaciosa construção". E o tnoiniiiiento doniina, de cinia e do alto, 
toda a região circunvizinha, como se fosse marco eqorine na rota 
sertaneja. Página adiante, aponta e ressalta: "1850. Depredaqões 
de Serenos - companheiros de penitentes, eiii comêco à procura 
de flagícios e inais tarde ladròes eni larga (escala) por falta de 
nieios de vida". Formaraiii, de inicio, turiiias de peregrinos, porque, 
"foi na matriz de Crato, Ceara, que ouviram a falsa noticia do fini 
a o  niundo. Aterrados, perderam o equilibrio iiioral e sairaiii em 
pranto", esmolando. Vaguearam por estradas e vilas, feiras e 
fazendas. E quando se viram à mingua de tudo porque ninguém 
mais os socorria, acabaram' roubando. 



Estas efervescências iiiisticas podem tov2: fornias variadas, 
c1)nforme os indivíduos e as condições em que se desenvolvem. Nos 
ambientes priiiiitivos degeneram em excessos incriveis. E quando 
Ilies falta o apóio material dos semelhantes, o grupo descamba por 
coiiipleto, e envereda pelo caininho do crime, onde se fundem tôdas 
as marcas de violência, todas as foririas da agitacão e do exalta- 
inento. 

O PROGRESSO DE POVOAMENTO 

Os comentários do Dr. Gabriel Piza cobreni, as vêzes, os espa- 
$os marginais eni branco. Quando Euclides se refere aos Palrnares, 
11 anotador insiste: "Doniingos Jorge Velho vai de São Paulo corn- 
bater os pretos. Doniingos Jorge, avô dos Paula Sousas". E com 
o têrço velho dos paulistas, o grande bandeirante extingue, nos 
I'almares, êsse fenôineno de regressão tribal ao cativeiro, implan- 
tado nas serras de Alagoas, pelos quilombolas. 

Linhas adiante, o leitor fala da população brasileira no cornêço 
Uo século passado, no cornêço do século XVII, e ressalta: "Só três 
iiiil  portuguêses no Brasil, eni 1615, segundo as autoridades. Cada 
vez que eu discutia no Ministério dos Estrangeiros, ein Paris, os 
assuntos do Brasil e aludia ao período colonial, por exigências do 
assunto, mostrei sempre a conveniência de tratar-se com respeito e 
simpatia uma República cheia de nobres ideais - com cêrca de 
vinte niilhões hoje (Gabriel Piza estava no cotnêco do século atual),, 
e três mil ao tempo de Luis XIV, eni que a colônia era quase deserta. 
Povoamento lento! No Brasil três mil portuguêses em 1615. Grande 
riiestiçageni!" 

Por isso mesriio, a obra da coloniza<ão portuguêsa no Brasil 
exige nosso melhor conhecimento, nosso melhor estudo. Conheci- 
mento êsse necessário, se quiseriiios compreender como e r t u g a l ,  
r~aís de cêrca de 1.500.000 habitantes por essa época, defendeu o 
Brasil, durante dois séculos, da cobiça dos franceses, inglêses, 
espanhóis e holandeses. Tivessem os portuguêses deixado as praias 
livres, os invasores tornariam pé no litoral, para não mais arredá-lo 
ao ponto onde o plantassem. Coube assini aos bandeirantes, a tarefa 
sobre-humana de traçar as diretrizes de nossa história, dentro do 
panorama evolutivo de dois séculos, na conquista e defesa do ter- 
ritório, dilatando-lhe as fronteiras. E o fenomeno histjrico do ex- 
paiisionisnio oceânico, através do Atlântico, do Pacífico e do indico, 
aberto pelos portuguêses na era dos descobrimentos, jamais reali- 

,zado antes ou depois por qualquer outro povo, encontra o seu pro- 
longamento no expansionisrno terrestre desenvolvido pelos ban- 
áeirantes, eni todos os rumos da Terra de Santa Cruz; do Amazo- 
nas ao Prata, do Atlântico aos Andes e ao Pacifico. 
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Nesse ponto ocorre ao  anotador o seguinte: "Os prinieiros 
portugueses que descerani em São Vicente para colonizar, viera111 
com Martiiii Afonso eni 1330. Havia entre êlcs homens distintos 
pela sua faiiiilia e por seu valor moral". Já  iiessc tempo, a nian- 
ccbia era o denoiiiinador coriiuin na colônia iiasceiite. Dai o anil- 
tador escrever: "Tôdas a s  inulheres acliarii casainento, inesiiio as 
erradas (NOhrcga). Ate Iioje e assini." E ajunta, para nielhor 
esclarecimento, a s  próprias palavras do fundador de São Paiilo, O 

Padre Mariiiel cla Nóbrega: "A terra cra larga c grossa". E dai 
ter-se esquecido de acrescentar que na expedifão iiiartim-afonsina 
vieram para São Vicente os  priiiieiros casais de portuguSses, legal- 
iiiente matriinoniados. 

Aceita e repete LI pensaiiierito do visconde de Pôrto Seguri!. 
citado por Euclicles: "O indigena extinguiu-se ao norte pelo cruza- 
iiiento e não por extermínio", confortiie juizo foriiiado entre pes- 
soas cultas. Nesse caso, "os reis (portugueses) protegcnclo os Índio? 
contra a ganância dos colonos, que visavaiii escravizar os selva- 
gens", deiiionstravam princípios Iiuiiianitarios. E dai a carta régia 
de I680 onde se reconhece que a "terra deve pertencer. de  prefe- 
rência, aos indios. naturais da terra". 

Se Euclides afirma que os escravos africaniis nunca se interna- 
rarn n o  sertão, Piza anota: "NII Brasil nunca passarani da região 
ligada a costa". Todavia, insiste: "Nunca penetraram no interior." 
A tese n.30 deixa de ser curiosa. E anda a ser discutida pelos si>- 

. ciológos. 

O MULATO E O MAMELUCO 

O autor das  notas marginais de O S  SERTÕES acha que "o 
iiiulato já veio de  Portugal". enquanto o mariieluco era produto 
iiacional das  prinieiras horas, f i l ho  do português e d a  indígena. 
Alega que eiii Lisboa. cêrca de 1530, havia iiiais de dez niil negros. 
Forrnavam a niaioria da população eiri Évora. E dai u anotador 
copiar os  versc;s de Garcia de Resende, transcritos por Euclides: 

"Veiiios tio reino nieter, 
Tantos cativos crescer, 
Ireni-se os  naturais. 
Que, se assim fôr, serão mais, 
Êles que nós. a iiieii ver." 

Piza volta a replicar: "Negros só na costa do Brasil. Niiiica 
pcnetrararii o vasto interior. A própria República dos Palmares. 
coin trinta riiil pretos, era a poucas Ieguas d a  costa." Explica, a 
seguir. a causa por que os negros não avanqavarii serrã11 a dentro: 



"O âiiiago d« pais inspirava uma espécie de terror. Era a residên- 
cia da caapora, monstro que assustava as  iinagiiia~óes ingSnuas das 
pop~ilações priiiiitivas. Aléiii disto a terra da costa era uhtrriiiia 
e fixava as  gentes ativas." E assini a distriùuição ecuriiênica se 
processava: "na costa i i r l a t o ;  no sertão i >  ciiriboca. filho de 
índias e brancas," segundo c) anotador. 

Aciiiia do capitiilo seguinte, Piza escreve: "O rio São Fran- 
cisco é o grande caininho da civilização ao norte, conio o Tietê o 
t ao sul". E assinala como êsse grande rio e os canipos de criação 
ii:fluirani, ao norte, para a "forniaçãi) de uma sociedade tranquila 
na vida pastoril do niédio São Francisco, onde viveram iiiuitos 
~iaulistas" e aí deixaram vasta descendência. 

Assini, nem sempre os paulistas andejavarri, seni ruinu, nessa 
iiiobilidade vertiginosa, pelas selvas reniotas. Detinham-se aqui ? 

ali, forrriavam núcleos humanos, povoados inais tarde, vilas e cida- 
des florescentes hoje. Ainda a respeito da gente bandeirante depõe 
ri anotador: "Meu hisavó Alnieida Ia morou (no vale de São 
Francisco) na priiiieira parte do séciilo XIX.  O iiiajor António Josl. 
de Almeida tinha noventa anos. Era urii viajante enérgico. Ia 
~ l e  Porto Feliz a Mato Grosso. De Mato Grosso a Bahia~vendet  
oiiro". Era o teinpo das  ~Mon~ões,  quando São Paulo estabelecera 
o coriiércio coiii Mato Grosso. atraves dos rios Tietê, Paraná, Partlci, 
: Paragliai. Da j u n ~ ã o  de paulistas e baianos, nas regifies do Sã« 
Francisco surgira111 povoados e iiianielucos. Assim, onde Euclides 
observara: "Os paulistas legararii a seus descendentes do Sã« 
Fraiicisco a indole varonil e aventureira de seus avós." Piza adi- 
ciona: "ao norte havia vilas fundadas no século XVII pelos ban- 
deirantes convertidiis em pastores e pelos padres que cateq~iizavaiii 
iis silvicolas. Os cateciiinenos erani redutos contra índios s»lt?s e 
iiidoniáveis. 

Ainda no povoarnento do norte se fixava "o tipo beni definido 
do mestiço forinado no sertão por iinia popula(.áo insulada e livre - 
brancos audazes cruzados com população indigena e raros iiiricani- 
heiros." Latifúndios perdidos configuravam reinar independentes, 
imde "curibocas e cafusos trigueiros foriiiavaiii a raça niestica coiii 
fisionomia original. Viviam isolados em iná região, de flora agres- 
siva e clinia impiedoso. de sêcas periódicas e terras estéreis." 

A MESTIÇAGEM 

Atravessado o período euclidiano, a idéia fica na leiiibrailça 
<lu anotador, para repetir: "Foi na região ingrata e diira do Vasa- 
-Barris, não longe dos Canudos, que se refugiaram os Cariris, os 
F'rocaz e os Orises indoniitos, vencidos expulsos da boa zona pelos 
europeus, pelos negros. e pelos tupis." Por isso niesnio, "na região 
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áspera os têrmos tapuias ficavam ligados a terra: sertanejos do 
São Francisco, no Vasa-Barris os mestiços possuiam preponde- 
rante dosagcrii de sangue tapuia. Lá ficarani isolados três séculos, 
em coinplet~r abandon«, vivendo do passado". E a riiesnia idéia 
lhe volta, reflui ao raciocínio: "Abandonados a si mesinos, os 
sertanejos do norte se fixavam na sua feição simples -- livres da 
civilização complexa". 

Dai ocorrer-lhe o antagonismo das duas sociedades ern con- 
flito: "A niestiçagem do sertão esta adaptada ar] meio fisico e .i 
vista siniples. A do litoral está perturbada ante a co~iiplexidade da 
civilização". Permanece iiiadaptada a processos civilizadores. Dai 
o anotador estabelecer a coriipara@o e colocar os têrmos do pro- 
blema, equacionando-o: "Esta adaptação penosissima a estado 
superior é lenta e cheia de decepcões no Brasil e profundanlente 
desastrosa no México, conio se vê na história, sobretudo nos últi- 
mos anos, depois da queda de Porfirio Diaz". E assiiil, ~ ( I I .  as- 
sociação de idéias, a s  duas sociedades se aproximaraiii atraves dc 
seus caracteristicos formadores. 

De resto, os fenômenos sociais variaiii conforrne a natureza 
dos elementos coniponentes das  sociedades, cuja coniposiqão pro- 
vém de grupos segmentários a integrar-se na niassa total e por ela 
absorvidos na resultante dominadora. E esta fornia a sociedade 
mais elevada, constituida pela repeticão de sociedades do mesmo 
tipo imediataiiiente inferior, de forma a conservar, nos traços ge- 
rais, a mesma comunidade geral e os vestigios culturais sedimen- 
tados. 

SOCIEDADE MARGINAL 

Expostos os antecedentes do drama sertanejo, ressaltadas a s  
liitas de famílias cangaceiras, resumidas a s  cenas desenroladas na 
zona de Canudos, o anotador de OS SERTOES, cujos comentários 
marginais estou acompanhando, sumaria o capitulo descritivo da 
lula: "Insurreições das populações turbulentas no interior da Bahia", 
desencadeadas por "aventureiros das  rninas Sincorá e faiscadores 
de ociosidade desordeira". Defrontavam-se assim as  duas socie- 
dades eni choque. E o conflito social iria assuniir proporções com- 
plexas de assombro e espanto. 

Em quadro mais reduzido, o fenônieno irroniperia, há alguns 
lnstros,nos sertões de Goiás onde a malta vadia impunha a lei e a 
jiistiça na niira do fuzil ou do quarenta e quatro. Reprimidos os 
ímpetos desordeiros, a ordeni e a disciplina sociais foraiii resta- 
belecidas a ternpo. E nessas terras de ninguém, o ouro etii pó e o 
dianiante passarani, muitos anos, por nioeda corrente. 



A certa altura o leitor da obra euclidiana entrepara na farnosa 
frase do escritor, referente' à indule vagueante e bravia dos serta- 
nistas - "antigos fazedores de desertos", para opinar: "Até hnje 
os brasileiros em geral conservam iim perigoso espirito romanesco. 
seiii atividade tnetodizada. Na riiinha fraca opinião, o próprio fa- 
zendeiro do Oeste, coni o qual vivi há trinta e sete anos, é ainda 
eu1 regra um devastador. Ativo, enérgico, alegre e sinipático, êle 
i capaz de trabalho pesado, iiias não de abnegação e de previsão 
ciara do futuro. Ganha muito, gasta tudo. Morre pobre". 

A tese exposta por Gabriel Piza generaliza casos particulares. 
Padecesse a maioria dos fazendeiros paulistas dos males aponta- 
dos; faltasse aos desbravadores dos sertões a visão econômica das 
cousas e fosse essa a caracteritica negativa de sua operosidade. 
não teriani êles canalizado para a nossa terra, desde meados do 
século passado, o emigrante europeu, - o b r a q  livre destinado a 
substituir o braço escravo. Fôsse o fazendeiro apenas o "fazedor de 
desertos", não teria plantado milhões e milhões de cafeeiros, pro- 
dutores do ouro negro, onde se alicerça a economia nacional. Isso 
comprova que o lavrador paulista guarda reservas morais dos 
antepassados, enrijecidas, caldeadas na adversidade e refluentes 
em emprêsas criadoras do trabalho produtivo, espalhado por todos 
os setores da atividade humana. E por isso triesmo êle opulentou o 
altiplano bandeirante com a iiiaior plantação de café do mundo. 

O CANGAÇO 

Descrito o estado inferior da sociedade sertaneja, ao longo da ' 

centúria passada, ela se ergue na "desordem nioral esteiada no 
banditisrno disciplinado", suniaria Gabriel Piza. Paradoxo realista 
e verdadeiro, revela, continua o anotador, a "psicologia natural do 
sertanejo. Vaidosos, batem-se Cumprindo ordens de potentados e 
saqueiani povoações, conio direito de guerra, de acordo cnni a tra- 
dição humana e histórica. Consideram o roubo desaire e insigne 
1a.béo. Respeitam as fortunas dos viajantes inermes e dos mascates 
ricos de jóias. Pedem-lhes um cigarro e os deixam passar. Vi em 
todo o interior de São Paulo as provas irrefutáveis dos sentimen- 
tos nobres da mestiçagem priniitiva. Nunca vi um assassinio para 
roubar, nias por motivo de honra doméstica e privado". E mais 
adiante o anotador condensa periodos euclidianos atinentes à socie- 
dade marginal sertaneja: "Cangaceiros da Paraiba e Pernambuco, 
ao norte de Paulo Afonso e Jaguncos do sul, viviam separados pelo 
vale de São Francisco. Forani ligados pela insurreição do Monte 
Santo. A convergsncia esporitãnea de todas as forças, dispersas e 
perdidas no sertão produziu a campanha de Canudos". Apostas, a 
seguir, aqui e ali, as observações, os comentários, os juizos, as nar- 
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r a i v a s  se atropelam. Os prinieiros aguaceiros varreiii a s  terras 
calcinadas pelos raios solares, nas sêcds flagelantes. .4os plainns 
tosforescentes, a s  chapadas seiii fiiii, a s  serras alucinantes, suce- 
ciiani-se agora tabuleiros refrescados pelas priiiieiras chuvaradas 
criadeiras. Dai a miragerii refrigerante de Monte Santo a despon- 
tar na distância azlilada, reaniniando alnias ressequidas. E isso leva 
o anotador a lembrar: "Era a impressão carinhosa que seiiti muita? 
vezes ao  ver a ilistância a s  torres das  tiiatrizes de Pi,rto Feliz e de 
Itu. cidades de alta cultura moral e que honraraiii a terra de São 
Paulo nos séculos XVIII e XIX. A matriz de  Pi,r t i~ Feliz ~itiile fui 
batizado ein novenibro ife 1891 tinha bela fachada. As igrejas de  
Itu eraiii várias e notáveis. Que terras saiidosas. (Juc geiite hoa, 
sadia e forte". 

CANCDOS 

De todos os rincões vierani para a região de Canudos. tropas 
irderais e estaduais. ~Wisturavani-se regiiiicntos de todos 11s pontos 
do pais, reiireando a cidadela jaguiiqa. Vesperava i? desfêclio da 
ir;surreifãi~. Soldailos e iagunfos se entendiam. Falavaiii n iriesma 
lingua, coiii algumas variantes. Entabolavani coiiversas aniistosas, 
deiitro da iioite velha. Coineçavain por iioticias de faiiiilias, pas- 
savani a histi~rias de fazer rir e acahavain rio ponto final de uma 
;>ala, sileiiciaiido. Assiiii, Piza iiifornia: "Entre trincheiras aleniãs 
t: francesas, na fronteira franco-belga, trauavaiii-se niuitas pales- 
tras aniistosas durante esta terrivel guerra de  1 9 1 4 l 9 1 5 ,  que ainda 
iiura e quc conta iiiii ano exataiiiente. SingliCiii salie quando ela 
acabará, por ~iiais que o Kaiser aiiuricie que ela terininará logo. 
Ainda agora afirniou-o a sua irniã. rainha da GrCcia, eni telegrama 
.i? fanfarrão e delirante". 

Assiiii, seja no declinar ilo seculo passado, OLI ri« coiiiêio d o  
atual, honiens civilizados e geiite sertaneja se ideiitificnni pelo 
ioiesiiio traqo: 0 de conversar entre dois conihates. E no entanto. 
quando surge a divergência entre sociedades cujos interesses se 
chocani, a hala pontua a palestra, qiiebrandn-a. 

As descrigões tle Euclides expostas com intensc realismo, levarii 
i] anotador a declarar: "Os aleniães Instruidos, de nionócul«, pre- 
t~ns iosos  e audazes, fizerani, diante d a  Europa espantada: as iiies- 
inas barbaridades eni I914 e 1915, na Bclgica, lia Franga e ,ia 
I'olonia. Isto niostra coiiiii o h<inieiri conserva os  instintos des- 
truidores do egoisnio feroz". Ia elii iririo a guerra de 14 a 18. 
Alas, quando o anotador depara corii o noiiie do hatallião iiiais 
conhecido entre o de todas as unidades estaduais ali reunidas, não 
se contéiii e solta a exclamaqár~: "Eh! Sã» P a u l o . .  . "  



Agora atropela~ii-se a s  notas renteando a pagina inipressa. E 
riesse dialogar silencioso com o autor, as  réplicas riiarginais avan- 
çzm por entre pausas terríveis abertas no descanso d a  Iiita, quando 
se ouve o resfolegar ansioso, cheio de angústia, de homens atônitos, 
precipitados no choque brutal de duas forças em conflito. 

Terminada a primeira leitura, Gabriel Piza escreve: "Este 
livro revela talento, estudo e forte enioção em quern o escreveu. E' 
~ in i  trabalho elevado e nobre. A elevacão intelectual do autor ? 
i-ara ern escritor tão novo. Ela deiiuncia grande faniiliaridade cnni 
assuntos altos, que ocupam, orciinarianiente, sòniente os  niais graves 
espiritos. E' uma consolacão saber-se que o Brasil produz esc ri^ 
tores desta fòrça. O autor desta obra de raro iiiérito é ainda iiiuitc; 
nioco. Ha de ser contado entre as  glorias de nossa terra. Paris. 
janeiro de 1903". 

Este julgamento critico e as observaçóes marginais refletern 
o espírito culto e estudioso dos problenias sociais. Faz justiqa ao 
talento do sociólog~? patricio, serni-desconhecido ou quase desal- 
iihecido eni nossa terra. E fortnigani por ai  os desconhecedores 
precisariientc d a  mais aguda análise sociológica feita por escritor 
brasileiro, porque surpreendiria sob a pressão emoci~lnante dos 
fatos sociais abertos no aiite~tiiural soberbo e bárbaro dos sertões 
nordestinos. - 

AS POPULACOES URBANAS 

Decorridos doze anos, Gabriel Piza volta a ler OS SEKTÕES. 
Repassa-lhe, coni o nicsmo interêsse, as  paginas, as  descr i~ões e 
3s peiisanienti,s. Ajunta novos coiiientários aos anteriores. E apõc- 
Ihes ainda a nota final: "Relido em Julho e Agôsto de 1915, causou- 
ir!e êste livro uina grande iinpressão. Êle denionstra o talento do 
autor, o iniensr~ atraso do Brasil e as  tristezas das regiões quasi  
desérticns do norte. Confirmo, pois, rtii tiido meu juizo sõbre 
êste livro e sobre o seu autor. Este iiiorreu tiioço ainda, de modo 
trágico, nuiii doloroso drania de faiiiilia. 

"Neste volunie vê-se coiiio é inculto o pobre Brasil e qiianto 
6 êle pobre em bens materiais, intelectuais e iiiorais. Só os séculos 
poderão modificar de leve a dolorosa situação do meu pais. 1915" 

Êste juizo pessiniista resvala para o aiiiargor pessoal dc 
tioniem ferido em sua dignidade. Entreriiostra o caso particular, 
descambando para a generalidade. Pobre e inculto, o Brasil não 
iiiorre à mingua de bens c de valores. Essa pobreza e essa inclil- 
tura explicam-se eiii paises novos, de populaqáo escassa, como o 
nosso. ~ l l a l  atingimos agora a casa dos cinqüenta milhóes de habi- 
tantes, esparsos por cêrca de nove milhões de quilônietros qua- 
drados. Há  cidades onde a dernografia cresce e adensa o número 
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dos habitantes. hlas aiiida é pouco. Coiii unia população de ceiii 
niilhões de indivíduos produtores de riquezas decorrentes de valo- 
res econômicos e de vantagens comerciais, construirenios tambéiii 
uma civilizafão de alto nível. Se já einpolga os nossos industriais 
(I instinto do lucro excessivo para a iiossa pobreza, ainda não 
sentimos o desvario do enriqueciniento, "do make inoney, honestly 
i f  you can". . . Certo ainda não está deliniitado, pelo inenos na 
civilizaqão brasileira e paulista, o aceiro isolante dos valores eco- 
nômicos e dos bens morais. Entre arnbos ainda existe o laço intimo 
predominante acinia dos choques de interesses, dentro das con- 
junções de interêsses. E a teridência para a ruptura dêsse liame se 
desenha nos aspectos materialistas das sociedades inodernas. 

EM SÃO JOSE DO RIO PARDO 

Conio se vê, o problenia apresenta-se deniasiado coriiplexo 
para estas linhas apressadas. Todavia, não deixa de  ser interes- 
sante estudá-lo. E cabe ao espírito resolvê-10, sob o pcinto de vista 
riioral, para não ficar asfixiado pela niole cio materialismo cres- 
cente. 

Mas não se contentou o anotador corii traçar coi~ientarios i 
margemslas  páginas euclidianas. Destaca, por f i i i i ,  o perfil do 
escritor, nestas linhas marcantes: "Encontrei o autor aêste livro, 
Euclides da Cunha, na margeni esquerda do  rio Pardo, na cidade 
de São José-do Rio Pardo, Estado de São Pãulo, em outubro de 
1899. Ele estava encarregado de reconstruir a ponte sôbre o Rio 
I'ardo, que as  enchentes haviani carregado. Conversaiiios na bar- 
ranca do rio, proximo a casinha em que êle residia coni a sua 
familia. Conversarnos não i. bem fiel a expressão da verdade. Ele 
conversoz e eu ouvi atentamente. Euclides da Cunha era vivo, ner- 
voso, inipulsivo e teriierario. Dissertou sôbre a guerra do Trans- 
val, que se iniciava então e assegurou-me que eu encontraria uma 
Europa eni fogo como esta agora, graFas aos criminosos impulsos 
do imperador Guilherme. Era inteligente e relativamente instruido 
como se pode ver neste livro. Engenheiro físico e habituado ao 
manejo das  ciências inferiores, chegou a trabalhar e a escrever 
com facilidade e brilho. Era pontifice no sentido de lançador de 
pontes para facilidade do comércio entre os  povos. 1915". Ficou, 
no espírito do anotador, duradoura inipressão dêsse encontro a 
niargem do rio Pardo, quando Euclides construía a ponte e OS 
SERTOES, aquela perecivel com o tempo, êstes imperecíveis no 
tempo. 

E dai Gabriei Piza tentar explicar a personalidade contrastante 
de Euclides da Cunha, dentro de seus conheciiiientos de sociolo- 



gia e filosofia positivista, ao rastrear-lhe as  idéias expustas com 
vigor, precisão e realismo. 

Neni sempre o anotador faz justiça ao sociólogo, niuito em- 
bora lhe reconheça qualidades positivas e dispares. Se o sociólogo 
trai, ao longo das  páginas de OS SERTOES, no comentário vivo 
e afiado, o historiógrafo preso à escola de Taine, cuja história- 
-diagnóstico marcou época, para avultar. no estrategista falho, no 
sociólogo arguto, de vista golpeante e circunscrita ao panorama 
social, proietando claridades fortes nos lugares de relêvo, nos con- 
flitos histórico-culturais inais profundos e mais impressionantes. 
E Euclides põe tôda a fôrqa de seu espirito revel, mas perceptivo, 
exuberante, e paradoxal, no dizer o pensamento, no expor a s  idéias. 
tio ressaltar r)  perigo das sociedades marginais, cuja mentalidade 
primitiva renteia a s  sociedades civilizadas, sem interpenetrá-ias. 

' Mas, se ein OS SERTÕES se aviva r1 cunho iiiarcante do  so- 
ciólogo, já ein A MARGEM DA HISTÓRIA se percebe, coni tôda 
a nitidez, o historiógrafo, conhecedor da História, investigador de 
seus problemas, voltado para a interpretacão de seus acontecimen- 
tos. Ein toda a sua obra se verifica, se observa, se toma o pulso 
ao estilista. ao pensador, ao homem de ciência. Dai os traços 
caracteristicos de sua personalidade sempre berii informada e se- 
gura, embora não seja a de uni especialista, em toda a sua exu- 
berância poderosa, bravia, desigual, mas integra, criadora, espon- 
tanea e portentosa. E as  diretrizes iiiestras do grande espirito 
cuclidiano se patenteia111 nos vários ensaios contidos nesse volunie, 
onde as  imagens se nioviiiientani fixadas pelo impressionismo do 
e~til ista.  

Assini, eni TERRA SEM HIST~IRIA,  o escritor faz, através das 
inipressões gerais, a História da Geografia, ao delinear, dentro da 
sua correnteza impetuosa, a história do Amazonas, para dizer: 
"Tal é o rio; tal a sua história: revolta, desordenada, incompleta". 
A seguir, eiii "Rios eni abandono" entra pela História Geológica, 
para terniinar: "Von den Stein, coni a grandeza irrivalizavel de 
seu belo espirito, comparou; algures. pinturescarnente, o Xingu a 
Iim "enteado" da nossa geografia. 

Estiremos o paralelo. 
O Purús é iim enjeitado. 
Precisamos incorporá-lo ao nosso progresso, do qual, será, ao 

cabo, um dos maiores fatores, porque é pelo seu leito desmedido 
em fora que se traça, nestes dias, uma das mais arrojadas linhas 
ae  nossa expansão histórica". 

Já em UM CLIMA CALUNIADO, o escritor se volta para  a 
história cultural a fim de estabelecer confrontos e paralelos, onde 
ressalta: "Enquanto o colono italiano se desloca de Gênova para 
a mais reniota fazenda de São Paulo, paternalmente assistido 
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pelos nossos poderes públicos, o cearense efetua. a siia custa c de 
todo em todo desamparado, unia viageni mais difícil, eiii qiie (1s 
aditamentos feitos pelos contratad<ires insaciáveis, incados de par- 
celas fantásticas e de preços inauditos, o transforinarn as  iiiais das 
vêzes eni devedor para sempre insolvente". 

No CAUCHEIROS. há traqos de história econômica; ciii 
JUDAS-ASHIIERUS, há folclore e esbogos de história eni estudos 
vários, onde Euclides da Cunha declara, confiriiia a sua forrnacã(i 
espiritual, com estas palavras: " 4  geografia prefigura a história". 
"Estd prêso ao deteririinismo geográfico e ao fatalismo histórico, 
hoje suplantados pelo probabilisnio, onde se fuiiderii os fatôrcs 
hunianos iiiodificadores da paisagem e da vida em todos os setores 
da atividade 6 da inteligência do honierii. 

No entanto, Euclides da Cunha é historiógyafo completo, aca- 
bado e consciencioso em DA INDEPENDENCIA A REPUBLICA, 
ensaio sublinhadocoiii o titulo: esbôço pulitico. Apresenta, de inicio, 
sugestiva síntese: "O Brasil chegou ao século XIX na plenitude 
da expansão territorial, expressa nos Tratados de Madrid (1750) 
E Santo lldefonso (1777). Apagara-se a linha ideal d a  concordata 
de Tordesilhas; e a penetração colonizadora, j á  segundo a rota 
acelerada das Bandeiras, já o passo tardo dos inissionários, irra- 
diara por três quadrantes - para o norte, buscando os  taliue,rrs 
«o Oiapoque e do Amapá, a encontrar as  niissões do Equador e 
a s  terras bolivianasl e para o Sul, procurando ( I  Prata,  onde se 
erigira a baliza extrema da colônia do Sacrari~ento". 

Observa, linhas adiante. coiiio "insulados no pais vastissi~iio 
em que se perdiam, os nossos patricios de lia ceiii anos tinha111 
frágeis l a ~ o s  de solidariedade. Distaiiciava-os i> nieio; isolavain-nos 
destinos divergentes; separavaiii-lios profundaiiiente as  discordân- 
cias étnicas. A diretriz de nossa história retorcia-se seni uriia carac- 
terizagáo precisa, eiii riiovinientos parcelados estritaniente locais. 
E punha-se de nianifesto um corolário único: a foriiiação de algu- 
nias repúblicas turbulentas, seiii a afinidade fortalecedura de uma 
tradigáo secular profunda". 

Estudioso de nossa história, observador profurido dos movi- 
inentos heróicos dos bandeirantes através de todos os rumos do 
território brasileiro, Euclides esquece que o Banderisinu foi um 
fenômeno de aniplitude nacioiial, foi o prolonganiento terrestre da 
expansão niaritiina realizada pelos portuguêses através de três 
oceanos: o Atlântico, o Pacificd e o indico. E se êstes velejaram 
por ."mares nunca dantes navegados", aqueles andejarani por terras 
"virgens do passo humano e do  iiiachado". 

Mas a inaré rnontante dos exércitos napole6nicos impeliu D. 
João VI para o Brasil, ao inipor-lhe a mudança da sede do govêrno 
português de Lisboa para o Rio tle Janeiro. A Colônia dá o salto 



histórico e passa a Reino. O regente não ficara atônito coni a trans- 
fornia(.ão operada na sua vida. E dai ter assumido. para logo, o 
conipromisso de criar o único império nas terras aniericanas. 

Para  comprovar o desass«nibro das  atitudes toniadas por D.  
João VI, Euclides cita o juizri do conteniporâneo ilustre, John 
I.uckok, quando afirmou: "D. João V1 p«ssuía mais sentimento e 
energia de caráter do que ordinariamente lhe atribuiani amigos e 
inimigos". Esse é o testeniunho insuspeito de um estrangeiro e o 
autor de à MARGEM DA HIST(iR1A aceita-o, justifica-o, dizendo: 
"i\nalisando-se rriais intitnaiiiente essa administração surpreendente, 
(â cle D. João V I ) ,  ver-se-ia que aquela figura histórica tão dese- 
Iegante e vulgar, de D. João Vi, lanqou os fundainentos essenciais 
do noss(i destino". 

Mas o grande escritor prtisseguc o seu estudo através de todos 
os fatos histdricos de niais relêvo. Refere-se a atuação dos deputa- 
cios brasileiros as  Cortes de Lisboa. ein 1822. Eram cinqüenta pa- 
tricios e foriiiavam a riiinoria. Destacavam-se. entre eles, no con- 
ceito euclidiano, "uni orador inipetuoso e vibrante, Antônio Carlos 
Kibeiro de Andrada, unl pensador por igual poeta e matemático, 
Francisco Vilela Barbosa, uin arguinentador tenaz, Lino Coutinho, 
e aquele perfil escultural de Diogri Feijó, e o lúcido Pedro Araúj« 
Linia, Vergueiro e tantos outros". 

Linhas adiante, Euclides, coni o seu poder de síntese. coiiicnta: 
"Çoni<is o unico caso histórico de uina nacionalidade feita por unia 
teoria politica. Vinios, de uiii salto, d a  hoiiiogeneidade da colônia 
para o regime constitucionalista: dos alvarás para as  leis. E ao 
~ntrarnins  de iniproviso na órbita dos nossos destinos, fizemo-lo 
coni uni unico equilíbrio possível naquela quadra: o equiliùrio 
dinâmico entre a s  aspirações populares e as  tradiçóes dinásticas. 
%mente estas, mais tarde, perniitiraiii entre os "Exaltados", uto- 
pistas avantajando-se detiiasiado para o futuro até entestarem coni 
a República prematura, e os "Reacionári~is absolutistas eni recuos 
excessivos para o passado, repontasse o influxo conservador dos 
"Moderados", ou liberais-nionarquistas da Regência, o que equi- 
valia a conciliação entre o Progresso e a Ordem. ainda não for-  
iiiulada em axioma pelo mais robusto pensador do século". 

Depois o historiógrafo estuda os acontecimentos seguintes. 
Refere-se a dissolução d a  prinieira constitiiinte brasileira, para eiii 
dois traqos sumariar a personalidade de D. Pedro I ,  o moqo de 
vinte e quatro anos que fundara o maior inipério do mundo por 
Ssse tempo, e o niomento político brasileiro, coni estas palavras: 
"Felizniente nos livrarani de todos os efeitos da contra-revolução, 
de um lado, o temor de uiii levante nas províncias, e de outro, a 
própria índole sonhadora e cavalheiresca do monarca (êsse D. 
Pedro I) que não abdicara n seu papel de cortesão da Liberdade',. 
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Quando em pleno primeiro reinado se ergue a palavra austera 
de Diogo Antônio Feijó e exclama: "4 Constituição não pode mar- 
char sem a responsabilidade do govêrno; voto, portanto, pela acusa- 
$20 dos ministros", o escritor acrescenta: "Estávainos como nos 
grandes dias da Convenqão. . . " 

Euclides acha inevitável o 7 de Abril, após o embate das cor- 
lentes nionárquicas e deniocráticas verificado cêrca de dez anos. 
Nesse período de salvação nacional repontam três nomes, ani 
carioca, uin iiiineiro e um paulista: Evaristo d a  Veiga, o maior 
jornalista do seu tempo, intiiira a niissão histórica do inipério, 
identifica a unidade pátria coni o principio ~iionárquico; Bernardci 
Pereira de Vasconcelos, o niaior parlamentar, o lider da voz popu- 
lar, do pririieiro reinado, da regência e do comêço do segundo 
reinado, e Padre Feijó, cuja energia iiiáscula consolidou a unidade 
nacional e restaurou a autoridade civil, prestigiando-a. 

Passado (I turnulto do primeiro reinado, feita a experiência 
republicana da regência, o segundo reinado. para Euclides; foi 
"uma parada". Mas a expressão parada não condiz com o seu pen- 
saniento. E dai o escritor acrescentar: "Digaiiios melhor: uma 
situação de equilibrio". 

A politica iiiiperial, para Euclides, coineca eni 1848, quando 
cessam a s  crises ameaçadoras da integridade pátria. O Inipério 
conieça a sua ascensão, gracas a personalidades de grande estatura 
riioral, cívica e intelectual. Dai o grande histori5grafo acentuar: 
"O caráter de unidade desta loiiga administração foi tão firme 
que ao falecer eiii Seteiiibro de 1856 o honieni cuja vontade de ferrc 
a equilibrara, apesar do abalo produzido não se lhe sentiu o vácuo. 
Permanecera iniortal sirbre a sblida arquitetura governamental cons- 
truida, tornandri-se unia espécie de Presidente do Conselho pós- 
tumo dos dois gabinetes (Caxias e Olinda) que o substituirani. 
Rodeara-se de honiens que iaiii bastar a tirdas as  exigências do  
Inipério até quase à República: Caxias, o mais prudente dos heróis; 
Limpo de Abreu (Visconde de Abaeté), vindo desde a Regência 
galgando todas as  posições sein desejar nenhuma; J. Mauricio 
Wanderley (Barão de Cotegipe), fervente autor da lei libertadora 
de 5 de Junho de 54, destinado, entretantol a ser mais tarde um 
paladino da escravidão; Nabuco de Araújo, que reorganizara a 
jilstica e o direito; J.  M. da Silva Paranhos (Visconde do Rio 
Branco), reinovido sucessivaniente d a  ciancia para o jornalisnio, 
para a diploiiiacia e para a política; Couto Ferraz, que refundiu a 
iristrução pública: Pedro Belegarde, que nobilitou o exército". E 
todos êsses Iioiiiens se inipunham, davarn significação iiioral, eno- 
ùreciain tanto o gabinete do Marquês de Paraná, cuja linha supe- 
rior de estadista retraça unia época, quanto os de Caxias e Olinda, 
cuja atuafão assinala o espigão divisor das  águas do império 
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em pleno fastígio, porque nele se concentra111 as  energias do pas- 
sado e se entreabrem as  do futuro. 

Já em 1870 a decadência do segundo reinado se acentua. 
Iniciava-se o processo dêsse periodo, com o nianifesto dêsse ano. 
Euclides acompanha, na esplêndida marcha dos acontecimentos, a 
xênese e o desenvolvimento do novo pensamento político ao deli- 
i?ear-se as  curvas e as  retas: "O novo pensamento politico, inca- 
racteristico ou malvinculado as  tendências separatistas nas insur- 
reicões incoerentes que vieram até 1817; incoerente em 1822 i 
1831, por contrariar o interêsse niaior da unidade da pátria; repe- 
lido eni 1837-1848 porque ainda se tornara indispensável a ação 
exclusiva da força centripeta da realeza; evolvendo imperceptível. 
e perdendo de ano em ano o caráter separatista com esposar os 
ressentimentos alastrados pelo pais inteiro na trkgua partidária de 
1852-1858; aflorando, por fim, mais integro, no violento revide de 
1862, que uma guerra externa abrandou, desviando as  preocupa- 
ç6es nacionais; depois dessas vicissitudes, em 1870, impunha-se". 

Soavain já, nas primeiras luzes da alvorada nascente, os tain- 
bores surdos da República, enquanto o iiiipério mergulhava nas 
sombras silenciosas da noite próxiina. Dai Euclides comentar: "O 
inipério constitucional atingira, de fato, o tèrnio de suas tratisfor- 
niafões, e, de acordo com a própria lei evolutiva que o constituira, 
iria desintegrar-se submetendo-se por sua vez ao nieio, que até 
então dominara, e aos excessos de movimentos que êste adquirira". 

Assim Euclides da Cunha analisa as crises históricas situadas 
entre a Independência e a República, eni notável ensaio, hem pen- 
s ado ,  escrito com lucidez perfeita. O grande escritor e sociólogo 
de OS SERTÓES está profundamente enraizado na filosofia do 
s:culo XIX. E a filosofia iniplicita em nosso ensaio prende-se 3 
grande tradição liberal de Tocqueville, cuja ressonância profética 
sentimos eni muitas páginas do ensaio euclidiano. 

Euclides da Cunha votou, parte de suas atenfões sociológicas. 
j analise histórica dêsse período movimentado e intenso. Isso deu- 
lhe oportunidade para surpreender, na paisagem viva do Brasil- 
-Império, o que foram a s  crises politicas de quase um século de 
nossa História. E conientando-as, com largueza de erudiçáo critica. 
r> grande escritor e sociólogo de O S  SERTOES esclareceu, como 
filósofo da história, uma das  épocas rnais caracteristicas e mais 
interessantes de nosso passado-próximo, iluminando-o. 





COLABORADORES DE "OS SERTÓES" 

O Sargento José Augusto 

Luis TEUÓRIO [>E BRITCI 

Eiii torno do Extrcitii adejoir senipre Euclides da Cunha. qual 
:i libélula ern derredor da luz que a fascina e prende. Parece-riie 
isto um mist6rio de c~rdeni psicobjgica digno cle ser estudado, nessa 
personalidade assaz coniplexa. Porque, eni verdade. a não ser o 
alto sentido de honra - apanágio do iiiilitar - e que em Euclides 
d a  Cunha era irnanente, outras qualiclades igualniente relevantes e 
iiidispensáveis à nohre carreira, nele escasseavain flagrantemente. 
inclusivc n físico. Dai o drania que viveu na Praia Verriielha, em 
que foi unicii pr~itagonista, ohrigaiido-ri a desligar-se da Esci~la 
Militar. 

Reintegrado, coni a proclarriacáo da República, concluiu o 
iiirso interrompidi), diploinand«-se no qiiadro de engenharia. Pouco 
tviiipo, no entanto, envergou Euclides da Cunha a farda de capitão. 
cujo pôsto atingira. 

Kovamente fora do Exército, eiisaiava suas atividades pro i i s~  
sir~nais, quando irroinpeu « episódio de Canudos. 

Aceiiando pressuroso o convite que lhe fez Julio de Mesquita, 
seguiu para os sertões haianos coinn correspondente de "O Estadii". 
incorporando-se a s  forçaseni  oprraç' íesde guerra, na luta contra 
11s fanáticos de Antônio Conselheiro. 

A niargem d a  empolgante correspondência para o grande jornal 
paulista, ia Euclides da Cunha reunirido notas que envolviain ineti- 
ruloso exanie de toda aquela natureza hravia do Nordeste brasi- 
leiro desde a geografia a astronoiiiia, da antropologia i geologia. 
(ia cliinatologia à botânica, da histOria a sociologia. 

Os seus toscos alforges de viagem arfaram ao descoiiiunal 
vuluine de tanto riiaterial colhido, escrito eiii "letra iniuda que exige 
aplicafáo de uiiia lente" (.4lberto Kangel, pagina 13 de "Euclides 
da Cunha a seus Aiiiigos"). Erani os eleiiientos ainda informes 
que se transforniariani depois no livro que Oliveira Lima leu nas 
prqximidades do viilcão fiiniegante Asaiana. no Japão onde vera- 



iieava. E não sabe se pela influência do meio, achou-o "impetuoso 
e explosivo, interessante porém e sugestivo ao extremn" (pág. 26 
-- obra citada). 

De volta a São Paulo, foi designado, funcionário que era do 
Estado, para reconstruir a ponte que ruira iini mês antes, eni São 
José do Rio Pardo. 

Lá chegando, recebeu logo a visita do intendente municipal, 
Franciscn Escobar, que haveria de assinalar-se cni plano incnrn- 
parável na glória de Euclides da Cunha, conio o seu "iiielhor cola- 
borador" (Carta do escritor, página 75, obra citada). 

Funda simpatia e admiração inútua selaraili aquêle encontro 
que, noutras circunstâncias, não passaria de iiiera formalidade p r o ~  
locolar : a principal autoridade do niunicipio c~irnprimenta~ido o 
tPcnico encar repdo  de importante serviqo de esfera estadual nias 
de suiiia importancia para a vida regional. 

Afinidades intelectuais existentes entre ainbos e a cultura iiiul- 
tiforme de que era portador o prefeito de São José do Rio Pardo, 
riiais estreitanieiite prenderam urna a outra aquelas duas altas men- 
talidades. 

Transbordante foi » entusiasiiio de Francisco Escobar pela 
irovidade do estilo vulcânico que a s  notas que Euclides da Cunha 
derramou sob seus olhos deslurribrados, revelavani. Iniciada a coor- 
aenação daquele irnenso material, logo se evidenciou a necessidade 
da colaboração de algukm que se encarregasse de o trasladar 
para laudas definitivas, eni caiiiiriho direto a coniposiçáo d o  livro. 

Resolveu Francisco Escobar 0 prohleriia convidando o sargento 
da Fôrça Pública, José Augusto Pcreira, coniandante do destaca- 
inentrl local (pag. 17 - obra citada) que tinha iiiiia graiia perfeita 
e harinoniosa. 

O serviço foi realizado paulatina e carinhosamente à iiiedida 
que o escritor ia passando as 1113os do habilissiiiio copista os 
capitulas prontos, escritos coni aqiiela letra iiliúda que exigia a 
aplicação de lente, já nossa conhecida e recheados de entrelinhas. 
emendas e notas que sobreriiodo diiicultavain a sua execução. Ue- 
sinteressada foi essa colaboração do sargento José Augusto a obra 
iriiortal. Meses seguidos, senão anos, dedicou êle os seus lazeres 
i magna incumbência. Fê-lo com desprendiinenti), abnegadariienre, 
cni obediência a sensiveis afinidades espirituais que o prendiam 
ao grupo de hornens notáveis que formavairi eni tôrno de Euclides 
da Cunha. Esta a iaipressão que nie deixara111 longas palestras 
que mantive, em 1922, em Aguas da Prata, coin o Dr. Valdomiro 
Silveira, quando ali estive em companhia do presidente Washington 
Luís, na qualidade de seu ajudante de ordens. 

Fôra Valdomiro Silveira, ao lado de Francisco Escobar, 4dal- 
giso Pereira, Jovino de Silos. Lafaiete de Toledo, Josi: Honório 
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de Silos e Humherto de Queiroz - um dos taniosos colaboradores 
de OS SERTÓES, a que alude Euclides eni sua carta de 10 .de 
Agosto de 1902 a que voltarei a me referir. 

Nestas pdiestras de vinte dias de inesquecivel convívio inte- 
lectual, descreveu-me com abundância de pormenores o saudoso 
autor de "Caboclos", a passageni de Euclides da Cunha por S. 
José do Rio Pardo, as suas atividades profissionais, o seu esforço 
na preparaqão do grande livro, o encanto da sua prosa coni os 
amigos, o drama intimo que já se lhe esbocava tremendo. Natureza 
plena de esquisitices, procuravam os da roda cercá-lo de atençóes 
discretas e cordiais, fugindo a pontos iievrálgicos do seu viver 
atormentado. 

Levado, conio era natural, para o terreno das referências pes- 
boais, deteve-se por vêzes Valdoniiro Silveira no sargento José 
.4ugusto. Fazia-o, sempre ressaltando-lhe as qualidades. O seu perfil 
atraente de nioço alto, esbelto, educado, sempre bem pôsto no seii 
uniforme irrepreensivelrnente cuidado, inipondo-se a confiança do 
Prefeito e ao conceito publico. Dai a incumbência honrosa. Para 
dela se desempenhar a contento não seria mister simplesmetite !er 
hoa letra, necessário fora que dispusesse de elementos de cultura 
geral, gosto pelas leituras, tèiidências pelas coisas altas do ,?spi- 
rito e, sobretudo, de capacidade cooperadora. de que deti exuhe- 
iante prova levando-a a honi têrrno. 

E não era por ventura esta a característica que doininava eiitãri 
eni São José do Rio Pardo? Que o digam as iiieniórias que dessa 
Cpoca se guardam da hela cidade, tcntlo como ponto central o culto 
euclidiano. 

O sargento José Augusto Pereira viveu Csse extraordiiiári~i 
iiioiiiento, nêle se integrando conio colaborador de OS SERTOES. 
Colabnracão de ordem tiiaterial i. verdade, tiias nem por isso iiieno? 
preciosa. Como tal, perinaneceu êle ate 1938, quando apareceu o 
livro de Francisco Venãncio Filho, contendo algumas cartas de 
Euclides da Cunha, entre as. quais a de 10 de Agosto de 1902, diri- 
gida a Francisco Escobar, onde há o seguinte período: "Apresso-iile 
eiii dar-te a noticia, (sobre o hoiii andamento da itilpressão d» 
livro) porque foste o rileu melhor colaborador neste ermo de S 
José do Rio Pardo, e peço-te transriiiti-Ia ao Augusto, dizendo-lhe 
que o nosso contrato sem escritura teni a garantia de iiiinha pala- 
vra, que as vêzes parece palavra de rei". 4 alusão a "contrato 
seni escritura", "palavra de rei", não tem sentido objetivo. Fê-la 
Euclides da Cunha nuni dos seus raros iiiomentos de euforia e boi11 
Iiumor, seni alcance certo, siniples iiianeira de se fazer lenihrar 
ao seu prestante colaborador. Dei1 lugarl no entanto, a ingrata 
versão, que corre mundo, de que se tratava da segurança do cuni- 
primento de uma promessa de gratificação. pelo incalculável esfiirqo 
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desenvolvido pelo solícito sargento. copiando iiiaterial de que resul- 
tou as  600 páginas em grande formato de OS SERTOES. 

E '  curioso notar que o próprio Francisco Venâncio Filho, que 
revelou a existência dessa carta, duas vêzes eni "Euclides da Cunh; 
a seus amigos" se refere ao sargento José Augusto e em nenhuma 
delas faz i,ienqão a essa gratificacão imaginária. 

.41iás se se tratasse de serviqo a base de grat i f ica~ão,  correria 
esta por conta de Francisco Fscobar que foi querii induziu o sargenti~ 
José Augiisto ao ingente trabalho, dado « empenho eni que estava 
r: Prefeito de S. José do Rio Pardo erii Ler publicado o grande 
livro. Seria iiatural deinonstraqáo de aprêqo ao eiigenheiro tliistre 
que estava prestando serviqo de alta benemerência para o seu 
muriicipio, niodesto preito de homenagem ao artista insigne, h5spefle 
de sua cidade; fidalga riiaiiifcstaqão de aniizade aquele cuja inior- 
redoura afeicáo despertara ussde i )  iiioniento do primeiro encontro. 

Mister se faz pùis que a Casa Euclidiana - entidade iiiagni- 
fica que se projeta com fulgor invulgar no culto de Euclides da 
Cunha, coloque a José Augusti) na posisáo que lhe cabe de eficiente 
quanto <lesinteressaclo ci>lahorador de ClS SERTOES. 



PORQUE EUCLIDES DA CUNHA ESCREVEU 
"OS SERTOES"? 

O Livro iiiaravilhoso de Euclides da Cunha. que há mais 
de  cinqüenta anos encanta e assombra três geracóes de brasileiros, 
cniiio o niais alto padrão das letras nacionais, e a inais d«lor«sa 
das tragédias raciais, apresenta-se dividido eni duas partes prin- 
cipais, conio, aliás, proprio autor indica e confirma, ao traqar-lhe 
i ,  titudo e sub-titulo, coni que o lançou a publicidade: 

"OS SEUTOES" ' - "CAiMPANHA DE CANUDOS" 
A parte dedicada a Carnpanha de Canudos - no Livro enfei- 

xada sob a epigrafe "A Luta" -- é a niaior, a mais iiilportante, a 
mais fortiiosa, possivelnieiite a niais real, certamente, a niais vivida. 

Nela se encerra e concentra tiida a obra. 
Nas suas curtas frases lapidares, de imortal beleza ein forma 

e conteúdo. transparece a Terra, figura o Homem, perpassa a 
I.~lta. 

E,  nos seus períodos mais longos, de procurada niusicalidade, 
lirica evocação, ou épica grandeza, construidos todos no frondosn 
estilo euclidiano, mora o encanto i: a seducão coni que, atraves 
dêsses longos e desolados episódios de luta inglória. irresistivel- 
iiiente nos arrasta a conclusão final da "loucura das nacionalida- 
des". 

Vasada t6da sobre as  observaqóes pessoais do reporter, cons- 
tantes das extraordinárias correspondências remetidas da Bahia e 
de Canudos ao "Estado de S. Paulo" e publicadas em suas edicóe?. 
de 18 de Agosto a 21 de Outubro de 1897, é de um realisiiio cho- 
cante e comovente, deixando entrever, a cada passo. a alriia bra- 
sileira ainda eni formacão, corii todas as suas altas qualidades e 
todos os seus defeitos deformantes. 

Todo o Livro, na sua unidade de pensamento, fornia, luz e 
rilúsica, que fazem dêle o clarão distante e fulgurante avistado e 
recolhido pelo gênio do autor, ai se patenteia e contém. 
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Mas, perseguido pela visão apocaliptica da injustiça social. 
iião se contentou êle coiii êsse hino de perfeicão e beleza. 

Sentiu necessidade de pr-ilongá-lo, acrescendo-lhe unia outra 
parte que, a guisa de prefácio ou prjlogo, perniitisse, rédeas sóltas 
i fantasia apaixonada, a explanaqão emotiva dos temas que mais 
lhe falaram à atribulada personalidade: - "A Terra" e "O 
Hoineni" 

Por que o fez? 
Por iiiiperiusa necessidade de ci~ração! 
E' o que deixairi ver, e claramente deinonstrarii, os dois capi- 

tiilos constituintes dessa primeira parte do  Livro iniortal, tão ricos 
anibos do fator emiicional que assoberbava o autor nessa w c a  
trepidalite e angustiada da sua vida, decorrente de I890 - data 
do seu casamento - a 1902 - data da publicasão de OS SER- 
TOES - iiierecedores, portanto, de acurado estudo psicanalítico, 
que absolutamente não vou tentar neste tn«nienti~, rnas apenas 
apontar aos cuidados e iiiterêsst. de iiielhor pesquisador e mai: 
atilado analista. 

Já na sessão de 20 de Dezeiiihro de 1952; deste nobre soda- 
licio - sessãi~ extraordinária coiiiemorativa do cinquentenário de 
OS SERTOES - tive ocasião de estudar, erii curta palestra, a 
constante ideológica de todo o prinieiro capitulo .dessa parte do  
Livro iiiagnifici) - " A  Terra" - e por isso, a êle não .voltarei 
agora. 

Desejando, poréni, articular iiiais uiiia vez. a reverência clo 
Instituto Histórico e Geografico de S. Paulo a riieniória de seu 
s«cio ilustrissimo, coni as  coiiioventes conieniorações da "SEMANA 
EUCLIDIANA", que a nobre cidade de S. José do Rio Pardo veni 
realizando, êste ano coiiio eni todos os deniais, no seu já Innguissiiiio 
e permanente culto "ein protesto e adoraqão", prevalecer-rne-ei hoje 
desta tribuna honrosissinia, para propor ao vosso estudo e atenção, 
as  palavras e conceitos, ainda iiiais profundaniente inipressionantes 
c característicos, do seu segundo capitul« - "O Honieni". 

* * * 

O coniplexo depressivo de aniquilaniento e exaustão, com que 
Euclides da Cunha se abeirou dos sertões d a  Bahia, ein 1897, 
sofreu vigoroso impacto d a  própria natureza do sertão, seu irmão 
na desolasão e no martirio d a  terra, na angústia e uiiserahilidade 
da sua flora espinicente e moribunda. 

Tão  intenso e forte que, passando da Terra ao Homem, para 
logo estabeleceu como postulado indiscutível, e que jamais havia 
de abandonar: - o homem que, ern tal terra e em tão ingrato meio 
consegue viver e resistir, teni que ser, fatalniente. um forte! 
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Procura acoiladaniente encontrá-lo. 
E, é num deslumbramento que. n« dia I:! de Setembro, ac  

chegar a Queiniadas, esbarra, pela primeira vez, corn uni vaqueiro! 
Ele inesmo o conta, em satisfeita correspondência, nesse mesmc 

dia remetida ao "Estado d,e S. Paulo": 
"Pela janela entreaberta, vejo, neste iiiomento, um dêles, a 

cavalo, no riieio d a  praça, todo vestido de couro. E' uni vaqueiro 
inofensivo; pende-lhe a iiião direita a longa vara arpoada, o ferrrio. 

"Imóvel sôbre a sela, todo vestid? de couro, calcando botas 
que lhe sobem até a cintura, chapéu de abas largas, nieio inclinatlo 
sobre a fronte, as  vestes rústicas de um vermelho escuro, imprinieni- 
lhe o aspecto de um cavaleiro antigo, coberto ainda da poeira da 
batalha". 

E, fantasia que não pára iiiais de trabalhar, subconsciente 
emotivamente preparado, tudo busca. desde esse moniento. para o 
lialorizar. 

Nunca, depois de Vieira, a lingua portuguêsa assistiu a uiii 
tão fornioso retorcer do silogisnio, a um tão frondoso emprêgo de 
nobres palavras, para a denionstraqão de uina conclusão precon- 
cebida que, positivamente, não cabe tia pobreza e insignificância 
das premissas. . . 

Aceita, logo ás  primeiras linhas, coiiio "definitivariiente fir- ' 

iiiado, i) autoctonismo das racas americanas" e erige autônonio, 
entre elas, o homo americnnus, isento de qualquer tara asiática ou 
seinitica, cêpa e origem dos variados grupos de índios brasileirw; 
dentre êstes, destaca e elege os faprrias, talvez por riiais dticeis e 
pacificos; cruza-os com o português invasor, para Ihes transmitir 
"a vibrátil estrutura intelectual do celta"; busca preservar êsse 
inestiqo afastando-o do litoral e das vias de penetra~áo,  col«caud»-o 
tia região média do curso do S. Francisco, ou mais longe ainda, na 
Tapuiretnma misteriosa, parte invia do sertão, onde o negro mal 
chegou, e si, o bandeirante ousado o topou. 

Faz confluir uns e outros, para a s  niargens do grande rio, 
estabelecendo entre paulistns e bnianos uma colateralidade natural, 
proveniente do inevitável cruzamento, fazendo despontar assim 
uma sub-raca curiosa de curibocas puros, quase sem mescla de san- 
gue africano, "misto de celta e tapuia". à qual o franciscano mis- 
sionario ensinará a resignação e o mamaIuco paulista a ousadia. 

Mas, superior a todos! 
Ao S. Francisco, - diz - "bateram-lhe por igual as  margens 

u bandeirante, o jesuita, o vaqueiro". mas a todos, êste avultou, 
pois "bravo e destemeroso conio o primeiro, resignado e tenaz 
como o segundo, tinha a vantagem de um atributo supletivo, que 
faltou a anibos - a fixação ao solo". 
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Adeniais, continua o autor, "não iios deniasianios eni arrojada 
hipótese adniitindo que êste tipo extraordinário de iiairiisfa, sirr- 
gind« e decaindo logo no sul, nutria degenera~ãii  coinpleta, ao 
ponto de declinar no próprio território que lhe deu o nonie, ali 
renascesse e, sein os perigos das niigraçóes e dos criizanientos, se 
conservasse prolongando, intactal ao nosso tempo. a indole varo- 
nil e aventureira dos avós". 

E' o sertanejo! 
E, coino todo o sertanejo c' "\~aqueir»" cluaiido trahalha, oii 

"jagunço" se i i  caiigaço 0 c'haiiia, o romântico que sempre existiu 
no grande escritor, vê-o senipre herbico e glorioso, quer corno "cen- 
tauro bronco", correndo nas vaquejadas unido ao seu nervos(; 
cavalo, quer c<iino "titã acobreado". errante bandoleiro dos ser- 
t<ies, corn a sua corageni indiirriita. a sua €6 ingênua, a sua resis- 
tcncia inesgotável. 

Chega assini, triunfalmente, ao terceiro incisu do capítulo ad-  
inirável, que inicia coin a frase fortemente afirniativa, "leit-motif" 
:Ir todo ele: 

"O sert~rnejo é, on1t.s de. tiirlu, i~n i  forfe!" 
"Não iniporta que sua aparEncia revele i) contrário. 
"(Jue seja tlesgracioso, desengoiiçado. torto. refletindo iio as- 

pecto a fealdade dos fracos. 
"Que seja o Iioiiiein pererieiiieiitc fatigado. refletind~~ a pre- 

guiça iiivencivel, n atonia iiiiiscular perene, cni iiido. 
"O cavaleiro riiais chucrii e deselegante que seja possivel 

idear-se. 
"Perfeita traducão iiioral dos agerites físicos de siia terra, o 

sertanejo do norte teve uriia árdua aprendizageiii de revezes. Afez-se 
cedo, a encontrá-los, de chefie, e a reagir de prontii". 

Teni necessidade, obrigaqão, dever de ser forte. 
Há de ser uni forte! 
!Mais que i )  gaúcho do sul, niais teatraliiiente Iieróico, iiias 

fiagiliiiio nas aperturas de iiiiia situacão inferior o11 indecisa. 
Ora, e precisaniente iiessas aperturas súbitas que, coiiio cila- 

das pernianentes, a cada passo, a natureza agreste, a terra ma- 
drasta, a profissão rude lhe arrnam, que prefere vê-lo a fantasia 
extasiada do autor. 

Nas vaquejadas, nas arribadas, iio estouro da boiada. .  . 
A terra "talhou-o a sua iniageni: bárbaro. inipetuoso, abrupto". 
Heróico a força, nias heróico! 
E ,  tudo o que lhe diz respeitu, tud~i  que o cerca, teiii de ser 

Imm, e belo, e excelente. . . 
A monótona e feia vestiinenta de couro, a que o obriga111 a 

caa!inga garranchenta e os pedregais cortantes, é para a fantasia 



eiiclidiana "arniadura de bronze flexivel, de guerreiro antigo, 
exausto da refrega". 

A parca e pobre al imenta~ão,  que lhe fornecem as  rudimenta- 
res lnvouras da vasante, transforma-a na "iguaria incomparável de 
geriinum com leite". 

Ein nenhum recontro, a que diariamente está sujeito, o garrote 
desgarrado, a rez alevantada, o touro vigoroso, saiu vencedor; 
sempre o vaqueiro o doinina, perseguindo-o, "até que o bruto 
desaiitorizado dê a venta no têrnio da corrida, ou o tonibe de rijo, 
riiancornado i s  niãos possantes que se lhe aferram aos ciiifres". 

Animais mais ferozes tanibérn não o levani de vencida. 
A sucuarana traicoeira e ladra. assalta-a em pugilato como- 

vente: -- "tendo a mão esquerda a forquilha e à direita a faca, 
irrita e desafia a fera: provoca-lhe o bote e apara-a no ar,  tres- 
passando-a de um golpe". 

A prhpria sêca, que é o terror do sertão, não o intimida. 
Curva-se, entoca-se, jejua; só na última esperanca retira-se. 
Mas, aos priiiieiros sinais de chuva, volta. 
"E torna feliz, revigorado, cantando. . . "  
Até as  nioléstias que o atacaiii, precisam de ter caracteristicas 

êspeciais. 
De uma nos dá o autor noticia exata e circunstanciada, cna- 

mando-a pelo próprio nome erudito - a herneralopia. 
Para  todos nós, hemeralopia é um sintonia de carência, uma 

âvitaniinose, que torna os elementos nobres da retina menos sen- 
síveis a luz, de onde a cegueira crepuscular. 

Não seria decente, neni digno, para o sertanejo de Euclidcs, 
sofrer qualquer espécie de carência. . . 

E, o autor escreve: - "Esta falsa cegueira é paradnxalniente 
feita pelas reaçóes da luz; nasce dos dias claros e quentes, dos 
firmamentos fulgurantes, do vivo ondular dos ares e111 fogo sobre 
a terra nua. E' urna pletora do olhar". 

Falso, mas formoso! 
Tão fornioso, que quase nos convence. . . 
A tessitura nioral figura-a tão perfeita e bela, corrio a contex- 

tura fisica. 
Liberdade conipleta nos "grandes gerais, desmedidas arenas 

feitas a sociedade rude, libérrinia e forte dos vaqueiros". 
Honradez absoluta, "cuidando a vida inteira, fielmente, de 

rebanhos que Ihes não pertenceni". 
Pundonorosa nornia verticalis do ponto de honra, alcado ao 

exagêro de lavar eiii saiigue qualquer afronta a família. 
Solidariedade gregária, evidenciada, sobretudo, nas fainas das  

vaquejadas e arribadas: - "Se não pode levar avante a emprêsa, 
pede çanipo, frase caracteristica daquela cavalaria rústica, aos com- 
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panheiros e vizinhos, e lá seguem todos, aos dez, aos vinte, rápidos, 
ruidosos, amigos - campeando. . ." 

Altivez melindrosa: - "subscrevendo cartas ao patrão, re- 
pugná-lhe a fórmula vulgar: ame r criado; substitui-a ingênuamente, 
por outra: se11 amigo vaqueiro F." 

Sentimento religioso profundissimo, eivado de uni misticismo 
singular, assente sôbre uni nionoteisino extravagante, coiiiparti- 
lhado com a Virgem e os Santos, repartido com a crenqa firme ein 
todas a s  lendas de caporas, sacis, Iobisoinens. . . 

Pervertida pelo fanatismo, transfigurada pela i&, "a sua reli- 
gião &, como êle, mestiça". 

Seus folgares são curtos e discretos; a toada de seus cantos 
quase litúrgica; suas danças serenas; "seu folclore belissimo, de 
rimas de três séculos". 

Foi sôbre esta "rocha viva" que Euclides da Cunha quis assen- 
tar "o cerne vigoroso da nossa nacionalidade". 

No entanto, reparai, por estas longas e numerosas páginas, 
jamais passa uni perfil de niulher. 

Apenas, ein fim de periodo, eni iiienos de unia linha. a refe- 
rencia única: 

"Serenam, em vagarosos nieneios, a s  caboclas bonitas". 
Só a mulher recreio, a mulher incidente. . . 

Singular sociedade monossexual, para sôbre ela assentar .i 
cerne de utiia nacionalidade! 

O quarto inciso, preenche-o todo a explanação de uni caso 
concreto, apresentado como exemplo, como "um documento raro 
de atavismo". 

Inicia-se, conio todos os  anteriores, por urna frase-tese, súniula 
do tema que o há de ocupar: 

"E' nafural que estas camadas profundas de nossa estratifica- 
ção se sublevassem numa anticiinal extraordinária - Antônio 
Conselheiro. . . " 

Traçando-lhe a genealogia, filia-o por urn lado a vaqueiros, e 
por outro a jagunços, as  duas figurações normais do sertanejo, 
apresentando os seus ancestrais - os Maciéis - como "vivendo 
de vaqueirice e pequena criação, vindo, pela lei fatal dos tempos, 

fazer parte dos grandes fastos criminais do Ceará, em uma 
guerra de família". 

Antônio Maciel, porem, "sob a disciplina de um pai de honra- 
dez proverbial e rispido, teve educacão que de algum modo o isolou 
da turbulência da familia". 

Os primeiros anos da existência passa-os como "adolescente 
tranqüilo e timido, sem o entusiasnio feliz dos que seguem as  pri- 
meiras escalas d a  vida; retraido, avêsso à troça, raro deixando a 
casa de negócio do  pai, em Quixeramobim. de todo entregue aos 
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misteres de caixeiro consciencioso, deixando passar e desaparecer 
vazia, a quadra triunfal dos vinte anos". 

Depois da morte do pai, "prosseguiu tia iiiesnia vida corre- 
tissima e calma". 

Era, pois, "um jagunqo nianso, rnisto de celta e tapuia". . . 
Mas, continua o autor: -- "Procurou um enlace que lhe foi 

nefasto. Data dai a sua existência dramática. A mulher foi a sobre- 
carga adicionada i tremenda tara hereditária, que desequilibraria 
uma vida iniciada sob  os melhores auspícios. A partir de 1858- 
todos os seus atos denotam uma transforniação de caráter. Perde 
os hábitos sedentários. Incompatibilidades de gênio com a esposa 
ou, o que é mais verossimil, a péssima índole desta, tornam instável 
5 sua situação. Em poucos anos vive em diversas vilas e povoados. 

Adota diversas profissões. 
Nesta agitagáo, por& percebe-se ri luta de um caráter que se 

não deixa abater. 
"Este período de vida mostra-o, todavia, aparelhado de senti- 

nientos dignos. Ali estavam, em torno, permanentes lutas partidárias 
abrindo-lhe carreira aventurosa, ein que poderia entrar como tantos- 
outros, ligando-se aos conduticios de qualquer conquistador de 
urnas, para o que tinha o prestígio tradicional da família. Evitou-as 
sempre. E, na descensão continua, percebe-se alguéni que perde o 
terreno, mas, lentamente, reagindo, nunia exaustáo dolorosa". 

O paralelismo da descriqão com a própria vida do autor, é 
por demais frisante, para não ser intencional. 

Ademais, o tom de sentimental benevolência e simpatia que 
emana de toda a narraqão; a sentida piedade e coniiseraqão que 
deixa transparecer; e, sobretudo, o juizo de que todo o mal pro- 
venha da péssima índole da esposa, o que o autor frisa como "o 
niais verossímil", fazem crer que todas essas linhas fossem escri- 
tas coni a tinta dolorida de uni coraqão ferido. 

A própria pequena virtude atribuida a Antônio Maciel, de 
sempre ter evitado entrar ein carreira aventurosa de política, mais 
a êle pertence. 

Pelo menos, no caso de Antônio Maciel, não passa de suposi- 
@o; a o  passo que, no do autor é confissão, expressa em carta 
cndereçada a Lúcio de Mendonqa, relatando a recusa que opusera,. 
em 1893, as  perspectivas que lhe abrira, certo dia, o marechal 
Floriano. 

E o paralelismo vai-se intensificando à medida que prossegue 
a narrativa : 

"De repente, surge-lhe revés violento. O plano inclinado da- 
quela vida em declive termina, de golpe, eni queda formidável. 
Foge-lhe a mulher em Ipú, raptada por um policial. Foi o desfêcho. 
Fulminado de vergonha, o infeliz procura o recesso dos sertões, 
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paragens desconhecidas, onde lhe não saibani o nome; o abrigo 
da mais completa obscuridade". 

Ora, vários anos antes, já em 1894, o autor escrevia a pessoa 
òe sua família, ern carta que foi divulgada pela imprensa do Rio 
de Janeiro em 1941 : - "Depois da triste desilusão que sofri, si; 
tenho uma ambição: afastar-me, perder-me na ob.scuridade mais 
profunda e fazer todo o possível para que os que tanto me niagoani 
esqueqam-me, como eu os esqlieco. Quando terminar a agitação de 
nossa terra, eu realizarei ainda melhor êste objetivo, procurando 
um recanto qualquer de nossos sertões". 

Não estando provado - e o próprio autor o admite - que o 
motivo do desencadeamento da paranóia niistíca de Antônio Con- 
selheiro fosse apenas êsse, das desordens no lar; e, sobretudo, não 
sendo certo que, logo após os fatos narrados, tivesse êle desapa- 
recido, tomando o caminho do recesso dos sertões, eis que documen- 
tos posteriormente encontrados o situam ainda em fins de 1871. 
como residindo, estabelecido coni precária casa de negócio, em 
Várzea da Pedra, localidade distante apenas poucas léguas de 
Quixeramobim, sua terra natal, impressionante e altaniente signi- 
ficativa se  torna a aproximaqão justalinear das expressões dêsses 
dois períodos. 

Descrevendo a sua marcha errante pelos sertóes, priva-o de 
todas as  qualidades sociais e humanas, apresentando-o como sirn- 
ples mendigo de "caniisolão azul sem cintura, chapéu de abas 
largas derrubadas e sandálias: vive de esniolas, tendo por leito 
uma tábua, se não o chão duro". 

Só uma surpreendente e inesperada veleidade literária lhe 
poupa e concede! 

Na sua hégira desordenada, carrega sempre, diz, "as costas um 
siirrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a Atissão abrr- 
viada e as  Horas Marianos". 

E, quando parava e pregava "tinha, ao que parece, a preocupa- 
ção do efeito produzido por uma ou outra frase mais decisiva. 
Enunciava-a e emudecia; alevantava a cabeça, descerrava a s  pál- 
pebras; viam-se-lhe então os olhos extremamente negros e vivos, 
e o olhar - uma cintilação ofuscante.. . "  

Não há desejar mais completa reproduqão d a  imagem virtual 
de uma f igura~ão ,  absolutamente não correspondente ao iluminado 
aelirante, mas simples reflexo do próprio autor, que êsse sim, era 
uni apaixonado d a  sonoridade das palavras, e do  efeito das frases 
niusicais. 

Aliás, o escritor honestamente se ressalva, com a cautelosa 
restrição - "ao que parece". 

Passando ao comentário do desvio ideológico, acrescenta: 
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"A beleza era-lhe a face tentadora de Satã. O Conselheiro ex- 
tremou-se mesmo no niostrar por ela invencivel horror. Nunca mais 
olhou para uma mulher. Falava de costas mesmo à s  beatas velhas, 
fritas para amansarem sátiros". 

Outra assertiva mais romanceada que.verdadeira, pois o pró- 
prio autor sè  incumbe de invalidá-la, quando na sua correspondên- 
cia de 19 de Agosto, da Bahia, referindo os familiares niais intimos 
do Conselheiro, faz constar: "oito beatas, moGas acabocladas, ser- 
vas submissas do evangelizador, servindo-lhe em pires exiguos a 
refeição frugal, trazendo-lhe o banho diário, cuidando-lhe da roupa, 
acendendo quotidianamente no vasto alpendre das  orações as  fo-  
gueiras que iluniinam a multidão genuflexa rezando o têrço. Ves- 
tem roupas azuis, cingidas a s  cinturas por cordas de linho alvis- 
simo; não variam nunca êste uniforme consagrado". Será que rece- 
bia tanibéni de costas tôdas essas serviçais? 

Queni, desde 1890, havia voltado as  costas à s  mulheres, inter- 
ditando-lhes completamente a s  páginas de seus escritos, é o autor. 

Até essa data, coincidente com a de seu casamento, entre as  
suas poesias, se encontram, por vêzes, figuras liricas de mulher, 
"de olhos .tentadoresM e "tropeçando em beijos. . . " 

Depois, nunca mais. 
Sua obra passou a ser ascèticairietite andrógina; seus assuntos 

exclusivamente masculinos, ou neutros. 
Já fizeinos notar a ausência de figuras de mulher nos três 

primeiros incisos do capitulo. 
Neste quarto, a tres mulheres faz referência, mas tôdas elas 

~c-ploráveis, anormais, pecadoras: 
Uma virago - Helena hlaciel - "Nêmesis d a  faniilia", que 

se conipraz em pisar a pés a cara de suas vitimas; depois, uma 
esposa infiel e uma sogra intrigante, formando uma "lenda arre- 
piadora". 

Araripe Junior, ao fazer a critica de OS SERTOES, logo após 
seu aparecimento, frisa essa aiisência do elemento nobre feminino, C 

assim a explica: 
"S6 lhe falta o lirismo da mulher. 
"Mas esta, coitada, aparece eni Canudos apenas encharcada no 

lameiro sexual. Seria impossível idealizar, pensar mesmo no afeto 
Eeniinil, quando saiam d e s o b  os escombros d a  Igreja de Canudos, 
Csses espectros simiescos e assexuados, a que dava o nome de 
iiiulheres". 

São em geral assini as  mulheres que conseguem, rápida e 
fiigidiamente, transparecer na obra euclidiana, depois d e  1890: 
insignificantes, indignas, despreziveis, atoladas no lameiro sexual. . . 

Ao descrever o regime social de Canudos, relata: 
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"Consentia de boa feição que errassem, mas que tôdas a s  
inipurezas e todas as  escorralhas de uma vida infame, saissem 
afinal, gota a gota, nas lágrimas vertidas. Ao saber de caso escan- 
daloso em que a lubricidade de um devasso maculara incauta don- 
zela, teve, certa vez, uma frase ferozmente cinica, que os serta- 
nejos repetiam depois, sem lhe aquilatarem a torpeza: 
- Seguiu o destino de todas; passou por baixo da árvore do 

bem e do tnal!" 
Tal  indiferença, ou tal cinisriio, encontra, porem, absurda 

contra-partida em cena descrita na correspondência, já citada, de 
19 de Agosto: 

"Tendo morrido niuitos jagutiços naquele cotiibate, algumas 
viiivas esqueceram-se, cedo, escandalosaniente, dos esposos mortos: 
- amarradas firtnernente eni postes no largo, em frente a toda 
a população convocada, foram rudemente vergastadas por /oáo 
Abade e, depois, expulsas do arraial". 

Singular moral feminina. 
A solteira, a donzela, todas a s  facilidades e perdões para 

"seguir o destino de tôdas". 
O grande crime, demandando exemplar e pública punicáo, 

seria o da niulher casada, ou viúva recente, não saber respeitar 
a memória e a glória dos maridos..  . 

Será necessário prosseguir para deixar ver, claramente visto, 
que o que palpita, sofre, clama, luta e vive nas linhas de todo êsse 
revelador capitulo e ,  afinal, o coraqão atormentado do autor, no 
seu encontro aniargurado coni a dor? 

Todos os comentaristas são acordes em reconhecer em Eucli- 
des da Cunha um espirito exaltado e hiperbólico. 

As suas  reacões perante a natureza, o homem, a ação, são  
sempre alongadas em grandeza e heroicidade. 

A sua linguageni nionumental, olímpica. 
E, o que mais é, inteirarilente egocêntrico. 
"A paisagem que transborda de OS SERTOES - diz Gilberto 

Freire - é outra: é aquela que a personalidade de Euclides d a  
Cunha precisou exagerar para completar-se e exprimir-se nela". 

" A Ele não observava para descrever - acrescenta Afrânio 
Peixoto - comentava-se na natureza, nas gentes, nas idéias, retra- 
tando-se nelas". 

Observados ern conjunto êsses dois prinieiros capitulas, que 
precedetil a parte essencial e básica do  Livro maravilhoso, sente-se 
que uma idéia grandiosa e absorvente os  doniina: 
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O sentimento de glória e ascensão, figurada pela idéia da res- 
surreição triunfal e heróica, qiie passa a ser o significado de todo o 
resto da vida do escritor, e foi o legado espiritual trazido da sua 
permanência em terras do sertão, e contacto com seus homens. 

Vêde como reponta, perpassa, ilumina tôdas as suas páginas. 
No primeiro capitulo, expressa com tôdas as letras: 
"Sobre o solo, que as aniarilis atapetam, ressurge triunfal- 

iiiente a flora tropical". 
Ou esculpida no bronze surpreendente do cavalo do alferes 

Wanderley : 
"E ali estacou feito um animal fantástico, aprumado sobre a 

ladeira, com todas as aparências de vida, sobretudo quando, ao 
passarem as rajadas rispidas do nordeste, se lhe agitavam as longas 
crinas ondulantes. . ." 

No segundo, multiplicada e. minudente, em tôdas as figu- 
rações e na transfigura~ão miraculosa do sertanejo: 

"E da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inespera- 
damente, o aspecto dominador de uni titã acobreado e potente, num 
desdobramento surpreendente de f6rfa e agilidade extraordiná- 
rias". 

Eni Antônio Conselheiro, que na primeira parte de sua vida, 
se apagara, escondera, suniira, "morrera, por assim dizer", e no 
"desenvolvimento do seu desvio ideativo", cresceu tanto, "que se 
projetou na História". 

Em Canudos, que "velha fazenda de gado, a beira do Vasa 
Barris, era em 1890 uma tapera de cêrca de cinqüenta capuabas 
a e  pau a pique", e à qual bastou a fôrqa espiritual de um simples 
vagabundo religioso, para rápida revivescência, "transmudando-se 
na Tróia de taipa dos jagunfos, primeiro degrau, amplissimo e 
alto, para os céus", perante o qual tremeu e estacou todo iim 
exército.. . 

O sertão enfeitiçou o escritor com a miragem da ressurreifão 
triunfal. 

E, também êle desejou ressurgir, para viver. . . 
Pobre e desprezado papagaio de papel, prêso pelo cordel da 

paixão as máos indiferentes de uma esposa frivola, ali chegara 
destroçado e amarfanhado, à falta de carinho, compreensão e amor. 

O sortilégio do sertão liberta-lhe as energias de há tanto recal- 
cadas, e desperta-lhe a confianca em si prbprio. 

Liberto e confiante, parte na reconquista da felicidade, certo de 
que, subindo mais alto que todos os demais, será notado, admirado, 
talvez preferido, quem sabe desejado, aiiiado. . . 

E' a sua grande oportunidade. 
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E, lançando rnão de todos os conhcciiiientos da sua vasta cul- 
tiira humanistica, valendo-se de todas as cintilações de sua clara 
genialidade, emprega quatro anos de vida na burilação de uni novo 
e surpreendente estilo, para traçar o precioso quadro de geografia 
humanizada retrospectiva, que s5o Esses dois primeiros capitiilos, 
para refundir todas as  correspond8ncias de giierra, e delas fazer o 
dramático capitulo final, formand(1 cri111 o todo, a imortal e assom- 
brosa epopéia, corn a qual espera vencer Linl cíiraçã<i ausente, domi- 
nar um espírito que, apesar de tiido, o subjuga. 

E, nasce, assiiii, a iiiaravilha de O S  SERTOES. 
Por ainor! 
Por paixão! 
Por iniperiosa necessidade do coraqão! 
Interessante t ainda notar, que Esse sentiiiiento de ascens50 

gloriosa não era novo na alma do escritor. 
Alvorece já ein uma das  suas pobres poesias do cblebre cadernc 

"Ondas" rascunhado aos 18 anos. eiii plena adolescência, e que 
ti.anscrevo : 

"TOMBOS 

Unia águia colossal, possante, urn dia 
O vôo alevantou 
E nas garras torcelido a ventania 
A vastidão galgou. 
Subiu, subiu, subiu, e audaz subiu 
Quando fraca estacíiu 
-- Uma corrente de abismos a prendeu - 

Eiii queda atroz rolou. . . 
iJni dia, assim também iiieu ser se viu 
E a delirar na febre dos desejos 

Subiu, subiu, subiu. . . 
Afinal, sem uni arriino sequer 
Rolou descrente - tropeçando em beijos 

De um seio de mulher!" 

Desgrajadariietite, a cruel realidade foi, para ele, bem outra. 
O hino de p e r f e i ~ i o  e beleza com que I>uscara conquistar a 

felicidade, não foi ouvido, iiiuito nienos conipreendido. . . 
E, ao final, desfeito o sonho, rolou. . . irias tropefando e111 

I5griiiias. 



VISITA IMPERIAL 

Aconteciniento de capital importância na história da cidade 
de Batatais foi, sem duvida, a inaugurasão oficial do tráfego da 
Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, aos 25 de Outubro de 
1886. 

Muito inenino einbora, pois a êsse teinpo completara dez 
anos de idade, guardo do fato indelével meinória, porque êle teve 
a auiiientar-lhe o relêvo e a encarecer-lhe a significafão a pre- 
sença pessoal de Suas Majestades Irriperiais D. Pedro I 1  e D. 
Teresa Cristina. 

Para  acolher tão conspicuos hóspedes, revestira-se a cidade, 
então muito pequena e pobre, das suas iiiaiores galas. Arcos de 
banibu e bandeirolas de papel multicor adornavam as  praças, a s  
ruas e, sobretudo, o caminho que, longo de niais de um quilôtnetro, 
partia do  Largo das  Dores, atravessava o Largo das Paineiras 
e, num esfôrqo de penosa aproxiniação, galgava o alto da colina 
sôbre a qual se  acabara de construir a nova estação ferroviária. 

Diziani então os  magnatas que a locacão desse edifício eni 
ponto tão afastado do perinietro urbano, fora o resultado da pre- 
venção dos engenlieiros da Mogiana contra utii dos moradores da 
cidade, inveterado e caprichoso chicaiiista, que usara de todos os 
recursos judiciais, cabiveis e iricabiveis no caso, no a f ã  de impedir . 
que a estrada de ferro lhe cortasse rj potreiro do Retiro, onde 
pastavam sossegadaiiiente as  suas vacas - principais, senão únicas, 
fornecedoras de leite a poplilação batataense. . . 

Naquele dia, poréni, esta exultava de alegria e fremia d e  
curiosidade, por assistir A chegada do comboio inaugural. 

Não houve roceiro válido que não acudisse ao coiivite da 
coniissáo defestejos. E os moradores da cidade, em longa e garrula 
procissão de honiens, inulheres e criansas, todos eiii trajes domin- 
gueiros, tanibéni se abalarani para a s  bandas do capáo de Guaripú. 

Providencialniente chovera na véspera. Por isso, não havia 
poeira nem excessivo calor. O dia estava claro e radioso. 



166 Rrvisra DO Ixsriruro H~srónica E G r i x n i ~ i c o  DE S .  PAULO 

Na estreita plataforma da estação, alinhavani-se os alunos 
das duas escolas públicas masculinas, conduzidos pelos respecti- 
vos professores, Caetanolei te  Machado e Capitão Camilo Ferreira 
de Meneses. 

Na primeira fila destacavam-se as  autoridades locais e as  pes- 
soas gradas da terra: o vigário da paróquia, C h e g o  Joaquini 
Alves Ferreira, ostentando sobre a batina, debruada de vermelho, 
a comenda da Ordem da Rosa; o Juiz de Direito, Dr. Siniplician? 
da Rocha Pombo, de monóculo e chapéu alto; o Juiz Municipal 
Dr. Dinainérico Rangel; o Dr. José Manuel de Azevedo Marques, 
muito joverii ainda, mas já prenunciando, no seu talento e na sua 
atividade, o futuro !Mestre e Chanceler; o Delegado de Policia, 
Alferes Antônio Augusto Lopes de Oliveira; o Presidente e os 
Vereadores da Câmara Municipal, serventuários da Justica e demais 
funcionários do foro. 

Postadas às  extremidades do  edifício, sonorizavam o amhi- 
ente, alternando-se eni marchas e dobrados, a banda de niúsica do  
Mestre Leonardo e uma outra - mais numerosa e mais afinada, 
com certeza - que de Campinas viera, especialmente contratada 
para a magna solenidade. 

De Campinas haviani chegado igualmente unia reluzente vitó- 
ria, com a respectiva parelha de belos cavalos, bem assim uni 
cocheiro e um trintanário, devidamente fardados, a fini de condri- 
zirem Suas Majestades, da Estação ao centro do  povoado. 

Às dez horas da manhã, em meio a geral emoção, um longo 
silvo da locomotiva, seguido de unia bateria de vinte e uma bom- 
bas, anunciou a aproximação do comboio. 

O carro imperial, tendo a dianteira uma pequena plataforma 
envidraçada, na qual tomavam assento os Imperantes e os  niais 
importantes inenibros da sua comitiva, vinha à frente d a  máquina 
que, enipenachada de fumo e resfolegando de cansaço, repontou 
na grande curva da Estiva, para, momentos depois, sofrear a 
marcha e, afinal, estacar diante do desembarcadouro regorgitante 
de gente. 

As notas vibrantes do hino nacional unirani-se a s  aclamaçõeu 
e a s  palmas da assistência, sobrelevando-se, dentre estas, a s  vozes 
argentinas da meninada das escolas, esgani~ando-se em vivas entu- 
siásticos aos imperiais visitantes. 

Depois do  beija-mão e dos cuiiiprimentos protocolares, for- 
rnou-se um extenso cortejo, que desceu vagarosamente pela inci- 
piente rua da E s t a ~ ã o ,  na qual havia, a êsse tempo, sòmeute o 
armazém, recentemente construido, de Sirnão Caleiro & Vieira c 
algumas raras casinholas. 

Cortou a praça das Paineiras e u Largo das  Dores, onde a 
casa do velho escrivão de órfãos Antonio Benedito ostentava colchas 
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adamascadas, pendentes das janelas. Atravessou a estreita ponte 
de madeira sôbre o córrego das Araras. Entrou pela rua do Teatro. 
Dobrou à esquerda pela rua do Comércio e, por esta acima, atingiu 
o Largo da Matriz. 

A multidão aglomerada à porta da Igreja abriu alas res- 
peitosas a passagem da comitiva, enquanto o Vigário Cônego 
Joaquim Alves, agora revestido de capa de asperges e rodeado 
pela Irmandade do Santissimo, .apresentava a Suas Majestades 
o hissope de prata para a ablução ritual. 

D. Pedro, que envergava comprida sobrecasaca preta e tra- 
zia nas mãos um chapéu mole de abas largas, dava o braço à 
sua Esposa D. Teresa Cristina, que, muito mais baixa do que 
êle e ligeiramente claudicante, trajava um modesto vestidoprêto 
e trazia sôbre ,a cabeleira branca, repartida na frente em dois 
handós, um pequeno toque de palha. 

O régio par avançou lentamente para a nave da Igreja até 
ao primeiro degrau da capela-niór. E ai, escusando-se discreta- 
mente dy sentar-se sob o docel de cetim vermelho que lhe f6ra 
preparado junto ao altar, ao lado do Evangelho, ajoelhou-se e 
orou durante alguns instantes diante da imagem sagrada e devota 
do Senhor Bom Jesus - toda resplandecente de luzes, sob o 
baldaquim. de madeira dourada, ao alto do seu trono de cinco 
degraus, de manto vermelho a descair-lhe dos ombros magros, 
de coroa de espinhos a pungir-lhe e a sangrar-lhe a fronte, segu- 
rando nas mãos amarradas uma frágil e grosseira cana verde.. . 

Símbolos precários e irrisóribs de uma realeza de comédia 
- a qual, entretanto, teria de durar muito mais do que essa ou- 
tra, de verdade, que agora, prostrada aos seus pés, mal se aper- 
cebia de que já lhe rondavam os passos a ingratidão e o exílio.. . 

Da Igreja dirigiram-se Suas Majestades para a grande casa 
da Faniilia Andrade Junqueira, situada no Largo da Matriz, es- 
quina da rua Capitão Andrade -- a mesma em que hoje está ins- 
talado o Hotel S. José. 

O vasto prédio - de amplas salas arejadas por numerosas 
janelas com vidraças de guilhotina, fora decentemente aparelhado 
para a régia hospedagem: as suas salas e quartos, antes apena? 
caiados, revestiam-se de vistosos papéis estampados de ramagens; 
o assoalho, de largas tábuas de tamboril se recobrira de rolos jus- 
tapostos de tapêtes de fêltro; e aos altos portais dependuravam-se 
cortinas de renda rigidamente arrepanhadas, aos lados, por laços 
tie fita auriverde.. 

No lauto almoço; servido aos viajantes na varanda enfeitada 
de flores e de folhagens, eram inúmeros as iguarias e os doces - 

importados alguns da Confeitaria Nagel, de São Paulo, manipula- 
dos quase todos pelas mais peritas donas de casa da terra. Foi 
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então que eu, pela primeira vez, contemplei de longe e devorei, 
com olhos gulosos, fiambres, pêras e inaqãs. . . 

Houve,~como de necessidade, champanhe e brindes respeitosos 
2 Suas Majestades. 

Terminada a refeição, recolheu-se a Imperatriz aos aposentos 
que lhe eram destinados, tendo sido prèviamente destacadas para 
suas Damas de Honor, por sereui mais viajadas e bem talantes, L). 
Cândida da Rocha Poinbo, D. Eufrásia Maria do  Carnio e D. Ana 
Teodolinda de Oliveira. 

Ao Iniperador, poréni, não foi dado desfrutar de igual repouso. 
que êle, aliás, beni merecia, depois de tão fadigosa viageiii. 

Aconipanhado das autoridades, partili logo a seguir, na sua 
c a l e ~ a  de gala, a visitar os pontos niais interessantes da cidade, 
detendo-se no Ceniitério, no Aiatadouro e na Cadeia - velho 
sobrado, quase eni ruínas, em cujo paviiiieiito térreo se situavani 
a s  enxovias sojas e escuras, ficando o andar superior reservado 
para a s  audiências do Forum e para as  sessóes da Câmara Muni- 
cipal. 

Ao Delegado de Policia e ao Presidente da Edilidade, não 
ocultou Sua Majestade a desagradável iinpressão que o espetá- 
culo lhe causara. E a oposição local, nialdosa e perversa conio 
sempre são as  oposições que se prezaiii, chegou até a insinuar 
que a s  palavras textuais de Sua ,Vlajestade haviain sido estas: 
"Aiatiderri proceder imediataniente a uma litiipeza geral do prédio, 
que asseio não custa dinheiro". 

Na volta para a Estação, A hora do regresso, parou ainda a 
comitiva na Escola do Professor Catnilo Ferreira de Meneses, 
onde era aguardada pelos respectivos alunos, eni número de 
quarenta niais ou nienos. E foi ai  que eu tive o iueu grande papel. . . 

Metido nuni costume de veludilho azul-marinho, coiti calças 
curtas abotoadas aos joelhos, conipridas meias brancas, sapatos 
de verniz, cabeção de renda e gravata escocesa - coriiplicada indu- 
nientária que adrede se encomendara na Capital - eu devia fazer 
uma saudação a Suas Majestades e, no final dela, oferecer à Impe- 
ratriz um grande ramo de flores enastradas num fitão verde e 
amarelo. 

A alocução era curta e singela; iiias, ao que posso ajuizar 
ainda hoje, estava primorosanieiite redigida - não ine recordo 
bem se pelo Dr. Uinainérico ou pelo Dr. Azevedo Marques. 

Custara-me longas horas e longos dias o decorá-la a ponto 
cie repeti-lana ponta da língua, seni titubear e seiii omitir ou al- 
terar uina só palavra. Outro trabalho insatio fora o de ajeitar-se 
a minha coinpostura, de regular-se a minha gestictilaçáo e de 
acertarem-se a tonalidade e as  inflexões da voz. 
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As liqões, porém, ao que parece, não ficarani de todo ina- 
p!oveitadas; pois, enibora grandemente emocionado, consegui dar 
razoàvelrnente o meu recado. 

Mas, ao têriiio dêle, quando, de acordo com os laborio~??, 
ensaios preliminares, eu deveria gen~iilectir diante de Suas Majes- 
tades, beijar-lhes as  mãos e depositar nas da Iniperatriz o raino 
de flõres - esta, sorridente e carinhosa, levanrou-me delicada- 
mente a cabeca, segurou-me o rosto e depositou-nie na testa um 
ósculo maternal. . . 

Exultei de contentamento e de orgulho, e desde aquêle 1110- 

mento comecei a respeitar e a amar, nunia admiracão inconsciente. 
espontânea e profunda, o bondoso casal de velhinhos. 

E quando, às  três horas da tarde, o comboio imperial, de 
retorno para Ribeirão Prêto, sumiu-se na curva da Estiva, fo; 
com lágrimas nos olhos que eu os  vi desaparecer para sempre, 
por detrás do capão do Guaripú. .  . 

Era uma vez uni Iniperador muito alto, de longas barba: 
brancas, todo retidão e magnanimidade, que foi visitar a terra 
longínqua e obscura do CAMPO LINDO DAS ARARAS. 

Era uma vez unia Imperatriz pequenina e claudicante, de 
alva cabeleira e grandes olhos azuis, toda sorriso e bondade, que 
beijou um menino desconhecido da Escola Pública do Profes- 
sor Camilo. . . 





RELATORIO SOBRE O XI CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA, REALIZADO EM PORTO ALEGRE, 

DE5A 13 DE MAIO DE 1954 

1 - OS CONGRESSOS DE GEOGRAFIA 

Há beni tempo vêm-se realizando, em nosso pais, os con- 
gressos de geografia nacional, em períodos irregulares; porém de 
excelentes resultados quer pela oportunidade que oferecem aos es- 
tudiosos para redação e apresentação de seus trabalhos especializa- 
dos, quer pelo congraçamento de. geógrafos dos rincões mais dis- 
tantes do território pátrio, quer pela publicação da matéria nos 
Anais, bem como e eni especial pelo contacto dos congressistas 
coni a região onde se efetua o conclave, para isto que o local do 
certame teni sido em Capitais de Estados diferentes da Nação. 

O XI Congresso Brasileiro de Geografia, realizado ern Porto 
Alegre, entre 5 e 13 de Maio do corrente ano, foi adiado por mais 
de uma vez, o que prejudicou bastante a farta messe de trabalhos 
que, por certo, seriani apresentados. Pois é evidente que tais prote- 
lações criam, no espírito dos autores, um desestimulo a produção 
de teses típicas dos congressos. A Comissão Central Organizadora 
do XI Congresso Brasileiro de Geografia havia distribuído, nas 
vésperas, um boletim marcando a magna reunião para o dia 3 de 
Maio. À última hora, quando as passagens já estavam reservadas, 
alguns de nossos jornais anunciaram aquêle inicio para o dia 5.  
Isto é lamentável. 

2 - .4 VIAGEM 

O delegado do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
fora também honrado com idêntica representação da Sociedade 
Geográfica Brasileira. Por suas próprias expensas viajou, ida e 
volta, pelo avião da VASP, tendo obtido desta emprêsa 25% de 
desconto, graças a solicitação feita pela segunda entidade supra 
citada. 
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A viagem de avião, com bom tempo, ofereceu-nos uma visão 
17;agnífica da área sobrevoada. As paisagens hotânicas d a  grande 
floresta da Serra do Mar e da Serra de Paranapiacaha, no sul pau- 
lista; os cariipos gerais, a s  matas mistas e faxinais, os bosques de 
araucária brasiliensi, do Estado do Parariá; os cainpos amarelados 
pelo frio e intercalados por densos capoes de pi~iliciros, uns flu- 
viais, outros erii galerias nas ericostas e outros conie~ando a donii- 
n a r ~ a s  lagoinhas residuais, surgidas nas co~icavidades do planalto 
catarine~isc. Ao entrar e111 plagas gaúchas, de norte para o sul, 
venios prinieiro as  iiiatas úniidas da aresta planaltina e da cha- 
mada zona serrana, com seus reniariescentes apenas, pois a lavoura 
do colono já alterou ou destruiu quase toda a vegetacão florestal 
primitiva. Visto do alto, o campo agrícola aparece niaravilhoso. 
qual linda colcha de retalhos inulticores, formada pelas diversas 
culturas, eiii tratos georiiétricos do niosáico agrícola. Na planície 
orietital~ desde I<ingas cercanias a poente da Lagoa dos Patos até 
o oceano, são os arrozais que encantam o nosso olhar embevecido 
ante aquele quadro pinturesco de canais retilineos, leiras ern curvas 
de nivcl, dourados cachos de arroz eni manto aniarelo que ondula 
ao siipro do vento; as  centenas de mêdas, isoladas ou reiriiidas, a 
sereni oportuiianiente batidas pelo processo inanual primitivo ou 
debulhadas rnecânicariiente. Na cstação do  inverno. a niesnia paisa- 
gem apresentaria os imensos trigais. 

Os estabelecimentos huirianos, rurais e urbanos, sucedeni-se, 
nitidos, à niedida que o avião percorre os espaços. Na área rriovi- 
irientada do Itajai, as estradas coleiaiii os vales; as aldeias e vilas 
têni urn tracado urbano ás  vêzes linear, cuja rua principal, a lern- 
Iirar unia antioa estrada, é u~ria réplica ao rio que corre à vista. 
Os longos cordbões de taipa de pedra, tão caracteristicos da área do 
afloramento generalizado de diabase, no sul, e do granito, no Nor- 
deste, onde a cobertura de terra é raza ou quase nãc existe e a 
madeira não tein cerne, marcam. em Santa Catarina, a s  divisas do: 
grandes latifúndios de Lages, de São Joaquim, de Boiii Jardim e 
são vistos também no setentrião gaúcho. Quando o avião voa 
mais baixo, então podemos ver as  casas de tábua, coloridas, envi- 
dragadas, sobre alicerces de pedra, telhados fortemente inclinados 
para o escorregainento da neve, niuito coniuni nos inuernos mais 
rigorosos que há no sul do Brasil. 

Apreciado de cima, o relêvii se niostra em suas minúcias curio- 
sas  e em seu conjunto niajestoso. E' de se ver o gigante orográ- 
fico do maciço Atlântico no sudeste paulista, esculpido, com enta- 
lhes e cristais movimentadíssimos, pelos agentes de intemperismo 
e pela erosão dos rios, através de milhões de anos e seguindo os 
pontos mais vulneráveis da geologia local, ou orientando-se no 
próprio diastrofismo cliptogênico do continente brasileiro. E que 



plano alto de largos horizontes, é o nosso planalto nieridional! A 
principio, no Paraná, as  caiiiadas sediinentares liorizontais, de 
forinacões antigas; depois os grandes derraiiies de lavas dianá- 
sicas, niais oii menos triássicas, qiie cobrem vastas extensóes. 

No iiiunicipio de São Joaquiiii catarinense a Serra Geral apre- 
senta os imponentes "aparados da serra", paredões abruptos de 
1.000 a 1.400 nietros de altitude, de onde se vêeni, a leste, a costa 
baixa e o oceano, e, para o sul e ao longe, a iniensa planicie gaúcha. 
Eni Junho de 1953, quando visitáriios o niunicipio de São Joaquiiii, 
nuiiia coinissão especial de estudos da Sociedade Geográfica Bra- 
sileira, fonios ver de perto Csses paredões gigantescos, obra cicló- 
pica do dinamismo telúrico. Da altura de 1.315 nietros, unia ser- 
raria fazia descer a 250 inetros. lá eiii baixo, sob nossos pés, e eni 
cabos de aqo, pacotes de tábua de pinho, evitando uni contôrno 
rodoviário de 200 ou niais quilôiiietros. Vinios hem essa inassa 
plutónica movimentada pelo diastrofismo rético, coni espessura 
coinpacta que varia de 50 a 800 nietros, repousando sobre o are- 
nito de Rotucatu e de outras forniaqões ainda mais antigas. Por 
trilhos escabroros desci essa enornie escarpa cuja superposição 
de carnadas aparece satisfatòriainente representada no perfil geoló- 
gico de I. C. Wite, alterado por estudos inais inodernos de Victor 
Oppenheirii e de J. B. Woodworth. Mas não se pense que todo o 
planalto irieridional C uni iinenso iiiar de lavas, com alto rebordo 
leste e sudeste, eni plano adernado para oeste em direção a pla- 
~ i c i e  platina. Ao contrário, a drenagein operada desde o triássico 
, jurássico rasgou os vales, desnudando o diabase de tal arte que, 
eiii inuitos pontos, descobriu as  camadas de fundo, sotopostas aos 
derrames e mesmo a outras formacões mais antigas. No niunicipio 
de Lages. os lenqóis niagmáticos, ci~rno beni estudou 1. B. Wood- 
,*.orth, foram reiiiovidos por erosão, numa área que envolve toda a 
cidade, aparecendo as  carnadas que haviam sido capeadas pelos 
clerranies e que erani arenitos triássicos e folhelos da série S. 
Bento. O nosso grande geólogo Glycon de Paiva. que publicou um 
estudo sobre a "Geologia do Município cie Lages", reconheceu 
camadas geológicas dos grupos Rio do Rasto e do arenito de Botu- 
catu, na região. No rio Caveiras eii vi arenitos antigos que esti- 
uerani cobertos pelo trap e agora afloravam, consolidados ou 
friáveis, encos!aiido-se, do lado de São Joaquirn, a folhelos da 
série São Bento que talvez melhor seriam classificados conio are- 
nitos xistosos rnetamorfizados. 

No retorno de nussa viagerii, pudernos ol~servar, perfeitamente, 
J planície costeira, de sedirnentacio qiiaternária. Costa baixa, cheia 
de lagoas e alagados. e que o gaúcho operoso sabe explorar pela 
sua admirável rizicultura. Desde Laguna até o Chui, nossa costa 
C orlada de dunas alvas e ondiiladas, construidas pelo dinamismo 
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eólio, mas coniutnente arrazadas, recortadas pelas grandes niarés 
e pelos ventos variáveis, bem coinci rebaixadas, comprimidas, di- 
luidas, consolidadas no fundo pelo ataque das  águas das chuvas 
abundantes, o que tão diferente seria se  iôra elii área de clima sêco. 
Nessa baixada litorânea surgem, emergindo do oceano ou do Iôdo. 
f2ininências graniticas ou gnáissicas e raramente cascôes diabásicos 
ouvidosos, forniando ilhas, cabos, costóes, proniontúrios. Uma des- 
sas elevafões, todavia a niais humilde, a niais miserável, é o cabo 
de Santa Marta, iluminado por modesto farol. E custa crer que, 
desde as primeiras expedições exploradoras até hoje, decorrido: 
quatro sécul~is e meio, acidentes como êste, sem a nienor iiiipor- 
tância. continuem a ser a tortura iiinemônica dos estudantes bra- 
sileiros, sujeitos a um programa esdruxulo de geografia adotado 
no curso primário. . . 

3 - O CONGRESSO 

A sede do XI Congresso Brasileiro de Geografia, em Pôrto 
Alegre. foi na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. 

No dia 5 deu-se a sessão inaugural dí! congresso, tendo corii~) 
presidente o desenibargador Florêncio de Abicu, ilustre sbcio cor- 
respondente do nosso Instituto Histórico e Geográfico, e a ela coiii- 
pareceram a s  iiiais altas autoridades federais, estaduais e iiiunici- 
pais, personagens civis. ~iiilitares e religiosas, alem dos senhores 
congressistas. A tarde do mesmo dia foi aberta, solenemente, a 
exposição cartográfica, organizada pelo Conselho Nacional de 
Geografia, ciiiii mostras de todas a s  regióes do Brasil, ciinstituidas 
de mapas, cartas topográficas, cartas climáticas e botânicas, perfis, 
cartogramas, estereogramas, fotografias, albuns, folhetos, etc., e 
unia farta iriesse de coisas sobre o Rio Grande do Sul. Logo na 
minha primeira visita a esta excelente exposiqão, assinei meu nonie 
no livro pri\prio, declarando as  entidades paulistas que eu repre- 
sentava. 

Fiz parte da Comissão de Geografia Politica, para cuja pre- 
sidência elegemos o ilustre militar general Rynaldo Câmara. Erani 
nossos companheiros de trabalho o dr. Nazareno Pires, engenheiro 
agrônomo silvicultor, técnico do  Serviço Florestal do h2inistério da 
Agricultura; William Alfredo Maya, ex-diretor do Instituto Nacional 
do Pinho e atual diretor d a  Divisão de Adrninistraqáo do Conselho 
Nacioiial de Geografia; H.  Canabarro Reichardb, presidente da 
Sociedade Brasileira de Geografia, do Rio de Janeiro; Capitão 
Moacir Correia, da Escola Militar do Estado Maior do  Exército; 
Oswaldo de Lia Pires, advogado e professor de geografia nuni dos 
colégios porto-alegreiises; J. C. Pedro Grande e Catarina V. Dias, 
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técnicos do Conselho Nacional de Geografia. Todos os membros 
de nossa comissão eram pessoas de grande cultura geográfica. 

Coube-iile relatar unia tese de autoria de professor de Direito 
Internacional, da Faculdade de Direito de Pôrto Alegre. O rneu 
parecer, adstrito ao necessirio rigor cientifico, concluia pela não 
publicação da tese nos Anais do congresso e apenas a sua inclusão 
no rol dos trabalhos apreseniados. Exaniinada a matéria por meus 
pares, foi o meu parecer aprovado por unanimidade. Levada i 
cgrégia deliberação do plenário, foi acatada a decisão de nossa 
cumissão técnica. 

Todas as  manhãs havia reunião das coinissôes e pequenas 
niesas redondas, interessadas na ventilação de temas especiais, 
conio, por exemplo, na questão d a  preservação e exploração ra- 
cional dos recursos florestais, em que tomei parte como delegado d a  
Sociedade Geográfica Brasileira. A tarde havia sessão plenária, 
seguida de dissertacões, debates, etc. De noite ora havia confe- 
rências, entre as  quais se destacou a do eminente e já venerando 
professor Delgado de Carvalho; ora festas e recepções oferecidas 
aos congressistas pelas diversas sociedades porto-alegrenses. O 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul promoveu 
unia sessão especial eni hoinenageni aos congressistas. Conipareci 
iauela  respeitável solenidade, tendo sido recebido pelo dr. Guilher- 
riiino Cksar, ilustre presidente daquele Sodalicio, como represen- 
tnnte oficial de nossa entidade congênere. A noite do dia 1 1  encer- 
rou-se, oficialrriente, o XI Congresso Brasileiro de Geografia, cer- 
tame que reunira representantes de quase .todos os Estados do  
Frasil. 

Ao importante conclave cornparecerani delegações universitá- 
rias de gebgrafos, professores e aliinos, das Faculdades de Filo- 
sofia, Ciências e Letras do 1?io Grande do Sul, do Paraná, do Dis- 
trito Federal, do Estado do Rio de Janeiro, de Pernanibuco e de 
Sáo Paulo ( a  oficial e a do "Sedes Sapientiae"), aléni de muitos 
estudiosos. Entre os professores da delegacão da Universidade de 
São Paulo viarn-se o dr. Aroldo de Azevedo, o dr. João Dias da 
Silveira, o prof. Ari França e Azis Ab Saber. A bela comitiva 
feminina d a  Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Sedes Sapi- 
eritiae", era dirigida pela universitária Doraliza J. F. Corsi, minha 
cx-colega quando cursánios o pri:, eiro ano da secáo de Geografia 
e História, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento. 

Trés excursóes forani pr(jporcionadas, oficialniente, aos con- 
gressistas. U m a  pelos arredores da Capital, dia 9, qiie terminou 
com um almoço-churrasco, no lindo parque do Country Club, 
oferecido pela Prefeitura Municipal de Pôrto Alegre. Outra à s  
iriinas de carvão do niunicipio de São Jerônimo, no dia 12 e a 



últiiiia, dia 13, a Caxias do Sul, coni a qiial se encerravain, so!ii 
chave de ouro, as atividades do Congresso. 

4 - PORTO ALEGRE 

A capital da antiga provincia e ex-capitania de São Pedrr; 
do  Rio Grande coriieçou i riiargeni esquerda da Lagoa do Vianião 
ou rio Guaiba, defronte as  embocaduras eni delta dos rios Jacui, 
Cai e dos Sinos. O Guaiha riiede uns dois inil ii~etrus de largura 
média e inal desliza urna vintena de quilfimetros j i  vai desaguar 
ria Lagoa dos Patos. Medidas de previdêiicia, quase que defensivas. 
colocaraiii o velho Porto dos Casais em lado op<ist« an continente 
propriariieiite dito, sempre, no passado, Lima larga fronteira viva 
<!c disputas internacionais. 

A sua posiqão geográfica cle ponto de convergência natural 
da zoiia serrana, ao nnrte, e da larga e profunda deprcssáo dc 
Jacui que alcanca todo o centro d i ~  Estado c se comunica coni 
o extremo ocidental pela bacia do Iliicui, e as  suas grandes fun- 
~ õ e s  politico-adniinistrativas, coriierciais, industriais e culturais, a s -  
seguraiii a Pôrto Alegre uiiia projeção constante e cada vez maior 
sôhre a quase totalidade do território e da gente do Rio Grande do 
Sul. Essa bela capital possui hoje cêrca de 450 mil habitantes. Dis- 
põe de esc<ilas de vários graus, inclusive Faculdades; ùotis Iiospi- 
tais, entidades culturais, iluniinação eni rêde corri a do Estado. 
bgua encanada, esgoto, iiiodcrnas instalaçiies portuárias que al- 
canqaiii oito quilônietros de cais. 5tiiiio aeroporto, linhas de hon- 
des e ônibus, calqaniento, etc. 

A cidade ocupa tanto o sitio baixo das  niargens do rio Guaiha 
e da planicic, coirio os flaiicos e lombadas das  colinas do cum- 
plexo cristalino que emergerii nas redondezas de Pôrto Alegre. Nas 
partes baixas a cidade asseiita-se ein terraços sediiiientares, de  
períodos e idades diversas. formados quando iodo o aniiteatro 
oriental do Rio Grande do Sul se encontrava nieio suhiiierso e Cra 
pôrto de descarga dos sediinentos, continentais e maritinios. Nos 
cortes das ruas, das estradas, dos desniontes, iiotaiii-se soleiras, 
terracos, as vezes os andares geológicos bem nitidos, entre os quais 
se perceliem os níveis das flutliaqões isosthticas. Esta parte do 
Brasil deve ler pertei~cido a uma grande bacia nieridional de recep- 
qão de  rios e lagos, várias vezes traiisformada em niar raso e 
calnio. Colocada num ponto iiirdio entre duas grandes linhas oro- 
gráficas, conio são os Andes e o riiaciqo Atlântico, deve ter iiin- 
cionado como ponto fixo da gangorra eustática, assistindo, por- 
tanto, calii~amente, aos deslocaiiientos tectonicos e epirogênicos. 

Os novos bairros da Capital se expaiideiii pelas colinas e 
baixadas, enquanto que, no velho centro comercial, a cidade cresce 
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verticalniente. trocando a arquitetura tradicional do casario baixo, 
cssobradado, pelos arranha-céus arrojados. E' visível o contraste 
arquitetonico atual na paisagem urbana da metrópole gaúcha. 

Sério problema c a travessia do Guaiba e de seus forriiadores, 
feita atualmente eni barcas. Já existe urn projéto para construção 
de gigantesca ponte que custará milhões e levará muito tempo para 
ser feita. 

Do alto dos arranha-céus teiii-se uma adniirável vista pano- 
rârnica da cidade e de seus lindos arredores. Instalações diversas 
vão surgindo á s  iirargens dos rios vizinhos de Porto Alegre, coiiio 
núcleos primários de aglonierados urhanos. O pôr do sol em Pôrto 
Alegre, visto sobre o Guaiba, é unia dessas coisas espetaculares 
da Katureza, como poucas lia iio mundo. Tôdas a s  cores decom- 
postas eni dezenas de matizes, predominando o roxo, tingem 3s 
águas ora espelhadas na mansidão nionientânea do lago, ora eni 
frizos e esteiras deixados pelas eniharcaçóes, ora quebradas em 
palhetas pelo sopro do vento. 

Pôrto Alegre é uma cidade cosmopolita e de povo hospita- 
leiro. 

5 - EXCUKSÃO AS MINAS DE CARVÁO 

Dia 12, pela manhã, sainios, em onibus e autom5veis, com 
destino à área carbonifera de São Jerônimo. De Pôrto Alegre atra- 
vessámos, em grandes lanchas. os diiis quilôinetros do Guaíba. 
desembarcando então no pôrto deste nome e que é uma pequena 
cidade de três mil habitantes. Daí e por unia estrada poeirenta, não 
concretada, o que é niuito lamentável, percorremos 135 kms. de 
planície, levemente ondulada. 

A cobertura vegetal desta área é de caiilpos linipos, nativos. 
corii pouquíssitnos cap6eziiihos fliiviais. formados por árvores de 
estilo faxinal, entre as  quais sohressaeni algunias palineiras ?i11 

li!gar do pinheiro. A cairipanha é realinente iiiuito bonita. Nela h5 
boa criação dti gado, mas não é ainda o domínio do boiadeiro 
gaúcho típico. De longe eiii longe notaiii-se as  instalacões dos 
estancieiros, cujas casas de residência são rodeadas de arvoredos, 
do lado sul, para se protegerem contra o terrível nrinuano. 

O que niais nos chamava a atenção eram os arrozais. os quais 
doiiiitiavani as  extensas baixadas úmidas. Os  canais de dretiageni 
e irrigação, as  lagoas de barrageiii artificial, as leiras de p ro t eçã~  
formando gregas e arabescos. O nianto amarelo e ondulante da gra- 
niínea curvada ao ptso de seus liiidos e dourados cachos de arroz. 
As nièdas isoladas pelos campos agrícolas ou já reunidas ?nr 
grandes niontes no terreiro de bateção iiianual ou de debulhamentt: 
inecânico. Os  honiens na labuta árdua d a  collieita, muitas vêze? 
chafurdados na água atC o joelhri. ao lado dos bandos de patos. 
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marrecos, quero-quero e niuitos riiilliares de aves de arribacão 
que, coni a aproximação do inverno, vão deixando os lagos d a  
Patagõnia em busca de ambientes inais anienos e farturosos. 

A terra d a  planície dispüe de niagnificos predicados agricolas, 
corno resultantes das condições edáficas e climáticas. Por ocasião 
das grandes chuvas, os rios do curso inferior do Jacui e êle tanibém, 
transbordam e alagam a s  depressões aluviais; o horizonte humí- 
fero se refertiliza em proveito das I~oas  condições pedológicas para 
rizicultura ou triticultura, as  vêzes prejudicadas por inunda- 
ções calamitosas. Os terraços sedimentares mais altos, ein lom- 
bas, coxilas oii mesmo cerros, são aproveitados mais especialnientc 
para criaqão de gado, o qual, entretanto, é sôltr] nas socas d r  
arroz, de trigo nu nas tigueras de milho. \iarios aspectos dessa 
terra fizerani-iiie lembrar do niassapê da zona canavieira do Nor- 
deste e do reconcavo baiano. Pena é que eu não tenha trazido 
amostras ge(ilógicas dêsses rincões, geograficamente tão opostos e 
talvez niuito afins quantr] aos predicados niineralógicos c agri- 
colas. 

I * *  

Em 1902 o grande filho de Itajai, niinistro Lauro hluller, 
criava a Comissão de Estudos das Minas de Carvão de Pedra do  
Brasil, confiando a sua direfão ao ge5logr1 norte-aniericano Israel 
C. Wite. Salutar entusiasmo despertaram no governo federal a: 
pesquizas feitas nas bacias carhoniferas de Santa Catarina e Ri« 
Grande do Sul. 

Eni 1907 o presidente Rodrigues .L\lves determinava a organi- 
zação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, entregando 
a sua direção ao eminente cientista Orville 4 .  Derby, auxiliado 
por técnicos que viriani a constituir uma das brilhantes constela- 
cões de sábios, dentro da história natural, como Gonzaga de 
Campos, Francisco de Paula Oliveira, Cicero de Campos, Horace 
E. Williariis, Alberto Betirn Pais Leme, Theophilus H.  Lee, Euzébio 
de Oliveira. hlathias Gonqalves de Oliveira Roxo, etc. Suicidando-se 
Orville Derby a 27 de Novembro de 1913, foi nomeado seu subs- 
tituto o dr.  Luis F. Gonzaga de Caiiipos, cientista experimentado, 
conhecedor de grande parte do Brasil. Grafas  as  sondagens que 
niaiidou fazer eni conipleniento aos inagnificos trabalhos d a  comis- 
são Wite, ficou coniprovada a existência de bilhões de toneladas de 
carvão mineral na bacia do Jacui, Rio Grande do Sul, e na área 
de Tubarão e Crisciuina, ein Santa Catarina, abrindo, então, largos 
hori~ontes  econõniicos aos in!eressados e ao pais. 

Orville Derhy, estudando niateriais fossiliferos de São Paulo 
e Paraná. concluiii que as  suas formações carboniferas constituiani, 
com as do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uni só conjunto. 
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Derby e Waagen, como bem destacam Avelino Inácio de Oliveira 
e Othon Henry Leonardos, foram os primeiros a acentuar as  ana- 
logias paleontológicas d a  bacia carbonifera do sul do Brasil com 
forinações congêneres d a  África, india e Austrália, argumentos 
tomados por Edwardo Suess para reconstitui$ão da Terra de Gon- 
duana. Eni 1895 R. Zeiller descrevia aniostra fito-fóssil denominada 
Ganganiopteris-ciclopteroides, variedade atenuata, própria d a  flora 
gonduana inferior, da era primária, dos períodos permiano e car- 
bonifero, amostra essa tirada da bacia carbonifera do arroio dos 
Ratos, no município de São Jerôninio, Rio Grande do  Sul. As 
jazidas de carvão dêste Estado datarn de uma época de grandes 
flutuaçóes climáticas, quando pesadissinias frentes polares deviam 
ter alcançado, por milhares de anos e com avanços e recuos, todo 
u Brasil meridional, seguindo-se depois uni clima cada vez Mais 
quente e riiuito úmido. A vegetação formadora do carvão devera 
ser lacustre, porem sujeita a glaciações. 

Nuni corte vertical, teriamos a série Itararé, muito delgada, 
na base; no meio e com grande espessura, as  vezes de 150 metros, 
a série Tubarão; po' cima, a formação Passa Dois. A série Tubarão 
é que apresenta jazidas de carvão mineral, como a s  de Capelinha, 
no arróio Irapuá, verificadas em 1792; a do arroio Candióba, 

achada em 1801; a s  do Curral Alto, conhecidas em 1807; a s  do 
s i r ro  do Roque, pesquisadas por F. Sello\z,, eni 1825; a s  do cêrro 
do Herval, eni São Jerôniino, descobertas em 1828. Wite encon- 
trou, nas niinas de São Jerônimo. uma espessura de I6  metros 
para as  cainadas carboniferas da série Itararé, alias muito 
escassa no sul. A série Tubarão é a inais possante e a de maior 
valor economico para o Rio Grande do Sul. Na espessura média 
de 150 metros ela apresenta camadas de hulha, ora com carvão 
puro, ora com folheios carbonosos, contendo tanibém pirita e muitas 
impurezas, das quais algumas pétreas, nieio nietamorfoseadas. No 
arróio dos Ratos, município de São Jerônimo, onde estivemos visi- 
t:indo as  instalações de céu aberto e subterrâneas, d a  indústria car- 
bonifera CADEM, as  sondagens revelaram quinze camadas de 
hulha, uma com 4 inetros de espessura e as  outras coni 20 centi- 
nietros, mais ou menos, cada uma, intercaladas de estratificaçocs 
Ue folhelos que depreciam muito a mina. As camadas variam de 
comprimento e largura. Algumas, ainda que interrompidas, chegani 
s centenas de nietros de extensão. 

Visitámos a estação térmo-elétrica a carvão, instalada ao lado 
a a  cidadela de São Jerônimo, e a s  minas de Butiá e arreio dos 
Ratos, exploradas por eniprêsas particulares. N ã o  chegámos i 
usina Leão, de exploração oficial e que, segundo nos informarani, 
não prosperava. Vimos todas a s  instalações superficiais, como a 
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rede ferroviária, o seu material rodante, servigos de seleção de 
carvão, iiiáqiiinas de lavageiri, caldeiras, vapores e geradores elt- 
tricos; mineiros de calção, lâmpadas a testa e pilha eni tiracolo, 
corpo pintalgado de preto, eni turinas que descciii e sobem das 
galerias e pofos, revezando-se de oito em oito horas. Por elevadores 
niergulhánios em poços de utiia centena de metros e percorremos os 
longos túneis escuros, As vezes inais baixos que uma pessoa, onde 
os visitantes, em maioria, sentiam-se "abafados" apesar do ar que 
era injetado atravc's de tubulóes de lona, por compressores. Nessa 
profundidade o nieu barómetro marcava alta pressão, alguns boris 
niilinietros titais que na superficie, enquanto o termóinetro largava 
a agulha da riiinima externa de 14 graus e subia a máxima aos 35 
gráus, numa atmosfera muito úniida, a 98 no ineu higrôtiietro de  
cabelo. 

E' iiiipressionante o trabalho dos niineiros naquelas profundi- 
ciades escuras, próprias das minhocas. Procurar as  camadas de 
carvão, aconipanhar os indícios de iiovos estratos, perfurar e dina- 
mitar, hritar, construir a ferrovia mirim, escorar o teto sujeito a 
desabaniento, edificar arrinios de tijolos, niovimentar o carvão para 
fora, resolver o problema das águas de infiltração ou jacentes, 
ctc. Fora, urna atividade constante, inclusive a d a  lavoura, parti- 
cularmente a de forniaqão de bosques deeucaliptuos empregados 
conio dormentes, travas, postes, escoras nas minas. Ao lado dos 
estabelecinientos carboniferos surge a vila operária, a qual deve 
ser supervisionada pela própria emprfsa. Felizmente pudemos notar 
boa assistrncia aos operários e a suas farriilias, prestada pelas com- 
panhias de mineração. Tanto os homens empregados nos serviqos 
iiiternos e externos, de controle, adniinistração, transporte ou ope- 
rário, bem coirio os iiieninos encarregados da seleção do carvão 
nas peneiras automáticas, apresentavaiii niuito bom aspecto físico 
e espiritual. 

As escórias são depositadas ao longo d a  ferrovia e ao lado das 
instalaqóes carboniferas e das  estradas, formando cotiio que grandes 
aterros. À passagem dos veiculos sobre os restos de carvão, vai 
êle se transforniando em fiiiissimo pó que 6 ,  depois, levantado pelo 
vento, formando nuvens escuras que cobrem a gente, a cidade e o 
campo de uma poeira preta, horrivel. 

A siderurgia iiacional verii, em boa escala, consumindo o 
carvão das niiiias do sul do pais, inaii grado ser considerado pobre 
em caloria. I. C. Wite, aiialisando-a, encontrou a seguinte propor- 
$30 nitdia: carbono, 46%; ; cinzas, 27<;;; azoto, 13%;  oxigênio, 
Or>  e hidrogênio, 4%. 

As rilinas do  arroio dos Ratos, coiii uni sCculo de atividade, 
são exploradas pela Conipanhia Estrada de Ferro e Minas São 
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Jerôniino. A sua producão, sujeita a ressonâncias político-ecov.6- 
nicas, foi a seguinte nêstes últinios 13 anos; eni toneladas: 

1940, 507.839 t . ;  1941, 558.270 t.; 1942, 665.396 t.; 1943, 
676.454 t.; 1944, 534.114 t.; 1945, 488.572 t.; 1946, 414.980 t.; 
1947, 422.861 t.; 1948, 415.159 t.; 1949, 409 908 t.; 1950, 381.521 
t.; 1951, 414.941 t.; 1952, 445.807 t. 

Hoje há um grande consórcio denoniinado CADEM que explora 
as minas e possui usinas termo-elétricas. Trata, atualmente, de 
construir uma nova geradora de 45.000 kw, nas niinas de Xar- 
queada, para atender a fome cada vez niaior de energia das indús- 
trias do Estado. Esta empresa ofereceu aos congressistas que visi- 
taram as minas, um excelente almoco-churrasco, no magnifico poniar 
e bosque da confortável casa de hóspedes de Butiá. 

6 - EXCURSÃO A CAXI.45 DO SUL 

Ao romper do dia 13, uma cumitiva de 250 pessoas, entre 
congressistas e bolas-de-neve que aderiram a excursão, saiu de 
Pôrto Alegre, em confortáveis onibus, com destino a Caxias do 
Sul, situada a 235 quilônietros para o norte. 

Até São Lbopoldo, cidade e inunicípio de antiga colonizacão 
alemã, atravessa-se unia planicie fértil, hein povoada, cheia de 
estabelecimentos agrícolas e industriais. Chamam a atenfão do 
turista os g r a d e s  bosques de eucalipto e de Acácia-negra. O pri- 
meiro é euipregado corno lenha. A segunda, a Cassia Decurrens, é 
unia iniiiiosa produtora de taiiino, indispensavel às  indústrias de 
couro e peles, muito iniportaiites particularmente ern Nova Ham- 
burgo. E' estranho e lamentável que aqui em São Paulo não se 
tenha dado inicio ao cultivo dessa árvore exótica, de porte alto ,: 

esguio, parecida ao eucalipto quando vista de longe e eni renqiies 
macicos. A sua lenha é muito superior à do eucalipto. No quarto 
ano de crescimento, já pelos 15 a 20 inetros de altura, dá n 
pririieiro corte. Cada árvore produz cêrca de 7 quilos de casca, 
coni apioximadaniente 30:; de tanino. A lenha então tirada chega 
2 300 rnetros cúbicos por hectare ou sejam 75Oinetros por alqueire 
paulista. O fenôriieno que acontece com os nossos oleiros, os quais 
ao pensareiii em montar uma cerâmica, devem logo tratar de 
cultivar eucalipto para alimentar os fornos, também ocorre, no 
sul, coni os industriais de curtunie, obrigados que são a cultivar a 
acácia negra, produtora do tanino. Dos municipios gaúchos, os 
que niais se destaca~ii na plaiitafáo dêste valioso substituto do 
barbatimão e do quebracho, são Nova Hamburgo, São Leopoldo, 
Montenegro, Cai e Taquari. 

Depois de Nova Hamburgo o relévo comeca a elevar-se ràpi- 
cianiente. Uma zona bem iiiovinientada, com esplêndidas paisagens. 
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lindos vales estreitos e tortuosos, morros arredondados, algumas 
mesetas ou lombadas cortadas a prumo, lembrando aparados ou 
cuestas. A estrada de rodagem, em niaior parte concretada, ser- 
penteia os flancos das montanhas. Dois Irmãos, unia vila linear, 
?parece ao longe, tendo às  costas ciois morros tcsteniunhos que 
lhe deram o nome. Já é a zona que a tradição batizou com a deno- 
minação objetiva de Serrana. Continua-se a subir até Caxias do  
Sul, a 760 metros de altitude. Antes, porbrn, de se alcançar Caxias, 
percorre-se cerca de 100 km. de terra fertilissima, ubérrima decom- 
posição do trap, derrame do diabase atacado pelos agentes de 
erosão sob uni cliina úmido. E, realniente, uma terra maravilhosa, 
"dadivosa e boa que nela eni se plantando tudo dá" .  . . E lá se 
planta mesmo. 

O relêvo da zona norte do Rio Grande do Sul, a camitiho do 
limite com Santa Catarina, oferece uni trabalho de esculturação 
ainda viva, jovem, com vales estreitos e profundos. grandes preci- 
picios, altas cornijas e cabeços, vales suspensos eni núiiiero de 
cinco a dez, sucedendo-se em degraus de vários metros. Os res- 
saltos, paralelos e horizontais, Ieinbrani uina agricultura em terra- 
ços, ao passo que atestam as  diversas fases de um intenso ciclo 
de erosão inacabada. 

O colono italiaiio e inesmo o alenião ocuparaiii as  pequenas 
planicies do fundo do vale ou do pé de monte, inclusive as  encostas 
suaves, com unia policultura eni pequena prapriedade, porém inten- 
siva e de rotação. Os poligonos da terra cultivada tem unia colora- 
ção viva'e variada, conforme a vegetação ali existente e o esttágio 
de seu crescitnento ou maturaqáo. As quadras de niilho, arroz, tri- 
go, vinhedos, canaviais, pastos, capoeiras, cerrados, pequeninas ma- 
tas-relíquias que eni galerias se escondem nos despenhadeiros e 
grotões, os poniares carregados de frutos cor de ouro, tudo é uiri 
encantanientos de cores de rnultiplos matizes. Nas quebradas da 
falsa serrania, por onde o honiern pôde traçar suas estradas, surgem 
casas e aldeias. Autoniúveis e c+n~inhões passani pelas rodovias, 
enquanto que as  carroças de quatro rodas são usadas nos caminhos 
vicinais ou nos carreadores das roças. O cargueiro, corn uma can- 
galha tipica que serve para alçar a s  bruacas aos chifres e também 
para montaria coiiio sela, é visto pelos caminhos, sendo muito 
usado nos trilhos íngremes e coleantes das  encostas e niorros. 

Ap6s passar por Picada Café, eni runio norte, nas cercanias 
de Galópolis, nuiiia altitude de 600 metros, é que começa a apa- 
recer o pinheiro, vencida então toda a faixa serrana. Por ai  niarcá- 
[nos o limite nieridional, sudestc, da araucária brasiliensi. 

Ultrapassada a encosta, fortemente atacada pelos agentes 
atmosféricos e pelas águas dos rios que procuram. a todo custo, 
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alcançar o perfil de equilíbrio, atinginios então um plano alto, mas 
muito ondulado, parte final do planalto meridional. Ai, numa peque- 
na lombada, nasceu a cidade de Caxias do Sul, com um traçado de 
ruas em ângulos retos. Logo à entrada da cidade, no ponto em 
que a avenida Júlio de Castillio se encontra coni a rodovia oficial, 
ergue-se um artístico e majestoso monuniento ao imigrante, inau- 
gurado a 28 de Fevereiro ultimo (l954), por ocasião da já tradicio- 
nal festa da uva que Caxias do Sul vem realizando, com grandes 
pompas, de quatro em quatro anos. 

A população urbana de Caxias do Sul ultrapassa os 20 mil ha- 
bitantes e a rural orça em 30 niil niunícipes. Ruas bem linipa; 
i1 quase tôdas calçadas. Boas casas conierciais, bons estabeleci: 
inentos de ensino, bonita praqa central, um parque em construção 
coni bonito lago. Muitas indústrias de vinho, de tecelagem, de couro 
e metalúrgica. Luz, água encanada e esgotos. Três igrejas inipo- 
iientes. Vários clubes. A nietalúrgica Ahramo Eberle S. A. inerece 
ser visitada, tanto na seqão industrial conio na casa de coiiiérrio. 
As grandes instalações vinícolas devem ser percorridas eni todos os 
seus pavilhões. Os tanques de ferriientaqão; as prensas, os tonéis 
eni série, uns dez nietros de altura e outros mirins; os encana- 
inentos para o rio de vinho tinto ou branco que circula em grandes 
jorros; o depjsito das garrafas de champanhe no processo de 
rotacão nunierada, característica da técnica francesa que a tornou 
f;iinosa; o engarrafamento e arrulhaiiiento rnecãnicos; o trabalho 
iiianual, feito por moços e inoças, para envolver o gargalo do 
vasilhanie com os papéis nietálicos e colorid<is; provar o bom vinho 
e beber o espuniante delicioso. que a fábrica Michielon nos ofe- 
receu, brindando os congressistas c fazendo espoucar algumas dezc- 
nas de garrafas. 

A cidade teve início coni a chegada, em 1873, de uma leva de 
imigrantes italianos, dirigidos para aquela área sertaneja de então, 
denominada Canipo dos Bugres. São merecidamente faniosas as 
suas atividades viti-vinícolas. Caxias do Sul produziu, em 1953, 
uma safra de 17.574.224 litros de vinho, colocando-se ein segundo 
Itigar na produção viiiícola do Rio Grande do Sul, pois São Leopoi- 
do, nesse niesmo ano, contribuiu coni 23.485.871 litros. Mas o que 
i iniportante notar é a indústria rural do vinho, cujo colono planta, 
colhe, industrializa e se incunibc êle inksiiio da aplicação do seu 
prcduto perfeitamente acabado. A4uitos há, contudo, que vendem 
a sua colheita para as usinas centrais da cidade. 

E '  um verdadeiro encantamento visitar Caxias do Sul poi 
ocasião da colheita da uva. Os parreirais pejados de cachos bran- 
cos ou tintos; homens e niulheres cortando e carregando, eni cêsios 
ou balaios, a uva saborosa de bagos graúdos e reluzentes; os 
transportes adernados ao pêso do fruto da bebida sagrada; o ala- 



rido das crianças, as  cantigas tipicas e tradicionais, a jovialidade 
festiva' roinanesca e amorosa da niocada da roça; enfim, uma 
festa, unia grande festa do horiieni e da Natureza..  . E mal ter- 
niinada a viiidiriia, cobrem-se os parreirais coni os flocos alvos da 
neve que cliega coiii o inverno e i~iotivada pelas geladas frentes 

polares do sul. 
Notkiiios tanihém, na região, qrie cada indústria procura ter, 

ao lado de sua atividade especifica, outra de prolonganiento ou de 
equilíbrio. Assi~ii, por exemplo, a emprêsa vinícola Luis Michielon 
S. A. mantéiii urii curtrinie com tinturaria e preparação de peles de 
carneiro, eni que não só são tratados milhares de pelegos, conio 
fabricam-se maritas, tapetes, espanadores e quejandos produtos de 
nvelha. 

Agradável iiiipressão tivemos de Caxias do Sul, de seu povo 
tão hospitaleiro. 

7 - CONCLUSAO 

Quanta coisa niais teriamos que falar sôhre os belos rincões 
gaúchos, s6brc o seu povo alegre e forte, e, particularniente, da bela 
riiulher do sul em sua elegante vida urbana, civilizada, ori eni 
seus interessantes atavios, cantigas e danças de seu rico folclore e 
eriiotivas tradiqôes! E o que dizer das guapas raparigas, more- 
nas rôr de jaiiibo, decididas e arrogantes estaiicieiras das planicies 
e cerros dos panipas?. . . 

Pela segunda vez descia eu ás terras do sul de iiieu pais, para 
de Ia trazer saudade; recnrdafões de paisagens, cenas. coisas e 
horas berii vividas que não se apagarão jamais! 

Laiiieiito, sr. Presidente do Instituto Histórico e Geografico 
de São Paulo, que iiial chegado de Pôrto Alegre e j i  iiiergulhado 
no labor absorvente e prolongaao das ininhas aulas, tenha que apre- 
sentar a êste colendo Sodalicio o iiieu relatório, feito de afoga- 
dilho. Bein melhiir teria sido que, em vez de por escrito, eu o 
tivesse realizado de improviso, verbalmente apenas, pois sôbre uni 
conclave tão niagno e uma região tão rica, por certo que as  miiihas 
palavras vãs seriani levadas e diluídas pelo vento sáhio e generoso, 
dando-lhes assim um justo clestino. 



UMA VIDA ÚTIL: ANTONIO CANDIDO RODRIGUES 

Decorrido uin seculo, cujo niarco inicial reiiionta a 19 de Junho 
dc 1830, reune-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
para hotiienagear a memOria de quem em vida foi ilustre vai-ão e 
I.onroul coni o prestigio resultante de uma existência honesta c 
ativa, e qualidades próprias dos homens bons e úteis, o quadro 
social do egrégio sodalicio, durante o longo periodo de trinta e 
quatro anos. Bastaria o sirnples, poréni expressivo fato de Iiavcr 
pertencido ao Instituto, para justificar a lenihranqa saudosa dc 
Antônio Cândido Rodrigues. iiiiageni que o tenipo co!iscrva coiii 

, e  os arius precis,io e niui próxima de nds, por não serem distan' . 
em que São Paulo perdeu utn filho que realniente esireii~ecia :!c 
amor pelo seu torrão natal. 

Filho do Dr. João José Rodrigues e Da. Jesulna Ribeiro dos 
Santos Rodrigues, viu a luz do dia nesta Piratininga de dias cin- 
zentos e de clinia caprichosamente inconstante. Do berço, Ihc vicrani 
aquêles nikritos que o fariani admirado e benquisto no futuro, 
riorteando-lhe a vida no rumo certo de aproveitar a terreiia exis- 
tência para transformá-la em instruniento do progresso e do bem 
estar social.* 

Seduzido pela carreira das armas, Cândido Rodrigues, eiii 
plena mocidade passou a frequentar a Escola Militar no' Rio de 
Janeiro. E não tardou sua participaqão na campanha do Paraguai 
de onde volta 2.O Teu. de Artilharia. Concluida a aventura "lo- 
pezguaia", prossegue o Curso de Engenharia Militar e bacharela-se 
eni Matemática e' Ciências Fisicas, sendo, em breve, proniovido.a 
Capitão de Engenheiros. Em sua vida singularmente complexa, que 
o caracterizou como Iioriiem múltiplo, Cândido Rodrigues jamais 
fugiu a influência decisiva da profissão que, aliada à v o c a ~ ã o  para 
as  lidas militares, definira sua foriiiacão técnica: - a engenharia. 

L\ primeira posição de destaque surge coin a nomeacão para 
s.judante da Comissão da Abertura d a  Estrada de Rodagem entre 
Curitiba e Assuagi. Conio deputado provincial, geral, e já no  periodo 
republicano, veremos a constante e salutar preocupacão de Cãn- 
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dido Rodrigues pela abertura de estradas, verdadeiros nervos da 
prosperidade econôniica. 

A sua operosa e eficiente atividade desperta a atenção e ei-lo 
designado para Chefe do Servico de Colonização do 2.0 Distrito 
ao Paraná. Sua vida se orienta para novos setores, distanciarido-o 
da nobre instituição militar; nohre pela missão e pelo espirito de 
sacrifício, que lhe deu trlplice formação (humana, militar e pro- 
fissional) : - o Exército a que deveria, corrio tantos outros, o cará- 
ter exemplar, o temperaniento sereno e educado, a percepçáo fácil 
e objetiva dos fatos, a conipreensão dos probleiiias técnico-adini- 
nistrativos. Posic6es de relevo lhe são confiadas: ajudante da pi-e- 
sidência da Provincia e Chefe da Secretaria Militar em 1879. Moço 
com trinta anos apenas, assunie as  funç0es de diretor geral da 
Repartição de Obras Púhlicas de São Paulo, permanecendo i 
irente da inesrna pe!o espaco de três anos. 

Já lhe não era possível servir ao Exército, como provavelniente 
fora de seu desejo, a êle se dedicando por completo. Diante das 
dificuldades que se antepunhani a pernianência no serviço ativo, 
~~iincipalmente, as  que resi~ltavaiii dos encargos que o afastavam 
coni frequência do contacto com i7 Exircito, dêle se demitiu em 
1883. 

Cândido Rodrigues ingressa na p<ilitica e ingressa decidido, 
entrando ativarilente nos segredos mais complicados do novo setor 
em que, pela atuação, marcaria a segunda fase de sua vida, cuja 
trajetória se altearia esplendorosaniente. 

De 84 a 89 é deputado provincial eni São Paulo. A Proclama- 
ção da Repulilica vem encontrá-lo Deputado Geral já reconhecido. 
Em 91 participa do Congresso Cotistitninte de São Paulo. Em 99 
i. eleito Senador, cujo mandato resigna erii 1900 por haver sido 
iiomeado Secretário da Agricultura do Dr. Rodrigues Alves. Eni 
1903 (30 de Janeiro), foi eleito deputado a .5.a Iegislatura. Sua 
carreira politica é longa e se destaca por haver-se colocado na 
situação de hoiiiein que se faz necessário pela experiência e conhe- 
ciniento dos negócios públicos, pela cultura e espirito prático. 

A pasta da Agricultura por mais de unia vez esteve em suas 
mãos. já na administracão do grande estadista Rodrigues Alves, já 
quando no govêrno do Estado o Dr. Albuquerque Lins. No plano 
federal, foi o primeiro Ministro da Agricultura existente no Brasil. 
Criado êste ministério por Decreto de 29 de Dezembro de 1906, 
porém só instalado a 21 de Junho de 1909, teve em Cândido Ro- 
drigues o timoneiro seguro que consolidou os alicerces da pasta. 
Ao engenheiro militar sucederam, como substituto, Francisco S i .  
e como titular nomeado a 29 de Novembro de 1909, o agricultor, 
industrial e politico Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda. Durante 
c! tempo que assinalou a atuação no ministério recétn-criado, além 
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do esfõrqo desenvolvido para definir sua fisionomia, delimitar-lhe 
a área de influência, extensa, seiii dúvida,. por abranger os negó- 
cios da agricultura, da indústria e do comércio, organizar, enfim, 
mais êste setor da administração publica, podern ser mencionados 
alguns atos que dizem de seu iiiterêsse pelas atribuiqões conio 
ministro, dignificando suas funções com trabalho proveitoso e 
procurando soluções que atendesse111 As necessidades do  pais, e h 
melhoria da produção. Bastaria citar a criação do Serviqo de Ins- 
peqão Agrícola (Dec. n.O 7.536, de 16 de Setembro de 1909) e a 
criação, nas capitais dos Estados d a  República, de escolas de 
aprendizes artífices, para o ensino profissional primário e gratuito 
(Dec. 1i.O 7.566, de 23 de Setembro de 1909), iniciativa suficiente 

para imortalizar-lhe o nome. Nasce também, de sua passagem pelo 
hlinistério, a Diretoria de Indústria Animal (Dec. n.? 7.622, de 21 
de Outubro de 1909). Curta, porérn, fecunda a sua atuação á frente 
da Pasta. 

Os derradeiros dias de 1909 rnarcani o retorno a s  lides poli- 
ticas em seu Estado natal conio senador e niais tarde. vice-presi- 
dente para o quadriênio 1916-1920, ao lado do ilustre Dr. Altiuo 
Arantes, magnifico ornamento dêste sodalicio como expoente de 
cultura e inteligência. Na Platafornia Política, lida nr) banquete 
de 5 de Janeiro de 1916, o Dr. Altino Arantes deixou clara a satis- 
faqão de ter ao seu lado nas eleiqões, conipletandoi a chapa para 
disputa dos cargos do Executivo Estadual, tão valioso político, con- 
siderando "circunstância deveras auspiciosa para o Estado e para 
êle pessoalinente, o haver sido associado ao seu o nome do eminente 
paulista e prestigioso correligionário Dr. Antônio Cândido Rodrigues 
- "vulto respeitado pelos serviqos que de longa data, veni pres- 
tando ao Brasil e a São Paulo, no Parlainento e na administracão, e 
de cuja esclarecida experiência espero (palavras do Dr. Altino 
Arantes), receber proveitosa colaboraqão em prol dos interêsses 
superiores do Estado e da Federafão". 

Pertenceu Cândido Rodrigues a classe dêsses homens múlti- 
plos ou diferentes que se definem sempre pelo inestimável valor 
de eficiente operosidade. 

Numerosos serviqos prestou a sua terra e a sua gente. 
No Govêrno do Dr. Manuel A,larcondes de Moura e Costa, 

vice-presidente d a  Provincia de 7 de Janeiro a 10 de Abril de 
1882, observa-se a atividade desenvolvida pelo engenheiro Antõnin 
Cândido Rodrigues. então Diretor Geral das Obras Públicas. Tendo 
por companheiro Eusébio Steveaux, da mesma profissão, explorou 
os terrenos que possibilitavam fácil acesso aos Campos do Jordão. 
Anibos ofereceram relatirrio deveras niinucioso, enriquecendo-o com 
urna planta de reconhecimento topográfico da zona que demora 
entre Pindamonhangaba e Canipos do Jordão, com a s  altitudes de 
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540 a 1.850 nietros acima do nivel do niar, onde se situa hoje a 
Estação do Alto, no local do Toriba. Quem visita a encaiitadora c 
admirhvel estância cliiiiática, mui justaniente denominada Suiça 
Brasileira, com sua paisagem esplendorosa de benéficas influências 
sobre <I fisico e o psíquico, aspirando os ares higidos e contemplan- 
do a natureza prjdiga cni cen5rios deveras niaravilhosos, não pode 
deixar de se inostrar reconhecido a Câiidido Rodrigues e Steveaux 
pelo trabalho visando ao acesso aquele recanto do Paraíso ter- 
restre, qiie conii] pedra preciosa foi por Deus doada na sua Divina 
distribuição de j5ias a fabulosa tcrra brasileira. Visitaiiáo-a 112 
poiicos dias. aliando excursionávainos pela região, numa das as- 
censões do conhecido e pitoresco "bondinho" o~ivianios a conversa 
simples da gciite boa do Interior, que duvidava da construção de 
unia graride estrada ainpla, principalniente do "Trarnway". Fala- 
va-nos uiii caboclo rijo, tipo dêsse hrimeni interiorano que se asse- 
nhoreia dos segredos da natureza, para sobrepujá-la pela adaptação 
inteligente, adquirindo resistência invulgar, desafiarido o próprio 
passar do tempo. Dcsenipenado apesar dos setenta janeiros. destor- 
cido nos seus rnoviinent(~s, ágil na expressão do pcnsanicnto. con- 
iessava-nos: "pois e, seu iiioço, eu que subi coni dificuldade estas 
serras e dorini inuitas vezes nos ranchos para o repouso das longas 
caniinhadas, não acreditava neni que os carros de boi subisseiii a 
serra tanto niais êste "bondinho". Estes engenheiros são banibas 
rnesnio. O progresso é um fato. Mas tenho saudades dos tenipos eni 
que sh havia niato. Hoje, cadê inato, virou tudo invernada". 

E o cabocli] que deixara Campos do Jordão há 30 anos para 
desafiar outros sertões adustos, rompendo clareiras em \'era Cruz, 
ria zona nova de Marilia, passou a lcrirbrar porineiiores vários dos 
idos de outrora quando iiaquelas paragens, a civ;lização se dcli- 
ciava coni o chiado monòtonainente curioso do carro de boi. 

Enquanto conversávatiios a respeito das emoqões provocadas 
pelo panorama qnc se abria ante os olhos extasiados pela infinita 
variedade d a  pitoresca paisageiri, ampliávamos a visão sõbre o vale 
do  mariso Paraiha, iisufruindo a velhice, atestada pelos seus inean- 
dros, pacifica de quein espera dos honiens o conforto e a assistên- 
cia, e, notadainente, os esforços de inteligência, para o seu rejuve- 
nesciinento. Mas a nossa atenção estava voltada para a s  placas 
denominadorás dos pontos dc parada, pontos-estação do "Tram- 
wa::" a fim de procurar unia que lenilirasse aos pósteros a coniribui- 
cão dos engenlieiros Cândido Kodrig~ies e Steveaux para suave e 
descansadariiente cliegar ao esplêndido recanto, onde os paulistas 
reteniperani suas forças ou buscani a recuperaqão da saúde. A essa 
atenção associava-se a evocaç5o da homenagem que a secular "ce- 
lula mater do  Brasil". São Vicente, já prestara ao ilustre político 
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paulista, consagrando-lhe unia de suas vias públicas, na altura do 
chamado "Gonzaguinha". 

E' na atividade do parlanientar consagrado a« estudo dos graii- 
des problemas de seu torrão natal que mais se pode apreciar a 
grandeza da alma, o poder da inteligência, a fbrça da vontade, e a 
preocupação decidida de ser útil, útil tal como convém a uni homem 
público que se faz representante do povo para defender-lhe os iute- 
rêsses, atender-lhe as reivindicações e trabalhar pela harmonia 
social, pela felicidade da comunidade e pela prosperidade crescente 
da coletividade. 

A 4 de Janeiro de 1884, vêmo-lo na primeira sessão prepa- 
ratória da sessão extraordinária da Assembléia Provincial fun- 
cionando como segundo secretario da Mesa da Assembléia Legis- 
lativa Provincial de Sáo Paulo, aliás, um dos rarissimos cargos que 
ocupou como membro da Mesa, pois, sistematicainente, rejeitava 
~ndicaqão e cargos de honrosa posição, preferindo antes sua  con- 
dicão de parlamentar assiduo as sessões. Representou o antigo 6." 
Distrito em companhia dos Drs. Antônio Silvério de Alvarenga, 
José Evaristo Alves Cruz e Henrique da Cunha Moreira. Na pri- 
meira fase de sua vida como deputado provincial integrou a comis- 
são de Câmaras Municipais eni couipanhia de Siqueira Reis, João 
Silveira. Braga Filho, Piedade, Queiroz Teles e Pereira da Cunha. 

Votou particular interesse aos nielhoranientos públicos. U~iia 
[Ias primeiras proposições oferecidas a consideração da Asserii- 
blfia leva sua assinatura: - o Projeto n." O ,  que autoriza o govêriio 
a despender até 16 contos coiii a construção de unia ponte no 
Tremenibé, na Estrada de Tauhaté a São Bento do Sapucai, e 
de 4 contos com a construção da ponte s6bre o rio Paraibuna. na 
Estrada de São Luis a Ubatuba. 

Bons tempos êsses eni que as sessões se iniciavam coni a cha- 
niada impreterivelmente marcada para as 1 1  horas da manhã, com 
tolerância de meia hora para a 2 . i  chamada. Mudaram êsses teni- 
pos, cheios de magnificas lições de dignidade e de elevado senso 
da responsabilidade. Nas sessões discutia-se pouco e produzia-se 
muito. Cada deputado era auto-suficiente, dispensando faustosas 
cortes de funcionários para os assessorarem. As coniissões consti- 
tuidas pelo critério de capacidade, eraui, na verdade, organismos 
ativos, dispensando o atual aparato de sub-assenibléias constituidas 
pelos grupos de auxiliares das comissões a fim de assessorar a 
própria Assembléia! Tudo se economizava, desde o tempo às pala- 
vras, a fini de que as sessões resultasseni proveitosas. Os próprios 
anais ein lugar de longos discurs~is, então sólidos pela argunien- 
taçáo e eficientes pelo alcance, trazem suniários explícitos e claros; 
em vez da constante eniimeração dos nonies por extenso, registram 
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simplesmente os nomes de guerra: o Sr. Abranches, o Sr. Alva- 
ienga, o Sr. C. Rodrigues, o Sr. A. dos Santos. 

Integrante da bancada liberal, que apoiava então o Barão de 
Guajará, Presidente da Província, Cãndido Rodrigues era argu- 
mentador objetivo e incisivo. Testemunho valioso de sua atuação 
como parlamentar operoso encontranios eni suas intervenções no 
plenário legislativo. Coube-lhe logo na 4." sessão ordinária (21 de 
janeiro de 1884), a defesa do Capitão Jesuino Antônio Batista que 
contratara a construcão da Estrada entre a cidade de Paralbuna 
e a vila do Janibeiro, contrapondo-se ás criticas do deputado Alva- 
renga (Dr. Antonio Silvério de Alvarenga) que apontava a dedi- 
cação do Capitão Jesuino a vila do Jambeiro, como mera defesa 
de interêsses próprios. Elegante no modo de acolher m ataques 
desferidos pelos adversários, replicava-lhes coni esmerada educa- 
çáo e serena altivez. Ai está a resposta a uni dos apartes do depu- 
tado Alvarenga a propósito da questão da estrada entre Paraibuna 
c a vila do Jambeiro. 
- "O aparte com que me honra o meu companheiro de dis- 

trito rnostra o grau de prevenção que teni contra éle; entretanto 
Esse cidadão (o Capitão jesuino) é mais generoso que V. Excia. 
porque pediu-me que I, acompanhasse em todos os projetos que 
iõssem em beneficio do distrito". 

Aliás, a conduta parlamentar durante o Império e a Repú- 
blica, primou entre os valores representativos, por alto grau de edu- 
c a ~ ã o  civica e esmerada cortesia. Os elementos cultos, ponderados 
c refletidos, coni espirito suficientemente arejado quando reunidos 
em Assembléia, sentem-se responsabilizados pelas funções de nian- 
datário do povo e têm na própria consciência o melhor juiz de 
suas atividades. Era Cãndido Rodrigues homem culto e estudioso, 
vendo na solução do problema educacional o verdadeiro caminho 
para o engrandecimento do Brasil - a iliiniinação da inteligência 
dos pequeninos. Já lembramos a iniciativa, quando, a frente do 
Ministério da Agricultura, propôs a criação de escolas de aprzn- 
dizado agricola industrial. Como deputado, cuidou do ensino, ofe- 
recendo em plenário emendas e projetos criando nunierosas cadei- 
ras de primeiras letras, em diversas localidades, principalmente na 
região de seu distrito. Devem-lhe muitas das unidades instaladas, 
Paraibuna, Ubatuba, Apiai, etc. 

Defendeu ainda, quando deputado rio período republicano, 
a adoção de medida geral para subvencionar instituição de cultu- 
ra, ao propor auxilios financeiros para o Ateneu Literário Ubatu- 
bense, Gabinete de Leitura de Itanhaéni, Sociedade Literária e 
Beneficente de Iguape e Greniio Literário de São Sebastião (ses- 
são de 28 de Setembro de 1891). E mais, a criação de escolas 



agricolas, industriais e conierciais no Estado de São I'aulo, suge- 
rindo mesmo a criação de uma Universidade. 

Sua formação resultante de estudos riiais utilitaristas, de 
aplicação prática imediata, deu-lhe tambéni um sentido de vida 
de cunho prático, pragmatista. Dai haver-se colocado eni oposi- 
ção quanto a inclusão do ensino do Latirn nos cursos ginasiais 
ao discutir-se a refornia do ensino público. Preferia vê-I« substi- 
tuido pelo ensino de uma língua viva: - o italiano. Dentre suas 
sugestões endereçadas ao projeto n." 41 (reforma do ensino pú- 
blico, reuniões de 29 de Outubro e 9 de Novembro ?e 189'1) sa- 
lientam-se a proposição objetivando a inclusão do ensino da Me- 
trologia no ensino do 1.O grau; o acréscimo ao referido projeto 
n.O 41, estabelecendo a subvenção oficial as escolas particulares 
que provassem a freqüência ininima de 20 alunos, e a medida 
pela qual os exanies prestados nos Ginásios do Estado passavam 
a ser válidos para matricula em qualquer curso superior do Es- 
tado estendendo as vantagens aos estabelecinientos de ensino par- 
ticular que se sujeitasseni a inspeção por parte do Estado. Lern- 
brando o exemplo dos Estados Unidos ern que, conforme expres- 
sões do Deputado, "não há queni possua grandes capitais que não 
queira tornar-se digno da consideração pública ligando seu nome 
âos estabeleciinentos de ensino por nieio de "legados", defendeu a 
isenção de inipostos relativa aos legados deixados aos estabeleci- 
mentos de instrução que ministrasseni o ensiiio a 10 crianqas 
pobres". 

Salutar sugestão essa, nuni pais quc tudo espera do poder 
oficial, quando a iniciativa particular podia acorrer valiosamente 
com obras de assistência em rodas as suas modalidades. 4quê- 
les que conseguem pelo trabalho, perspicácia e tino comercial, 
amealhar vultosas sobras, aunientando seus cabedais  afortunada^ 
mente podiam, segundo Cândido Rodrigues, retribuir os favores 
da sorte, melhorando a sorte de seus senielliantes para no plano 
da educação possibilitar a todos o desejadonivelaniento moral, 
garantir idênticos recursos para triunfar coni as armas do intelecto 
bem provido de conhecimento e orientação, a fim de que, na rea- 
lidade, o nascimento não trouxesse pelas origens de uni berço 
pobre o estigma da desgraça. 

Tal e o sentiniento profundamente cristão de Cândido Ko- 
drigues espelhado na defesa da isenção de impostos sobre lega- 
dos destinados ao desenvolviniento da instrução, tornando-a aces- 
sível aos pobres, e no inciso proposto à reforma do ensino públi- 
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co, fixando subvencão as escolas municipais ou particulares do 
prinieiro ou segundo grau que provassem a freqüência ininiriia 
de 15 alunos gratuitos. Eram fornias de estimular a obra de 
verdadeira deniocratizacão do ensino. 

Desejoso do progresso do seu Estado, deveni-se-lhe rriedi- 
das  que, na época. inuito concorrerarii para os iiielhoramentos 
públicos e outros que denunciarani sua aguda visão do futuro 
grandioso de São Paulo. Como deputado provincial preocupou- 
se coin a iluniinacão pública da Capital niandando pelo projeti) 
número 118, de 5 de Fevereiro de 1884, aumentar coni niais 500 
o núniero de coinbustores de iluniinação publica. 

Destacada foi a sua interveii~ão na discussão do projeto n.' 1 
que revogava a lei n.O 13; de 13 de Fevereiro de 1881, relativa 
ao cais de Santos, proferindo na sessão de I de Alarcu de 1884, 
iiotável discurso entremeado de pormenores técnicos que não afe- 
tarani a limpidez da linguagem e a sua forniulação precisa e cor- 
reta. Bateu-se pela realização definitiva das obras do cais. 

Pertencern-lhe as seguintes expressões: "Esta obra, há 16 
anos reclariiada pela irriportarite e populosa cidade de S a n t a  e 
há 16 anos recusada; esta obra há I6 anos solicitada erii iiome 
da salubridade pública daquela cidade, erii nonie do seti inipor- 
tante coniércio. eiii noiiie enfim dos interesses da lavoura da pro- 
vincia, parecia que ia  entrar na fase definitiva de sua realizayá«, 
que ia passar para o dominio dos fatos". 

A constru$ã« do cais era considerada por Cândido Rodri- 
gues uiii verdadeiro padrão de glória. 

Versando a niomentosa questão, assiiii concliiiu sua oracão 
na sessão de 7 de Marco de 1884: 

"O seu único p6rto de mar ali está aliaiidonado e sujeito ao 
entulhairiento, dificultando o i~ioviiiientc~ de navios c o que i. pior 
fazendo da nossa principal cidade riiaritinia uin foco de infecqáo 
e de miasilias por falta dessa obra". 

No 1.' ano da primeira legislat~ira da Cãiiiara dos Depu- 
tados do Estado de São Paulo, nos anais da  sessáo ordinária 
correspondente a 1891. vê-se quão vultosa e variada foi a ativi- 
dade de Cândido Kodrigiies repartida tio estudo e s o l u ~ ã o  de 
grandes problemas de interêsse legislativo e público. Eleito 1 . "  
secretário, dentro de sua proverbial mudestia renunciou ao cargo, 
declarando mesmo que nos 10 anos em que fora nieiribro da  As- 
sembléia Provincial nunca quisera aceitar cargo alguni na coni- 
posição da Mesa, preferindo apenas a cadeira de Deputadi~, onde - 



se sentia a vontade para desenvolver seus trabalhos de parla- 
mentar operoso. 

Nessa legislatura, cuidou dos serviqos de terra e coloniia- 
@o, protestou contra os atos d(i Govêrno Federal que fizera con- 
cessões de vias férreas seni sequer consultar o Presidente do Es- 
t ado  lenibrand« inesnio que se recorresse ao Poder Judiciário 
caso a União teiniasse eni seus propósitos, exclamando: 

"E' preciso iiiostrar disposicão de sustentar a autonoiiiia 
paulista. seja111 quais forein as  conseqiiências, pois do crintrário 
essa autonomia ficará anulada". Propôs por essa ocasião que a 
Câinara de Deputados de São Paulo se dirigisse i do Congresso 
Federal pedindo-lhe a vota(.ão de unia Lei discriminando clara e 
terminaritemente, as  conipetências dos Governos da União e dos 
Estados para a concessão de privilégios de Estradas de Ferro, 
de inodo a se evitarem as  continuas intervençOes do Govêrno <Ia 
União na autonomia do Estado de São Paulo. Desenvolveu ope- 
rosa atividade ein prol da viacão férrea do Estado. Participou 
da coniissão para fazer as  medi~óes  do edifício do iiionumento 
do Ipiranga. Interessou-se pelos problemas d a  iinigracão tendo 
propostc fôsse nomeada unia cornissão para rever as  leis sô- 
bre iiiiigraqão, a firn de indicar as  refornias necessárias, beiii 
como as  disposições relativas a fundacão de núcleos coloniais 
do Estado. (Requeriniento de 20-8-1891. Defendeu a existên- 
cia da Coiiiarca de Jundiai (22-8-91) quando se discutiu a or- 
ganizaqão judiciária do Estacio. Assíduo as  sessóes, levantoii 
seu protesto (35.' sessão ordinária em 16-9-91), classificando de 
pouco correto o niodo pelo qual os deputados haviani faltado elii 
grande número na sessão da véspera (dia 15), aliás já censu- 
rados pelo presidente da sessão, Dr. Miranda Azevedo, que após 
o expediente proferiu as  seguintes palavras: lamentando profun- 
damente o não coniparecimento de núinero suficiente de senho- 
res deputados o que dá em resultado "êsse espetáculo, que n 
público está assistindo, de sessões estéreis quando assuntos 
niáxinia importância se achani sujeitos ao debate e reclaniam so- 
luqáo", culniinando com uin apêlo aos sentiiiientos patri51icos 
para que não se reproduzisseiii tais fatos. 

Quando trabalhos excessivos iinpuseram a ausência dos 
niembros da comissão de ohras públicas, Cândido Rodrig~ies es- 
clareceu que a falta por alguns dias era motivada pela necessida- 
de de poderem dar andamento aos inúmeros papéis que se achani 
na sua pasta pendentes de parecer (sessão de 18 de Seteiriùro). 



De feitio teiiiperamental individualista o que por si ressalta 
a afirniação de unia personalidade caracteristica, teve ocasião de 
se opor ao governo quando sua consciência lhe ditava atitudes na 
defesa do indivíduo contra o Estado. Assim .se colocou ao lado 
do Barão da Bocaina na reclaniaçáo dêste relativa a execução de 
obra de que fora encarregado pelo Estado: "eiii questões como 
esta, entre o individuo e o Estado prefiro estar do  lado do indi- 
viduo que representa parte fraca e não do  lado do Estado que 
representa de leão". 

E foi contra o Govêrno. E não apenas neste caso. ~ i m e n i  
de atitudes positivas e desassombradas, colocava seu idealismo 
e a couipreensão dos probleiiias de interesse público até niesmo 
acima das ligações partidárias, afirmando que preferia ficar cor11 
a sua provincia do que coiii o Governo quando os interêsses da- 
quela reclaniavaiii definição de tal natureza. 

Paulista, cioso do  noiiie de sua terra, defendeu-a eni qual- 
quer circunst$ncia, batendo-se sempre pelo respeito à sua auto- 
nomia acusando a s  excessivas interferências do Govêrno federal 
na esfera estadual. Foi paladino sisteiiiático da defesa de sua 
terra, pregando constante e incessantemente pelo respeito a auto- 
nomia de São Paulo. 

Estes aspectos ligeiraniente apreciados ofereceni elementos 
para equacionar a vida de Antiinio Cândido Rodrigues em têr- 
nios justos oferecendo aos que -ora se reunem neste Instituto, mo- 
niento propicio para reverenciar qucni soube ser útil durante a 
vida. E ser útil não é "desideratum" de fácil consecução, já que 
se exigem atitudes coinpreensivas, altamente inteligentes e 
consciência esclarecida de nossa posição no seio da sociedade. E '  
útil o homem que se realiza a si mesriio, o que sabe dispor de sua 
atividade em seu beneficio, o que aproveita sua energia conscien- 
temente, disciplinando-a e orieiitando-a iio plano da dignidade hu- 
iiiana. E' útil aos demais, ao seu grupo social, aos seus seme- 
lhantes, o horiiem que se situa na sociedade para o bem da socie- 
dade. O que coopera coiii a parcela de seu esforço para o pro- 
gresso e o beiii estar comurn. O que se integra na sua comuni- 
dade e se constitui agente eficiente da harmonia e da felicidade 
social 

Dentro desta conceituação foi Cândido Rodrigues, na ver- 
dade, exeniplo de hoiiieiii útil a si, e a sua patria. Inipulsionado 
pela forinação iiiilitar e pelo seiitiinento patriótico esteve presente 
nos caiiipos de batalha na defesa da honra e do direito d a  exis- 
tência do Brasil coino na$ão livre e gloriosa. Depois a aplicação 
dos conhecinientos de siia formação profissional, como engenhei- 
ro' enipre.gando atividade servida por excelente capacidade de ini- 
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ciativa e trabalho, nos empreendimentos que levou avante à frente 
quer como diretor de Obras, quer como secretário ou ministro. 
Na vida política sempre laboriosa e eficiente pelas suas qualidades 
de inteligência e de caráter teve em alta conta os problemas cuja 
solução era reclamada pelos interêsses públicos. 

Por essa vida útil e nobre merece as honras a que fazem jus 
os homens de valor. 

Decorrido um século do seu nascimento, seu Estado natal, 
através dêste sodalicio, homenageia sua memória num preito de 
gratiqão comemorando o centenário do nascimento do ilustre pau- 
lista que se colocou a servi~o da defesa e da grandeza e do pro- 
gresso de São Paulo e do Brasil. 





O GRÉMIO POLITÉCNICO NO 50." ANIVERSÁRIO 
DE SUA FUNDAÇÁO 

Quando, eni Janeiro de 1912, aportei a esta cidade, que era, 
então, acanhada e pequenina. trazia já uiii progrania definido e 
aprovado por nieu pai: cursar a Escola Politécnica de São Paulo. 
A faina d a  respeitável casa de ensino superior, tiialgrado a sua 
pouca idade, pois não tinha ela ainda 18 anos, ultrapassara já 
as  divisas de São Paulo e ecoava pelo Brasil eni fora, inclusive 
na riiinha "forniosa estrêla do Sul", de onde, antes de mini, muitos 
mineiros já tinham acorrido eiii busca da Escola fundadx c iiiaiiti- 
d a  pela fõrqa moral do "velho" Paula Sousa. 

E eu, iiiodesto estudante provinciano, sujeito agora à s  exi- 
gêiicias de duvidosa eficácia da ctlehre Lei Rivadávia, rjue :e- 
forniara o ensino secundário coni a supressão dos ginásios equi- 
parados, fui ohrigado a frequentar t ini  dos Cursos de Preparató- 
rios, que então proliferavani conio conscqu6ncia da rnesiiia Lei, 
para ine candidatar aos exanies de Admissão ao 1 . O  ano rlaqriela 
Escola ou, mais pròprianieiite, ao seu Curso Preliminar. 

Para mais, fàcilniente poder freqiiuentar as  aulas de prepara- 
tórios, fui morar numa pensão da riia Renjamim Constant, esqui- 
na de Quintino Bocaiuva - predio qiie eiii 1953 foi sacrificado 
ao progresso da cidade - a poucos passos da sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de S. Paulo. Data de cntão o meu  na^ 

moro coin esta casa, a minha adni i ra~ão  por aquilo que eu ante- 
via para dentro das suas paredes vetustas e veneráveis - e quanto 
era veraz a niinha imagina~ão!  -- onde um pugi!o luzido de ho- 
iiiens, respeitáveis~pelo saber e pelo acendrado amor ao passado 
da Pátria, se entregava, coin paciência e persistência - apanágios 
da inteligência e da vontade por ela dirigida - à s  pesquisas 
exaustivas, que lanqain jactos de luz sfihre passagens duvidosas, 
ou restabeleceni direitos e roteiros ou clescobreni novas perspecti- 
vas para a coiisagracão da verdade histbrica. 



E o nainóro durou quase 40 anos, pois que eu nunca nie senti 
suficientemente digno dêste nobre convivio, que eu desfruto ape- 
nas pelo voto generoso dos ineus aniáveis confrades, qus me indi- 
caram unia cadeira no recinto augusto dêste sodalicio. Procuran- 
do  honrar aquêle voto é que eu apresento hoje à consideração de 
todos uma pequena e niodesta contribuição ao espirito realizador 
desta casa, contando aqui uni pouco da história de um punhado 
de moços idealistas, que, eni 50 anos, revesados de ano para ano, 
escreverani uma página brilhante de civisnio e de hrasilidade, ciija 
conservação e continuidade caberi às  geracoes vindouras. 

Quero contar aqui uni pedaço da história do  Grêmio Poli- 
técnico, associação oficial dos aliiiios da Escola Potitécnica de 
S. Paulo, que em I." de Setenibro de 1953 completou nieio século 
de vida. Não unia simples descriqão de estudantadas, inócuas 
ou inconseqüentes, que não deixani para trás mais do  qut  a leni- 
brança de episódios quase senipre alegres, dignos feitos da mo- 
cidade de todos os teiiipos. Mas unia Iiistória verdadeira, cheia 
de fastos nobres, cujas conseqüências concretas vêni de um idea- 
lismo construtivo, escrito nas páginas do beni comuni. 

Fastos de que procurarei apagar a aridez crua de m i a  fata- 
lidade histórica, riias realçando-lhes os contornos objetivos, dos 
quais tern jorrado unia sorna enorme de beiicficios para urna par- 
cela ponderável da população desta cidade de 4 séculos. 

Façamos, entretanto, uni pequeno retrnspecto. 
Durante riiuito teriipo, uni sonho enorme, uni sonho de gigan- 

te, bailou no cbrebro portentoso de Antonio Francisco de Paula 
Sousa, o grande brasileiro. que foi, a uiii tenipo, "engenheiro, po- 
litico, patriota, professor e ,  iiiais que rndo, ediicador", ria classi- 
ficacão feliz do  Prof. F. E. da Fonseca Teles. 

E o seu sonho - fundar para a mocidade brasileira, paulista 
principaliiiente, uiii estabeleciriiento destinado ao ensino superior 
da Engenharia, pois que êle próprio tinha sentido a sua falta, 
quando saira, mar eni fnra, eiii busca de iiin diploriia de engenhei- 
ro - ganhou corpo e se concretizou na sessão solene de 15 de Fe- 
vereiro de 1894, em qiie foi, finalmente, instalada a Escola Poli. 
técnica de São Paulo. 

Assistida pelo seu criador e apadrinhada pelas figuras iiotá- 
veis de Bernardino de Canipos, então presidente do  Estado e José 
Alves de Cerqueira Cesar ,  vice~presidente, a nova Escola estava 
fadada a uni futuro proriiissor. E foi o que niais se '?firmou no 
espirito dos presentes aquela sessão solene, quando o Pr«f. Luis 
de Anhaia Melo, orador oficial da nova Congregaçã;), proclamou 
convicto: "E'  urna realidade palpitante a Escola Politécnica de 



S. Paul»!". E era. tarnbciii. o pririieiro estabelecimento de ensino 
superior criado no Brasil Republicano. 

A Paula Sousa - o Fundador - juntararri-se mais outros 
idealistas, sonhadores, conio êle, do Iielo sonho, que nos deu aque- 
la realidade: Rodolfo Batista de S. Tiagu - o Anirnadr~r - e 
Francisco de Paula Kanios tle Azevedo - o Consolidador. O 
primeiro soprou uma alina - e que bela alriia! - no conjunto tiar- 
riiônico que então ia-se afiriiiando. CJ segundo, talhado tamhfm 
para as  grandes real@ações. consolidou ii organismo de tão belo 
empreendimento, firniando~o nos seiis a rcahou~os  e nos seus fun- 
daiiient»s imperecíveis. 

E os três - gigantes pelo espírito e gigantes pelo coracão - 
legarani-nos êsse nionuriiento de glória - a Escola Politécnica de 
S. Paulo, orgulho de urn povo e esplendor de unia época, confor- 
nie eu quis fixar nestes versos: 

" A  ESCOLA POLITÉCNIC.4 DE S .  PAULO E OS 

TRÊS GIGANTES'" 

O primeiro a sonhou! E era tão grande e ardente. 
Do sonhador a fé, que a realidade, um dia, 
Ao nosso olhar se ergueu, forte, imensa, imponente, 
No milagre, talvez, de uni passe de magia! 

E o gigante exultoii! "Minha, é minha sòmente, 
Fornia viva de uin stinho! E eu vo-la dou", dizia. 
Então, outro gigante, olhando-a frente a frente, 
Jurou que, a siiriia Glória, êle a conduziria! 

Mas, a Fé não bastava e neni hastava a Glória! 
E o terceirn gigante, as  páginas da História, 
Consolidada e firme, a fez povoar bem cedo! 

E ela, poiiipeaildo ao alto, os  noriies não esquece, 
Que há de sempre lembrar num murniúrio de prece: 
Paula Souza, S .  Tiago e Ramos de Azevedo! 

Neste passo apraz-tiie relenilirar unia das figuras mais ilus- 
tres desta casa,-que foi ineu exaniinador na adrnissão e professor 
no Curso, o eminente Prof. Dr. Afonso Se Taunay, a queni rendo 
as  niinhas homenagens pelo seu alto saber, pelas aulas niagnifi- 
cas que deu a ininha turma e sobretiido pela sua grande bondade, 
que fez de cada aluno uiii grande amigo e admirador, corno é o 
meu caso, por exemplo. 
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Norte, po\-oaiido as  casas de pensão, os hotéis huinildes, hospe- 
darias iiicipientes. 

E a inocidade é seiiipre barulhenta c ruiiiorosa. A que vinha. 
eiitretanto. já encontrava aqui outra. de outra Escola, entáo sexa- 
geiiária e célehre pelas "Arcadas". qiic herdara de antigo conventc 
franciscano: A Faculdade de  Direito, p i ~ r  onde ia passando, em 
gerafões sucessivas, a fina flor d« nosso espírito juridicn. O ve- 
lho largo fronteiro comefava a ser o "território livre", onde se ti- 
nham debatido tôdas as  caiiipaiihas da aholiqáo e da república e 
que cenário condizente seria ainda de futuras campanhas para 
outras causas nobres. 

E a mocidade da Faculdade de Direito tinha hábitos e prer- 
rogativas já reconhecidas e respeitadas: "as estudantadas", cuja 
recordação suave nos traz daquele tempo o perfume mágico d a  
iiiocidade, flor esquisita que em "100 anos floresce apenas 
urna vez". 

Mas os alunos da Escola Politécnica não gostavam ou não 
podiam entrar nas faniosas "estudantadas". Enquanto os futuros 
bachareis aiidavaiii erii tuiias pela Ponte Grande - a Veneza Pau- 
listana, eni cujos hotequins e restaurantes niontados sobre o rio, 
cujas águas históricas niurniuravani sob os pes dos tarandoleiros, 
iiiarulhando de encontro aos esteios e as escoras das construções 
fluviais - capas soltas ao vento, eiupinando violões de cordas 
retesadas, que repinicavarii no acompanhamento aos cantores 
notivagos nas loas ao luar ou "as belas filhas do pais do Sul", 
tendo por elnio a palheta e por espada o bengalão, os futuros 
engenheiros, nietidos nos ainplos carnisoliies da i.poca, eni quar- 
tos exiguos de pensões rnodestas, resolviam problenias coinpli- 
cados, coni equações de incógnitas tão desconhecidas, que custa- 
vam tii~iito a se darein por achadas. 

" M O C I D A D E  A I U I Z A D A "  

Tinha juizo, de fato, aquela mocidade, 
Que, no antigo solar do  marquês de Três Rios, 

. Ia beber da ciência os códigos sadios, 
Sob uni signo de Paz, Trabalho e Honestidade! 

Estudantadas? Não! Se aos rudes desvarios 
De outras súcias, talvez, se habituara a Cidade, 
Ninguém, daquela Escola, iria - eis a verdade - 
Pôr no sono da noite apreensòes e arrepios! 



Pois o estudo não dava a ningueni um moniento, 
Que não fosse aplicado aos "rabecões" e aos leinas, 
Base da solufão de intrincados probleriias! 

E aquela mcicidade, assini, inuin nobre intento, 
A Escola nos legou, que hoje ainda, repousa 
Na grandeza iiioral do "vellio" Paula Sousa! 

Todavia, os alunos da Politécnica iião eram assini tão pu- 
ritanos, que não fizessem nunca as suas patuscadas. Entravam 
nestas algumas vêzes, é certo, mas quase sempre para ajudar 
os tais do largo de S. Francisco, numa solidariedade até muito 
simpática. 

De original, mesmo, seni rodeios, devidos diretamente ao- 
politécnico, contam-se o "caso Gazeta-Light" e o "entêrro" do 
deputado aunientador das taxas escolares. 

O resto era para ajudar, Irias esfriava logo, não dando teni- 
po ao politecnico de fazer unia "fèziriha" na Ponte Grande ou 
nas tabernas da cidade. eni tunas e farândolas. Muitos dêles 
tinham, ate, inveja dos futuros bacharéis. Mas, que fazer? O 
estiido era duro e não se podia perder nriites em brincadeiras. 
Então, os mais ousados procuravam distracões, das quais a prin- 
cipal era tornar urn chi,pe no Progredior, que ficava ali, na rua 
15 de Novenibro. Outros, menos afoitos toniavam uma gasosa 
de bolinha riu iriesnno uma garapa, coiii pedacinhos de gêlo e uni 
canudinho de chupar. Depois. . . depois era toniar n bondinho 
de biirro e tocar para o quartinho, deixando para trás os tampos 
de ináriiiore das iniesas, pejados de cálculos e rabecões, que mos- 
travani ser até ali o tenipo rniuiti? bem aproveitado: 

" P A T l ! S C A D A S  P O L I T E C N I C A S "  

Mas não se quis dizer que aquela niocidade 
Fõsse infensa ao prazer, se apegasse demais 
As leis da Escola! Não! Alguns davani sinais 
de morrerem de ariior por uma "leviandade", 

Cheios de inveja, até, dos riioqos para os quais 
Do largo S. Francisco a velha Faculdade 
Dava tempo a sobrar, pois que, pela cidade. 
Senipre ecoava (I fragor de uma troça dos tais! 

Não era, assim, tão santa a gente Politécnica, 
Que, para digerir tanta niassada técnica, 
Procurava, também, fazer certas proezas, 



Das quais era a maior' a grande afirniação, 
Uni chopinho tomar no Progredior de então, 
E eiicher de "rabecões" o máriiiore das niesas 

Sendo assim tão retraídos. os alunos da Escola de Paula 
Sousa precisavam de UIII lugar, feito a sua semelhança, em que 
pudessem passar, nos intervalos das aulas. alguns momentos de 
mais intima concentração para problemas e questões, cuja solu- 
cão buscavam, ou para palestras inocentes, que tendiarli todas 
para a mór preocupação: o estudo. 

E logo se pensou num clube, associação da classe para tais 
reuniões e destinado, também, a promover uma tribuna pública 
para discussão de assuntos de interêsse dos alunos e a publi- 
caqão de uma revista. 

A oportunidade para a fundação dessa entidade - o 
Grêmio Politécnico -- chegou bem depressa, como a seguir 
irei contar. 

0 comêso do século encontrara S. Paulo corii três acade- 
mias: a Escola de Direito, a Escola Politécnica e a Escola de 
Farmácia. 

Conforme o depoimento insuspeito de Veiga Miranda, n ã o  
eram muito amistosas as relações entre os respectivos alunos. 
Isso por que a primeira, "a veterana, a gloriosa, olhava o m  
desdéni os estudantes da segunda, incipiente. novica, de sini- 
pies cunho estadual". 

Havia uma proporçãc continua: 
a : b : : h : c  

em que if era a de Direito, b a Politécnica e c a de Farmácia. . . 
"Nós tis Polit6cnicos vingavaino-nos do "pouco caso" dos aca- 
dêmicos do Largo S. Francisco, olhando, por nossa vez, com 
uma superioridade suprema os estudantes de Farmácia". Tal 
separação e desigualdade erani notadas em todas as ocasiões 
em que as três turmas apareciam juntas, formando três castas 
escolares. Assim foi, por exemplo, que numa grande passeata 
em que houve, como era de praxe, bonibásticos discursos a fren- 
te das redações dos jornais, a coniissão fez a seguinte escala 
de oradores: para os grandes diários, acadêmicos de Direito; 
para os vespertinos, os de Engenharia; e para os de Farmá- 
cia, por muito favor, sohravani dois senianarios: "A Vida de 
Hoje" e o "Lavoura e Coniércin". 

A separação ainda iiiais se acentuava, quando as passea- 
tai exigiam viagens em estrada de ferro, coiiio as que foram fei- 
tas ao Rio de Janeiro na chegada de Santos Dumont e na re- 
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cepção ao gi-ande ministro de Kodriguis Alves, i i  Barão do Rio 
Branco. Nessas ocasi<ies, os futuros bacharbis tiveram passes 
corii direito a leito. enquanto aos politécnicos coube uni carro re- 
servado de I.a classe. Aos fiituros 'iariiiacêuticiis. passes c;)- 
rnuns eni carros taiiihéni coiiiuns. 

Mas ri  congraçanientc tinha que ser feito i i i i i  dia e issc se 
deu por ocasião de uiiia representação teatral, coiifornie a nar- 
racão da testeiiiuiilia visual e participante dos acoiiteciiiientos, 
( I  então politécnico Jiião Pedril d a  Veiga Miranda, i iarra~ão, .  
nrite-se beni, feita eni 1928: 

"Exibia o enipresirio Cateysoii, nu Teatro Politearna, si- 
tuado no local onde hoje se ergue (i prédio da Delegacia Fiscal, 
cspetáciilos de café-coiicerto inuito apreciados. Neles, era gran- 
de a freqiiência de estudantes que, por vêzes, se entusiasinavaiii 
:Iciiiasiadaniente por deterniinados números. . . . . . . 

"Certa iioite, furani tão calor«sos 11s aplausos a urna das 
arhstas. que a policia deteve uiii acadêiiiico de Direito, cujo no- 
me tenho presente: Cast(irino Guiinarães. A assuada dos es- 
tudantes presentes foi forriiidável. Surgiraiii protestos violen- 
tos e a rioitada terniinou eni gi-ande tfilo. 

"Realizaraiii-se, nos dias subseqiiciites, coinicios de protes- 
to coiitra a arbitrariedade. A I'olitkcnica iioriieoii unia coiiiissão, 
da qual fazia111 parte João Costa Martlucs e eu, a tini (te hipo- 
tecar solidarieda<le aos colegas. 

"Agradavelriieiite recebida foi a sua visita retribiiida pelos 
acadêmicos de Direito, que vierairi a Escola PolitCcnica agrade- 
cer a sua atitude". 

Iniciava-se. assim, unia caiiiaradageiii qiie ia dar niiiitos 
frutos pelo teiiipo eiii fora,  começando pelo incentivo da fun- 
dacão do Grêriiio Politécnico. .Pois os estudantes de Direito, 
eiii Agosto de 1903 tiveram a gentileza de conviclar 11s alunos d a  
Politt.ciiica para a s  festas conieiiiorativas díi dia I I .  Mas êstes 
estava111 em fi.rias, pois naquele teiiipo as  aulas só começavam 
eni 1.O de Setembro. Eis (I que nos conta Alexandre Albuquer- 
que: - "lnipossivel a representação, pois não havia queni to- 
riiasse a deliberação de noiiiear unia Criiiiissão para ir a Acade- 
mia de Direito. Eraiii, então, conipanheiros de todos os dias, 
Pinheiro Linia (que nestas épocas longínquas chamava-se Ra- 
nulfo da Mata Pinheiro Linia), João Vasques, ou o aluno João 
Batista Fagundes Vasques, e eu. Resolvcriios de conium actirdo 
que seriariios nós a Comissão de ~~olitécnicos "eleita" pelos co- 
legas para representar a Escola nas festas da Academia. Es- 
plêndido processo de eleição, hoje tão extraordinariaiiiente aper- 
feiçoado pelos politicos de nossa pátria. Investidos desta de- 



legação, alireseiitariiij-110s na Acadeiiiia. e Pinheiro Lirria saiida. 
eiii florido discurso, os colegas de Direito. 

"Ao sairiiios da Escola de  Direito na noite de  1 1  de AgOsto. 
depois de terniinada a festa, dirigiiiio-nos para o "Progredior" e 
ai, ao  redor de unia de suas inesas resolveriios fundar o Grernio 
Politéciiico. Para  isto, redigimos uni manifesto que na Escola 
recebeu grande núiiiero de assinaturas. e no dia 3 de  Setembro, 
foi instalada a sociedade erii sessão realizada na sala do Curso 
Preliiiiinar. C(iube a rios a inclimhência de dirigir a primeira di- 
retoria d!i Grè~iiio;  tiveiiios necessidade de  inveiitar engenho e 
ai-te pai-a iião deixar naufragar no iiiar de lutas, que então sur- 
giu encapelado, a pobre e fragil nau, que chegou felizniente ao 
priiiieiro pOrtri, coiii avarias e Aguas nos porões. Ai a entrega- 
iiios a tiiiioneiro iiiais firriie, a Pujol Jiinior, que conseguiu pii- 
blicar o priiiieiro iiítriiero da Revista ein Noveiiibro de 1904, e 
ciii seguida o "Manual de Resistência dos Materiais". A Pujol 
júnior seguiu-se Alaor Prata. hoje politico de  prestigio e pro- 
fessor no Rio de Janeiro, Morais Barros. diploniata ilustre, e de-  
pois outros noines notáveis que Iionrarii a Escola e a engenharia 
paulista". De 1904 a l W 5 ,  assuriiiii a presidência o então 1.O 
secretário, aluno distinto da Escola. 0 joveiii Ernesto de  Sousa 
Caiiipos, a queiii hoje coiii nitiito prazer e orgulho venios na di- 
i-e)ão desta casa, de que i. uni dos iiiais ilustres meinbros. 

A fundafão do Gr?iiiio acahoii. eiitão. ria inocente chopada 
tio "Progredi(ir", eiii cuja sala. poucos dias antes. a idéia ger- 
iiiinara no cérebro cle três fut~iros  eiigcnlieiros. como se conta 
I I C S ~ ~ S  versos: 

" /I FCNDAÇÃO DO GREMIO POLITÉCNICO " 

E foi ii~inia reunião daquelas, certo dia, 
No recanto Iiabitual do "Progredior", qiie alguérri 
Lenibrou-se de fundar uiii clube, pois dizia:  
"Oportuiio C o riioiiienti)!" Eiitão, coiiiu niiigli6ni 
Fizesse oposiqão, o cliihc que nascia 
Foi logo hatizado e consagrado, e beiii. 
Ao culto de hlinerva, a Deusa, que ji tiavia 
Presidido d a  Escola a fuiidação tanibeiii! 

E ali, eiii torno à riiesa. os três, quase engenheiros, 
Vasques. Pinheiro Lirna e Alexandre Alhuquerque, 
Tangidos pelo Ideal. soh a aridez do tccnico, 



E das causas do bein armados cavaleiros, 
Nuni gesto de que nunca a lemhrauça se perquc, 
Tinham fundado. então, o Grêiiiio Politécnico! 

O Grêmio, logo depois de instalado, corneçou a prestar aos 
alunos os serviços desejados. A priiicipio, tudo se resumiu lia 
mudanca de sede das reuniões, que se faziain no "Progredior", 
para uma sala da Escola, mas agora, n~ tura ln ien te~  sem o cho- 
pinho gostoso, pois o "velho" estava na estacada e bebidas na 
"sua Escola" era cousa eni que nunca se pensou. 

Mas tudo já era niais organizado, com tempo de sobra para 
re-estudo das matérias, coni longas disciissi,es e digressões sÔ- 
hre os problenias de "fazer-se em casa", corno os  célebres ca- 
dernos do Wanderley. E, sobretudo, partidas de xadrez, jogos 
inocentes, quebra-cabeças e cuusas parecidas. 

E era preciso, ainda, fazer-se mais no interêsse dos alunos: 
então surgili a "Revista Politécnica", uiii passo a mais na rea- 
lização do ideal daqueles moços, que. na esteira deixada pela 
sua trajetória retilinea, têm sido seguidos até hoje. A "Revis- 
ta", seguiu-se o "Manual de Resistência dos Materiais". 

Depois, o espirito politécnico coniecou a esparramar-se para 
fora dos niuros da Escola: já então, cuidavaiii os p«litécnicos 
de prestar o seu apoio a "solidariedade humana", voltandii a s  
suas vistas para o riieio eiii que viviani e tentando dar um pouco 
do seu esfórço ao "problenia social". que foi senipre uni pro- 
hlenia a desafiar tódas as  épocas. Foi, assini, na "gripe espa- 
nhola", surto gravissiino e duradouro de uiiia epidemia impnr- 
tada, que deixou rastros de lágrimas na sua passageni indese- 
jada. O Grêmio deu, na assistência aos necessitados e, em ge- 
ral, a todos os atingidos pelo nial o ináxiiiio que podia. A Es- 
cola se fechara, interroiiipendo os cursos até o tfrniino do trágico 
assalto ao nosso patrirnonio-homem, inas o Grêniio permaneceu 
ein grande atividade. 

Mais tarde, durante os dias negros do "levante do Isidoro", 
coineçado ein 5 de Julho de 1924. novaniente o Grêmio formou 
na prinieira fila para defesa e auxilio da população da Capital, 
criminosamente bombardeada e metralhada em noriie de um ideal 
uni tanto ou quanto duvidoso. 

A própria Escola sofreu a s  iriarcas, no Prédio Velho, dos 
balaços iiial orientados e atirados por gregos e troianos, sem 
objetivo alguiii, que não fosse o de perturbar a forja de trabalho, 
que S. Paulo, então, já era. O canto frontal esquerdo do anti- 
go  solar dos Três Rios fora atingido, na fúria de um conibate, 
que mais parecia aprendizado, e s6 não liouve destruição coni- 



pleta da Biblioteca, uiiia das niais notáveis do Estado, por obra 
e graça da Divina Providencia. 

E ali, tanibéni, o Grêinio esteve presente nas lutas e aflições 
do povo, como continuou senipre atravts dos anos, em meio 
séculri de existência. 

Depois veio a Epopéia de 1932, a luta pela Constituição - 
sangue paulista derramado para o beni do Brasil - ern que o 
Grêmio tomuu parte saliente, e tão ativa, que só ern capitulo e s -  
pecial se poderá contar a sua história. 

Pelo exe~iiplo e pela ação, os tiioços po!iti.cnicos escreve- 
ram, naquela época decisiva para os destinos da nacionalidade, 
coni (1 denodo, que foi senipre o seu apanágio, unia página rnag- 
nifica de civismo, dando a nós todos a afirrnação de uina estirpe 
de ccinibatentes audazes e interneratos, quando se trata de c«ni- 
bater (I honi conibate. 

Entretanto, entre as  preocupagfies do Grêniio, na campanha. 
que, a si inesiiio se iinpôs, de auxilio iiioral e iiiaterial, não só 
aos alunos da Escola. nias a 'yuein déles precisasse, duas, prin- 
cipalmente, tiverani carinhoso desenvolviniento: a criação de uni 
curso de alfabetização para qlietii não podia frequentar <is Gru- 
pos Escolares durante o dia, e a forniação de uin "espirito de 
Pátria", esta iiiais dedicada aos prhprios aluii<is da Escola e de- 
corrente dos princípios hásicos da Liga de Defesa Nacirinal. 

Corria r1 ano de 1915. I'elo Brasil e111 fora, soprava uni 
iiiovimento tendente a foriiiar nos iiioços c a reavivar eiri todos 
i> sentimento do dever para coni a Pitria.  Lá fora, o monstro 
da guerra ia estendendo os seus teiitáciilos, irrciiiissivelniente, 
para a generalização dolorosa do conflito, do qual neiii o Bra- 
sil escaparia. 

Era preciso f(iriiiar, niis hrasileirr~s, ~ i i i i  lastro de consciên- 
cia civica, preparandii~r~s para as lutas de defesa da Patria, s«- 
hretudo. 

Foi, então, que Olavo Bilac iniciou a 9 de Outubro daquele 
ano a campanha iiieniorável para a preparação niilitar da moc i~  
dade das escolas, de acõrdii coni a lei de.  1908 (Lei Marechal 
Hernies d a  Fonseca), tanibéiii chamada do Serviço Militar Obri- 
gatório. O loca! escolhido para o toque a rebate foi o pátio in- 
terno da Faculdade de Direito de S. Paulo, debaixo das  "Arca- 
das" lendárias, onde 0 niavioso poeta pronunciou inflamadissimo 
discurso, terminando por estas palavras de incitamento: 

"Escuta e acolhe a revolta e a esperança do nieu outono, 
»h! Primavera d a  niinha Terra! Em marcha, oh! meus irmãos, 
para <I Ideal!" 



Pegoii fogo, depressa, rastilho tão apropriatlo. O (irCiiiii; 
Pr>litécnic« entroii, de frente, na vanguarda dos idealistas: foi 
criado o "Batalhão Politécnico" e estabelecido o serviço iiiilitar 
na Escola, ela própria ernpolgada pelos ac«nteciiiientos ao p«iito 
de passareni a exigir os seus regulanieiiti~s. para a expedicão 
<!e diploirias nos seus cursos, a apresentação previa d a  caderne- 
ta de reservista. 

A riiitra preocupação do Grèinio - a alfahetizacão das  
iiiassas proletárias - concretizou-se pela iiiesriia Cpoca, pouco 
iiiais ou iiienos: foi a 1.' de Seteriihro de 1918 que se instalou 11 

respectiiro ciirso, a "Escolinha Paula S O I I S ~ "  para o diferenciar 
[ia "Escola de Paula Sousa". 

Tão betii aceito foi o esfiirqo dos polit&cnicos. qiie eni 1945 
se tornou iiecessária a criacão de  outra "Escolinha", a que tem 
o nonie de Alexandre de Alhuquerque, uiii dos fuiidadores d i ~  
Grêmio. 

56 eni 1943, por ocasião d a  coiiieiiiora~ão drl 25.' aniversá- 
rio (Ia "Escolinha", nós escrrvianios para "Engenharia", órgão 
ilo Institiito de  Engenharia de S. Paulo, a seguinte crónica: 

" A  E S C O L A  P - I l / L . 4  S O I I S A "  

"Os triiita dias de Setciiibro, que acaba111 de passar deixan- 
do atrás de si a rnarca rias primeiras chuvas i10 cortinado iiiul- 
ricgr das últiriias iloi-adas, riierecerii be~i i  o nurile de iiiês dos pn- 
litécnicos. pois no seu desenrolar forani celebradas nada iiienos 
<lc três coriieiiiuraciies. rijdas pertiiieiites a tradicioiial Escola [Ia 
Riia Três Rios: a confrateriiização dos aiitigos alunos pela pas- 
sageiii dc iiiais uni ano rie vida d a  prijpria Escola; o quadragé- 
sinio aniversário do Grêiiiio Politéciiico; e u 25." d a  Escola No- 
tiirna "Paula Sousa" ( a  "Escolinha", coiiio i. iiiais conhecida 
entre os  próprios politécnicas.. 

Cada uiiia dessas coiiieriiora~ões teve o seu ciiiilio especial, 
eiii tudo condizente com os nobres ideais, que aniriiani a já nume- 
rosa fariiilia politécnica. Entretaiito. reiii a terceira /delas, a 
nosso ver, ~ i i i i  significado iiiuito iiiais aiiiplo do que a siniples ce- 
leliração de uni fato ocasional ou adsirito aos iriliros de unia 
agreiiiiacão estudaritina: reiletiiido-se rios heneficios incontáveis 
e incontrastáveis. que a Escola Noturna "Paula Sousa" teiii dis- 
pcnsadrl a iiiiia parcela considerivel d a  população laboriosa d a  
cidade. í~iidc a s  ctianiines pululaiii, os  seiis altos njetivos se der- 
rarriaiii e se espraiani no grande iilcio eiii que se agita e tumultua 
a i i(~ssa vida s~icial c«iiteii~porâiiea. Eis que ela iiiercce, mais 
clc perto, o nosso corrientirio, despretensioso e leve. que apenas 
recordará os iiiagiiificos f rut i~s  ariiaduradi~s ao  Sol Radioso do 



Ideal, que, eni apenas 25 anos de existência, a Escola Noturna 
"Paiila Soiisa" teiii pri>digaiiiente espalhado, tia tarefa iiobrc de 
espancar a s  trevas espirituais, teiiiiosas trevas. que entender11 de 
segregar do nosso convivio iiriia classe nuniernsa e digiia, dc 
obreiros obscuros! 

De fato, o que teni feito a "Escolinha" (ideada por iiiriços. 
realizada por nioSos, iiiantida por niocos) constitui, sei): favor 
nenhuni, uiiia obra do niais alto alcance social. E, isso, seiii 
contar coin a s  conseqüências de ordeni puramente patriótica, 
que riecess2riainente tlerivarii da iiiissão, que aos próprios o n i ~  
hrds se arrurriaraiii os  rrioços pulitécnicos, na luta pela a l fabet i~  
z ó ~ ã o  de huniildes operários, a qlieni o tenipo nunca sobra para 
a freqütncia das  aulas, qiie se dão durante o dia. Mas, alfahe- 
tizaçáo foi a principio: hrije, com o incalculável desenvolviinento 
a que atingiu o priiiiitivo Curso Primário de 1918, a Escola No- 
turna "Paula Sousa" foi ohrigada a aiiipliar e transformar os  
s t u s  programas, preparando até eiii futuros ginasianos aqueles 
eiii queiri é iliniitada a ânsia d o  saber. 

E tudo ali é dado gratuitamente (i1211 ligueiiios ao pleonas- 
r )  : o ensino, eficientissiino. confornie o atestani a s  provas já 
realizadas ein estaheleciinentos oficiais; o niaterial didático, iic- 
cessirio e suficiente; e, sobretudo, o amor ao Brasil. cujo 
passado é estudado no espleiidor iriagnifico dos seus vultos pre- 
cniinrntes, exeinplo que (3s professórcs a cada passo lenihraiii 
coirio ein proniessa dos dias de grandeza e glória, que nos es- 
perarii no futuro, que será o de u rn  povo que trabalha e estuda. 
E C de ver-se o interêsse e o aproveitaniento dos alunos, con ipo~  
iientes hiiinildes de iiina classe huníilde, que para ali acorreiii. 
depois de um dia inteiro de lahor iriteiiso nas o'ficinas ou nris 
parques indiistriajs, pressiirosos, cheins de boa vontade, para ;i 

conquista do páo do espirito, riiaravilhoso pão que. eiii duas cur- 
tissinias horas d a  noite, Ihes d á  de aclarar o espirito afugentan- 
do-lhes do cérebro o fantasma das  trevas. Pois, assini aclara- 
dos c aptos para  o bom comhate, vão engrossar a s  hostes cios 
que desejani uiii Brasil inais sáhio e cada vez mais forte. 

Muitas vezes, iiunia denionstral;ão d a  eloqiiente e coliiove- 
dora aceitação, corii que os meios necessitados de instrucão têiii 
correspondido ao esforço e a dedicaqio dos iiioços politéciiicos, 
rio niesino hanco d a  "Escolinlia", e ao  iiiesiiio tempo, já se seii- 
tararii pai e filho, airibos operários: aguêle, por ter só então eii- 
contrado a oportunidade, que senipre lhe fugiu; êste, pelas c o i i ~  
seqüências de que 17 outro era o inais vivo exeiiiplo. E ali, ir- 
iiianadas pelo riiesmo ânseio. li<'adas pelo niesiiio desejo de h aprender, a s  duas gerações, de rnails dadas,  iiiarchavaiii para a 
coiicluista d a  cidadelii. pela igiiorância defendida. 
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E', de fato, bem nobre a iiiissão da Escola Noturna "Pau- 
Ia Sousa" e nobres são tambéiii os seus execut«res. Por  isso 
é que não podeni faltar a êsses nioços politécnicas, que se r e v e ~  
zaiii, de ano para ano, na ronda constante e ininterrupta eni que 
uns a outros vão transmitindo o facho sagrado do Ideal, os re- 
cursos que a sociedade paulistana nunca Ihes negou. Recursos. 
que se não destinam apenas a manutenção de tão útil quão sim- 
pática instituição, senão tanibtm à sua atualização e desenvolvi- 
riiento, seiiipre coiii o tiiesnio fito: poder ela prestar, cada vez 
mais e com mais afinco, o seu concurso, já hoje indispensável, na 
obra de  alfahetiza$ão dos cérehros huiriildes. E a estes, de 
outro niodo, seria por certo vedado o aprendizado do "h-a-ba", 
que é o verdadeiro "Abre-te Çésauio"! nas lutas a que se é leva- 
do para a disputa de uni Iiigar ao sol, iiiorniente nos dias Aspe- 
rris, que a humanidade está vivendo. 

Ainda agora, os dirigeiites da Escola Noturna "Paula Sou- 
sa" cogitarii da sua transforniagão nuni órgão de avantajadas 
proporções: o Instituto "Paula Sousa", destinado a preparar o 
verdadeiro operário nacional, a quem serão riiinistrados os co- 
uhecimeritos técnicos e especializados, que o tornarão digno do 
parque industrial de que tanto nos orgulhariios. Temos, para 
nós, que eni breve essa vontade. hoje entreiiiostrada apenas, será 
urna brilhante realidade, tal o poder de tenacidade e de perse- 
verança, com que os politéciiicos sabeni encarar todos os pro- 
blenias, que de perto falam à grandeza do Brasil. 

Mais para cá, eni 1938 e 1939. teve o Grêriiio de sustentar 
uma luta árdua. irias da qual saiu plenamente vitorioso, tal a 
justiqa d a  caiisa que a b r a g ~ u :  dar aos alunos da Escola Poli- 
ttcuica de S .  Paulo o inesriio tratairiento dispensado aos alunos 
das escolas congêneres do Pais e previsto rios seus regulameli- 
tos. Não nos cabe julgar aqui d a  excelência ou d a  sabedoria de 
tais regular1ienti)s; o que importava i. clue êles fossciii iguais para 
todos os brasileiros. 

Houve resistsncia de alguns dos responsáveis pelo ensino 
eni S. Paulo, o Grêinio desdobrou o estandarte das reivindica- 
gões, a Escola foi fechada e. pela priiiieira vez, eiii 50 anos, tre- 
iiieu o arcabouço iiion«litico fundado por f'aula Sousa, e os es- 
tudantes foraiii a greve geral apoiada por todas as  Escolas de 
S. Paulo. Afinal, corno náo podia deixar de acontecer. vence- 
ram a justifa c o hoin senso e a Politécnica, eiii razão da tena- 
cidade coni que lutou o Cirêniio e dos esforços ingentes despem 
rlidos então, foi enquadrada iio regularnenlo geral das  Escolas 
de Engenharia d o  Brasil. 

Está, hoje, nesta hora feliz erii que cotiieniora o seu meio 
stculo de vida, realizando o (irêriiio Politécnico a sua mais ini- 
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portante obra de "Servi$o Social": a construqão da "casa do 
Politécnico", que "proporcionará valioso auxilio material para 
(1s estudantes, cujas familias não morem em S. Paulo". 

Isso não é niais do que uni novo passo para o exercicio 
completo d a  verdadeira "Assistência Social Universitária". 

Estamos certos de que os nioqos politécnicos levarão à vi- 
tória mais êsse enipreendimento, com o entusiasmo e a seguran- 
qa da ação norteada sempre pelo berii de todos e acrescentando 
ao brilho do passado e ao fastígio do presente niais uma coroa 
de louros à Gldria do Grêniio Politécnico: 

"O E S P f R I T O  P O L I T É C N I C O "  

Ergue-se, a nossa vista, a "Casa" do estudante, 
Que procura na Escola um Guia para a vida: 
O caminho é penoso e ingreine a subida 
E é preciso seguir sob O aguilhão do "avante". 

Mas chega a ternpo o Guia e, ao novico hesitante, 
Saúda alegremente e põe nessa acolhida 
Um carinho especial, niostrando-lhe eni seguida 
A "Casa" a que chegou, ansioso e palpitante! 

A "Casa" é o Grêniio e (I Guia, a flarna que é, por certo. 
O espirito que faz do Grêmio Politécnico, 
De outro espirito. a guarda: o cspirito da Escola, 

Que não nos deixará, jamais, no iiiutido incerto, 
Pois, se êle, a nós nos deu a fr~rrriação do técnicc~, 
Deu~nos,  tambbni, nobreza, a flor, que não se  estiola! 





SANTA C A S A  DE MISERICÓRDIA 
"Biblioteca Dr. Augusto Meireles Reis" 

A instalaqiírl c a iiiaiigurac;ii~ cla "Uililioteca Ur. A u g ~ i s t < ~  
Meireles Reis", lia Saiita Casa de Miserici~rdia, coiistitiiirani fatos 
de tâo assinalado sijinificado cultiiral entre niis que a Revista ~ I I  

Iiistituto Histfirico r ( i e o ~ r i f i r ~ ~  <li alirigc à tloc~iiiieiitação sii- 
[ire aqueles acoiiteciinentos, facilitando aos futiiros histnriadr~rr's 
a s  pesquisas cliie venhaiii a fazer a respeito do assiiiito. 

No dia 20 de  Agosto tle 1954 a Iriii;indade da Saiita Casa 
tlc hlisericiirdia de S .  Paulo inaugiirou, a s  11 Iroras. a hiblioteca 
d r ~  Hospital Central, doada pelo iriiião protetor e diretor clínico 
ciiiérito. Dr.  Sinésiu Raiigel Pestana, coiii aiixilio de seus aiiiigos. 

.L\ Santa Casa de S. Paulo, que iiuiica teve hihliotcca, rece- 
I I ~  seiii 6nus para I I  sei1 orcaiiiento, iiiiia hiblioteca especializaela, 
ciija falta era uiiia falha de sua i~rgaiiiza<âo hospitalar. 

Viveiirlo eiii rcgiinc deficitArio lia iii~iitos anos, porque s~i;i 
receita iião I~astava para as ilespesas a que cra f ~ ~ r c a d a ,  i iãi~ podia 
pensar na criacão de iiiiia I~ililioteca. 

Eiii 20 de Agosto tle 15154 reunida a Mesa Adiiiinistrativa. 
autoridades civis e eclesiásticas e c(>nvidados de iiossa iiielh(~r 
sociedade, o irniãc I'rovetlor, [>i-. JosC C h i o  de Macetlo Silares 
abriu a sessã i~  e ci~nvidi~ii liara fazereiii parte d a  Mesa, i, bispo 
auxiliar D. Paiilo Koliiii Lo~ireii-o, representante de Sua Eiiii- 
iiêiicia o Sr. Cardeal Mota, Arcel~ispo Metropolitano; o Dr. Paulo 
Cesar de Azevedo Aiituties. Secretario de Estado da  Saiide c As- 
sistência Social c representante cle Sua Excia. o Gi~vcriiacloi- '11, 
Estado; 0 Dr. J i ~ s é  de Meio i\?lorais, iiiagnifico reitor tia  uni^ 
versidade de S .  Paulo; o L>eseiiihargadi~r Dr. I-'aiil(~ C r ~ l ~ ~ i i i h o  
Pereira ele Q~ieii-oz, representaiite do  prcsideiite do Trihunal dc 
Jiistiqa de S. Paulo; ,I Dr. Altiiiil Araiites, presidente da Acaelr- 
iiiia Paulista de Letras; a Exnia. Sra. D. Adelfa Rodrigues de Fi- 
guiredi~. clicfe da Seccão ele C a t a l ~ i ~ c ã i l  e Classificaqâo cla B i ~  
l>liotcca Píihlica Miinicipal; »r. Zeferini~ Ferreira Velosi), i21iii-- 
doirio do Hospital Central; Dr. J u ã ~ i  Batista !\,loiiteiiegn~, cliretor 



clínico do$ Hospitais da Santa Casa; Professor Dr. Celestino 
Bourroul, mesário. que devia fazer o discurso oficial ein noiiie 
da Mesa Administrativa e o Dr. Sinesio Range1 Pestana. 

O irmão provedor declarou o inotivo da reunião e deu a p a ~  
lavra ao Dr. Sinésio Range1 Pestana, doador da hiblinteca, que 
pronunciou o seguinte discurso: 

"A Irinandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
inaugura hoje sua Bibliciteca Central. ardente desejo do seu ex- 
diretor clinic<i. 

Nonieado diretor clínico dos seus Hospitais eiii 13 de Fc- 
vereiro de 1927, foi ineu priiiieiro cuidado visitar os hospitais c 
asilos da Iriiiandade para verificar quais as  suas necessidades 
niais urgentes. 

O Asilo de Expostos, rlo.qual fui chefe de cliiiica riiiraiiii. 
19 atios, havia inairgurado eiii 1931, já na iiiinlia adininistra~áo. 
sua nova enferniaria, aspiraçã~i acalentada desde a niiiilia posse 
no cargo, porque os seus asilados eiii numero superior a ceni, na- 
quela Cpoca, eraiii tratados nos pr5prios doriiiitórios, eiii proiiiis- 
cuidade coni criaiiças sãs. O Asilo de Irivilidos não tinha ne- 
cessidades urgentes. O Lepri~sário de Guapira, horripilante  de^ 
pósito de leprosos, superlotado, sem condiqões higiênicas, seiri o 
niais elementar coiif6rto, esperava a sua transferêiicia para o 
motlernr> e confortavel Asilo C~ilônia de Santo Ângelo, que a 
Santa Casa estava construindo corri valir~so auxilio d i ~  gr>vrrno 
do saudoso presidente Carlos dc Cainpos e qiie foi inaiiguradci 
eiii 1928. 

O Hospital-Sanat6rio Vicentina Araiiha, de S. José d i ~ s  
Caiiipos. havia iniciado sua obra beneiiiérita em 1924, perfeita- 
mente aparelhado, de acordo coni a s  exigências cientificas d0 
tempo. 

Coiiiu se está vendo. a Santa Casa atravessava uiii período 
de renovação crn diversos de seus departamentos citjas condi- 

' ções eram precárias no ponto de vista d a  assistência hospitalar. 
As deficiências maiores se encoiitravani no Hospital Central, 

exigindo urgentes providências para colocar o iiiaior e niais an- 
tigo hospital da cidade e do Estado na altura do seu progresso 
e no nivel da posição de Sãli Paulo, já nesse teiiipi), o estado liri- 
da federação brasileira. 

Encontrei-o quase o iiiesiiio huspital de Arnaldu Vieira de 
Carvalho, que foi o seu reniodelador, pois tudo que havia de nio- 
derno, de cientifico nn nosso hospital fora de sua iniciativa, n io s~  
trando a visão larga de administrador e a ciiltura vasta e profun- 
da do cientista, uni dos mais completos cirurgiões brasileiros 
do seu tenipo. 



De novo, só encontrei o Pavilhão Condessa Penteado para 
pediatria médica; a enfermaria de ginecologia. construida corii o 
donativo da saudosa Condessa de Lara, nossa irmã protetora e 
coni o auxilio do governo do Estado, para abrigar a cadeira de 
clinica ginecológica, conquistada eiii concurso pelo profess«r dr. 
Nicolau de Morais Barros, pois o nosso hospital que, por acordo 
entre o governo e a Iriiiandade Iiavia cedido a Faculdade de Me- 
dicina de S. Paulo as  enferriiarias necessárias ao eiisino das di- 
versas clinicas do seu curso, não tinha, iia ocasião, enferiiiaria 
vaga nnde se pudesse instalar aquela cadeira; e firialmente, a en- 
fermaria de clinica oftaii~ológica de iiiulheres, entregue a cadeira 
da especialidade, inteiramente remodelada. graças a decisão do 
sautioso ex-diretor da Faculdade, Prof. Dr. Pedro Dias da Silva. 
Essas novas instalaqões devêirio-Ias aos esforços e ao prestigio d t ~  
nosso grande diretor clínico Dr. Diogo de Faria, que, infeliznien- 
te, exerceu o cargo soniente durante sete aiios, tendo tido tenipo 
para atacar novas obras que julgava necessárias. 

O nosso hospital, seiiipre superlotado, precisava de novos 
leitos para doentes de iiiedicina. de cirurgia e das diversas e s p e ~  
cialidades, cujas enfermarias abrigavam doentes eni nuniero su- 
perior ao dobro dos leitos existentes eiii colchões estendidos pelo 
chão entre os leitos e tia passagem central das enferniarias. As 
salas de cirurgia de hoiiiens eraiii duas e as  de riiulheres taiii- 
hciii sóniente duas. 

As clinicas de oftalniologia de honiens e de derniato-sifiligra- 
fia estavani instaladas eiii enferiiiarias do porão da ala esquerda 
do  hospital, nial iluiiiinadas e coiiio a s  outras, superlotadas. Os 
anihulatórios funcionavaiii eiii salas do porão da frente do Iiospi~ 
tal, acanhadas, seiii o necessário equipaiiieiito, de nir~do que o s  
dedicados niédicos dêsses srrviçns faziarii verdadeiros riiilagres 
n o  cuinprimento de seus deveres profissionais. 

As outras secções do Iiospital, salas de operaçòcs, de raio X. 
gabinetes de massagens e hidroterapia, quartos para pensionistas. 
etc. todos eiii instalações deficientes. 

T U R E K C U L O S O S  

"O. problenia que iiiais chaiiiou a iiiinha atenção pela siia gra- 
vidade foi o dos tuberculosos dentro cio Hospital. Ainda na d i ~  
recão de Arnaldo resolveu-se aproveitar uni velho pavilhão de dois 
andares existente lios fundos do hospital para liele recolher os 
tuherculosos internados. colc~cando-se ns  Ii(~iiiens 110 paviniento 
terreo, e as  niulheres no primeiro andar. 

Em pouco tenipo o velho pavillião se encheu e apesar disso, 
as  diversas enfermarias do hospital continuaram a abrigar gran- 



de  iiúniero de tuberciilosos eiii cririiinosa proiiiiscuidade coici doen- 
tes de outras rii<iléstias. N ã o  Iiavia soliicão para I I  caso, porquc 
não existia hospital especializado na cidade e por outro l ad i~ ,  11s 
portadores de iiioli-stias do piiliiião iião pi~diaiii ficar al>aiidona- 
dos serii trataiiiento. 

lnipressionado coiii Cssr qiiadri~ negro desafiando a iiiinlia 
argúcia e a iiiinha capacidade de direção, resolvi ouvir o escr i tó~ 
rio técnico de obras da Iriiian(1ade e 'I Prof.  Resende Pi~ecli que 
era,  naquclc tciiipo, a riiaior autoridade tio Brasil erii cluestões 
tle o r g a n i z a c ã ~ ~  e c ~ ~ n s t r u ç i o  Iiospitalares. 

Estava aqii?le ilustre professor e111 ciiteiicliiiieiiti~ coiii I I  d i ~  
retor clinico do I-lospital, Dr. Diogo dc Faria r 11 iiosso grande 
irniãc protetoi- Dr. Koherto Siiiioiisen para a cr~iistrução de i i i i i  

pavilhão para i> sei-vico de ciriirgia infantil e ortopedia, para { I  

qual o »r. Siiiioiisen pretendia concorrer coiii valioso donativo qiií 
perniitia o inicio da obra.  

Falecido 11 [)r. Diogo dc Faria ainda na fase  dos estiidos 
para aquela coiisiruyãi~, foi olivitl~i. coiiii> seii sucessor. 

H O S P I T A L  C E N T R A L  

"Leiiibrei então a conveiiiCncia d e  se tratar d a  reiiiodelacão 
coiiipleta do I-lospital Cciitral. iiioderriizaiid~)-i> de acordo coiii a s  
novas idc'ias si,hre coiistru~Xo liospitalar ventiladas na Aiii6rica <Ir1 

Nnrtc c ria Escandin5via. 
Resende I'iiech. o rrigenlieir~~ Ariialdo Villares e iiiais tarde 

o engciiheiro Olavo Fraiico Caiiihi. chefe d~ escritorio de Oliras 
tla Iriiiandade e o novo diretor clinico, <lepois de dciiiora<lo estii- 
do das  instalaciies do Hospital Central e das suas iiecessidacies 
iiiais urgentes. cliegaraiii à ci~ticlusão de qiie deviamos. a p r ~ ~ v e i -  
tando I I  casco di> antigo Iiospital de pavilhhes separados, trans- 
forniar suas vclhas enferiiiarias eiii hlocos de  3 a 4 paviii irnt~~s,  
gaiihando eiii altura o espaqo iiecess;lrio para siia aiiiplia(.áo, iiiiia 
vez que n211 era ncoiiselliavel n coiistrri?ái~ de  iii i i  iiionohloco, táii 
de iiso iiioderiianientc. 

Ficoii assentado que as iiiais iirgeiites necessidades do hos- 
pital eraiii: a )  construção do pavilhão de  cirurgia infantil e o r ~  
topedia coiii 7 andares, já e111 es t~idos  na adiiiinistracão Diogo de 
Faria; b )  tlo 1)loco cirúrgico coiiieqando pelo feriiiiiino, n;i ala 
direita e seguindo-se-lhe i, i ~ ~ a s c u l i ~ i ~ ,  na ala escliierda, aiiil>os 
coiii quatro paviriieiitos. seiido aproveitado iio i>l«cri iiiasculiiii~ i1 

acidente do teri-eiio iliie periiiitirl a c o n s t r ~ ~ ? ã »  CIC i1111 andar, no 
rès-<I«-chio, destinado ao  alriii>xarifatlo d a  Iriiiaiidade; c )  dri 
hloco iiiasculino de oftaliiiologia, corii 3 pavinieritos; d )  do pa- 
vilháii para anihiilatório coni 8 andares, CIOS qliais < I  iiltiiiio seria 
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destiiiadu 3 hihlioteca e a sede da sociedade dos iiii:dicos da Saii- 
ta Casa, coiii a siia revista e qiic seria ao  iiiesnio teiiipo salão de 
c~inferências c reiiniões do corpc clinicr); e )  c~~riiunicação sub- 
terrânea ligando a s  enferiiiarias do rês-do~chào a«  Pavilhão Con- 
dessa Penteado, ao futuro pavilli3c d i ) ~  aiiib~ilati~rios e a portaria 
do  Hospital; i )  de i i i i i  hospital para tuherculosos fora do Hospi- 
tal Central, e a coiisequeiite deiiioliq30 dit velho depilsito tie tii- 
herciiiosos. a faniosa 5.8 enferniaria de iiiedicina. 

Conio obras iiienos urgentes viriani. a seu teiiipo, a parte cen- 
tral do hloco cirúrgico entre a s  seccões triasculina e feiiiiniiia, coiii 
5 oii 6 andares, aciiiia da nova enferniaria de ginecologia desti- 
iiada as clinicas de especialidades, ao  serviqo central de esterili- 
zaqão, arsenal cirúrgico e no últiiiio paviiiientij, a s  salas de cirur- 
i a  a anipliacão e iiiodernização dos serviços de  raios X e de  
Iiidroterapia. no rês-do-chã~) do bloco a refornia dos pavilhões 
de pensionistas, d a  fariiiácia central das  eiifermarias de Medici- 
na de hoiiiens e niulheres, d a  eiiferriiai-ia de deriiiati)logia c sifili- 
grafia, do laboratório central, pavilhões para iiioradia de eniei-- 
nieiros e eriiprcgados de anibos os sexos. iiecrotério e ser\iic~r de 
escritbrii) de ohras da Iriiiaiidaile. 

Todos êsses estudos toraiii a taca~los  c ci~ncluidos. coiii p lar i~  
tas detalhadas das obras projetadas. A parte tecnica ilo prohle- 
iiia foi coiiipletada. restando a face iiiais dificil, a ~jlitenqão de 
reciirsijs fiiianceiros para realização do graiide pri>jetii. 

F I N A N Ç r \ S  

"A Iriiiaiidade vivia, já naqiiele tciiipij, eiii regiiiie cleficitario. 
suas reiidas rliie não bastavaiii para a despesa ordinária. não dei- 
xavarii iiiai-geri1 para obras extraordiiiárias. Leiiihrei-ine. enrão, 
de  apelar para a generosidade dos paiilistan(is, que iiLiiica reciisa- 
raiii auxiliiis a Santa Casa. 

Eiii 1929, coiii auti>rizacãij da ~Llesa Adiiiinistrativa foi or- 
ganizada unia seiiiaiia de festas e sul~scriqões públicas. eiii beiir- 
ficio da Iriiiandade e para suas obras urgentes. Coin o aiixilio 
de 23 senhoras d a  nossa alta sociedade, divididas eiii diversas co- 
iiiissóes encarregadas, cada iiriia, dos diversos setores dos traba- 
lhos projetados, forarii realizadas festas hrilharites de dia e de 
noite, durante a semana: - sessões de cinenias, espetáculos de  
teatro e de  circo de cavalinhos, corridas e disputas de futebol, 
teriiiinando as festas coiii ~ i r i i  graiide haile. 

As coiiiissões encarregadas das  subscricões visitaram os  ùan- 
cos, a s  grandes indústrias, i, alto coiiiércio e os capitalistas da Me- 
trópole, coiii livros destinados 3 subscrição. 
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O êxito ioi conipleto, pois r> resultarlo desse grande iiiovi- 
nierito de caridade atingiu a cifra de Cr$ 2.800.300,00, quantia 
ele\'adissima para a éprtca, nas vésperas de Liiiin grande crise do 
cafe. corii espetacular queda tlo seu prcqi. Foi isso eiii 1929. 

Com êsses recursos c alguns doiiativiis e legados testaineii- 
tares forani construidos no Hospital Central o Pavilhão Fernan- 
dinho Simonsen, iniciarlo ctiiii o diii iativ~ do casal Roberto S i -  
irionsen; os dois pavilhões de cirurgia, I I  fcniiiiiiio coiii 3 paviiiien- 
tos e [i iiiasculino corii 5 andares; o pavilhãr] iiiasculino de oftal- 
rnologia; o Pavilhão Conde de Lara, para os ariibulat5rios; a pas- 
sagem subterrânea ligando i> hloco central ao pavilhão Condessa 
Penteado, ao pavilliãii Conde de Lara e a frente do edifício do  
hospital; o etiificio do escritóri(i de obras, coiii garagens iio 
rés-do-chão e três andares para doriiiitóri<i de enfermeiras; dor- 
mitórios para eriipregados e aproveitaniento dos altos da lavan- 
deria para residência de enipregadas. Aléiii dessas obras forani 
melhoradas as  antigas enferiiiarias, a velha farriiicia, os qiiartos 
de pensionistas e o aliiioxarifado. 

Fora do Hospital Central foi coristruida a obra i~iais iriipor- 
tarite rle iiiinha diretoria clínica - o I-lospital São Luis Gonza- 
ga, para tuberculoses, iio bairro di, Jacatiã, o prinieiro hospital 
geral para tuherculosos indigentes fundado no Estado, construido 
especialniente para êsse fim, coiii os recursos da Seniana da Saii- 
ta Casa, api-oveitandri-se a parte nova do  velho hospital de le- 
prosos do Guapira. Êsse hospital foi iiiais tarde ampliado graças 
a visão adniinistrativa do saudoso Ariiiando Salles, joveni e coni- 
petente estadista. a geiierosidade de filantropos paulistanos c da 
Legiãu Brasileira de Assistência. na presidência da exma. sra. 
[I. Darci Vargas. 

Não preciso dizer-vos o que C esse notá\rel Iiosliital da Santa 
Casa, confvrtivel e rii(iderno abrigo tle diieiites e faiiiosa escola 
de tisiologia. de repiitacão iiaci(>nal. 

B I B L I O T E C A  

"Das obras projetadas a inais adiável era a biblioteca do hos- 
pital, apesar de sua necessidade e do seu papel niiiiia boa organi- 
zação hospitalar, que não precisrj dizer-vos os serviços que ela 
presta a médicos e estudantes que a freqiientaiii. Toda gente sabe 
o que representava a sua falta. 

Ohrigado a atender as  necessidades iiiais urgentes e serii re- 
cursos financeiros da Iriiiandade para tal enipreendinierito, resolvi 
apelar para nieus aniigos, que o são tanibérn da Santa- Casa, pe- 
dindo-lhes auxílios para a instalação por niiiii ardentemente dese- 
jada. O apêlo teve sinipática repercussão dando-riie para inicio 



Rev i sr .~  DO Issriru~o Hrsrónrco e G ~ o c n h ~ r c o  De E. PACLO - 219 

das obras de acabanieiito do oitavo andar do pavilhão Conde de 
Lara, a quantia dc Cr$ 262.000,OO. Estava este paviniento coiii 
0 piso, o teto e as  paredes nuas. Foi feito o seu acabamento 
completo e o seu equipaiiirnto coiii aquêles recursos. 

Para  núcleo da biblioteca doei iiiinlia biblioteca medica, com 
quase 3 mil volunies de  livros e peri<idicos encadernados. 

O primeiro subscritor para esta obra riierece uni destaque es- 
pecial pela sua espontaneidade e prova de estiina que me coino- 
veu profundamente. Foí niinha veiieranda e saudosa amiga, 
exnia. sra. d. Vitória Pinto Serva, que já nonagenária, mas, eni 
plena lucidez d e  sua viva inteligência, quis (lar-iiie essa prova de 
estinia para riiim muito honrosa. 

Os outros doadores, de quantias iiiaiores e inenores inere- 
cem todos a minha profunda gratidão. P e ~ o  licença, entretanto, 
para salientar, dentre êles, o nieu saudoso ariiigo Gastão Vidigal 
que, tambéni espontâneaniente veio ao encontro dos nieus dese- 
jos enviando o vultoso donativo de Cr$ 90.000,00, angariados por 
êle. da Conipanhia de Terras Norte do  Parauá, do Banco A?er- 
cantil de São Paulo e de urii anonimu. 

Por isso pedi a Mesa Adniinistrativa que desse á sala de lei- 
tura da Bihlioteca o seu ilustre notiie, homenageni que foi unaiii- 
meniente votada. 

A Biblioteca hoje itiaug~trada teiri o nonie de Augusto &lei- 
reles Reis em lembranqa do grande servidor da Santa Casa, nieu 
querido e inolvidável coriipanheiro diirante quase vinte anos, na 
administracão da Irmandade, eiri convívio diário tudas as  nianhãs. 
Em diversos cargos, definidor, inesário, escrivão e niordomo do 
Hospital Central, durante 38 anos, coni inigualavel ded ica~ão ,  ser- 
viu a êste vetusto sodalicio. O retrato a óleo do seu patrono se 
ristenta na sala da Bihlioteca letiihrando aos contetiiporãneos e 
aos p0steros a sua benemerência. 

Ai está montada a Biblioteca que de  agora eni diante per- 
tence a Santa Casa e dela me despeço saudoso porque foi o ins- 
trumento de minha cultura profissional, que me deu a posi$ão 
conquistada em nossa sociedade a custa de trabalho honesto e 
perseverante. Auxiliaram-nie, enriquecendo-a com a oferta d e  
seus trabalhos cientificos. diversos colegas, professores e clínicos 
de S. Paulo, destacando-se o professor eniérito da Facukdade de 
Medicina d a  Universidade do Brasil, Dr. João Marinho de Azeve- 
do que, além de seus numerosos e notáveis trabalhos pessoais 
ofereceu ã Bihlioteca o fanioso "Tratado de .4natomia do Ho- 
niem", de Bourgery et Jacob, eni 12 volumes. obra centenária em 
perfeito estado de conservaqão e que além do seu valor 'cientifi- 
co é verdadeira obra de arte, pelas gravuras negras e coloridas 



<lu seu atlas anatciriiicil. E '  l ivr i l  irari, ~ l i ~  qual sãii ci)iihecid«s ~li, 

pais, três ou quatro exeiiiplares. 
A Biblioteca da Saiita Casa fo i  orgaiiizatla soli ii i inlia dii-r- 

qão pela pruvecta bibliotecária clipluniada srta. Abigail de Bar- 
I Mel«, ci i ja curiipetêiicia riie i assegiirada pela prinieira e 
ilustre bibliotecária paulista cxiiia. sra. d .  Adelfa Kodrig~ies de 
Figueiredo. auxiliada pela distiiita hihli i i tccir ia. taiiihciii diplo- 
liiada, srta. Ivete Roridiiielli. 

.\ essas inteligentes aiixiliares agrai leci~ a clcdica$ãil c cari- 
i i I i 11  c ~ ~ i i i  qiie se devotaraiii n èsse traballio. 

Esta assiiii satisfeita i i i inl ia ardente aspiraqão. No inverno 
da existcncia, descendo já iiielancolicaiiientc i1 outro lado drl 
o i i te i r i~  da vida, julgo ser èste o últ i i i io dos pequenos serviços que 
venho prestando a Santa Casa eiii 56 anos de ininterrupto labor. 
Agradeco cr~rdialiiiente aos dedicados aniigos que iiie auxiliara111 
iiesta eiriprèsa, e a coleiida h\esa Adniinistrativa da Iriiiandade (I 

apoio qiie seiiipre eiiiprestou a essa iniciativa, aos colegas que 
doaraili i Biblioteca aleiii de traliallios de sua lavra, obras na- 
cionais e estrangeiras de valor. 

Antes de teriiii i iar, quero agradecer a presenqa das autorida- 
des ci i is,  iii i l itares e eclesiásticas. das exiiias. sras. e srs. que, 
coiii suas presenqas, deraili graiicle hr i l l io a esta srileiiidade". 

Faloii eiii segundo lugar 0 Pi-ofess~lr Dr .  Celestiiio Ho~i i -roul  
qiic, eiii iioiiie da iblesa, disse o seguiiite: 

" E x i i i ~ .  Siir. L)r. Siiic'sio Kaiigel Pestaiia; 

E x n i i ~ .  Snr. Provedor da Santa Casa de Si r i  Paulo; 

Xohre assistência. 

Não sei ali: que piliito. 11 iiieu iiuhre aiiiigu acredita eni es- 
píritos. nest? iiiuiido huiiiario, r o apóst~l lo João diz. no seu E v a n ~  
gelho. qiie "(I corpo não serve para nacla, C o espiritc que 
vivifica". 

Esta s~~leni t lade C i i i r~vi<la por iiiii ii icsi i ir~ espirito de gra- 
tidão. pois "o reconlieciiiieiito é a i i ie r i ió r iado coração". 

Beiii sei que nunca foi esta espera de gratidão que vus ins- 
pirou os atos. nerii fo i  isto a aiiibiqão ou iiieta de vossa vida. 

H á -  i io reconclito de nossas aqòes ci)iiio que uiii pudor i iatu- 
a a firii de qiie iilhares profan~ls  não veirliaiii iiiacular as in- 
tenqóes puras dos sei-vidores de uii i  ideal sagrado, à iiianeira do 
soldado <lescunhecido iiiorreiido ir11 recanto de uriia trincheira, srili- 
tário e ahandoiiado. 

Não quero dar iioiiie a êste iiiundo de espíritos, baixu ou 
alto, ora o espiritisiiio <Ia iiiazsa siiiiples e ignara, ora « espir i t~ia- 
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lisino intelectual das elites rirgulhosas, assim que nos narra a pa- 
ráhola do fariseu e do publicano, no Teniplo. 

Eni se encarando como mundos a parte, ou para-humano, ou 
supra-humano ou infra-humano, é sempre o mesmo anseio da fe- 
licidade, a mesma tendência para o alto, o mesmo vôo para a s  
alturas a nos libertar das haixuras d a  terra, o mesmo mistério do 
Beni e do Mal. 

Não nos cabe entrar no mistério, q u i ~ á  (como o nome está 
a indicar) impenetrável, senão apontar para o remédio - a Fé, 
graGa gratuita de Deus, ou a boa vontade de tê-la para os que 
não a têm, porque a vontade de crer, já é crer. 

Ilustre Bispo inglês - Berkeley - dizia que a credulidade e 
a f é  são parceiros intimos; e não verificamos, nós os médicos, 
que a confianqa do doente 6 uni* modalidade da fé pelos efeitos 
surpreendentes de nielhoras e curas? 

"redulity and faith are close partners" 
"You must some uncertainly with faith" 
" l f  you have faith be" 
E conio se os esplendores da F@ nos ofuscassem, necessárias 

forani as  interferências de sonibras nos treme-luzes e nos "flushes" 
divinos, até que os  nossos olhos se  acoiiiodassem a luminosidade 
estonteante do Sol de Deus. 

Aceitei a incumbência de vos saudar. neste ato de justiça. 
pois ine é grato notar a coincidência da sorte amiga de poder di- 
zer-vos cousas de coração para coração quaiido o nosso espirito 
já, .perto da iiiorte. ninis tlesanuviad<i etitrevê a s  luzes da verda- 
de de Deus. 

Os  versos de Lucano exprimem bem as  doçuras d a  boa nior- 
te; "Victuros que Dei celant, ut vivere durent, felix esse mori" 
e Cicero, ilustrando a parte hiimana "E rnori nolo, sed me esse 
niortum n,ibil curo. 

O acaso, esse quase fatalisnio divino tem-nos feito andar 
sempre juntos, nutiia cotiipanhia de amizade e de sentinientos, 
mòrmente quando jungidos pela mesma Fé. 

Como Jó. Deus vos tem provado, em vos tirando tudo para 
vos dar tudo - a graça da Fé. 

Se tivésseis nascido séculos antes eu vos poria entre os 
estóicos. 

Talvez essa uniãc conieysse quando tivestes de ouvir a ora- 
çãu fúnehre de uin coiiiuni aniigo que São Paulo perdera e que 
nos fora cometida fazer e que tachastes (niesmo antes de ouvi-la) 
de sertnão. 

Guardei, seni retrucar a boutade nialdosa, porquanto tive 
senipre na memória o conselho de Voltaire: 



"tout est permis hors d'être ennuyeux (Tudo é permitido me- 
nos ser cacete). 
Passados vários lustros tivemos a sorte de vos dizer as lau- 

des por ocasião da homenagem, que recebestes na passagem de 
44 anos de serviqos prestados a Santa Casa. 

De fato, a. vossa passagem por esta casa foi cheia de bene- 
merências que não se apagaram na memória de vossos pares, nem 
se sumirani na gratidão de vossos amigos e dos doentes beneficia- 
dos, porque se isto se desse, as próprias pedras desta casa fa- 
lariam. . . 

Não quero neste instante festivo, indagar dos motivos que 
vos levaram a nos deixar, pcis "non erat hic locus" como precei- 
tuara Horácio, senão fazer-vos sentir o quanto sensivel nos foi 
semelhante ostracismo voluntário vosso e separaqão sentida 
nossa. 

Nessa ausência talvez meditastes sôbre a inconsistência das 
cousas humanas e sôbre a fragilidade de esforqos mesmo bem 
intencionados. A saudade, quem sabe? talvez vos alanceasse a 
alnia . . . . . . . . E . . . . . . . . "on revient toujours a ses premiers 
amours". 

Fõstes pensando no que mais carente se fazia a casa a que 
vos destes todo; e vistes bem logo que eram os livros, as revis- 
tas, êsses amigos, êsses repositórios de ensinamentos, senipre 
prontos a nos dai tudo sem nada pedir em troca, niesmo quando 
a nossa desidia os abandona a voracidade dos bichos em morte 
inglória como será a nossa conforme a advertência do Dia das 
Cinzas: "Memento homo quia pulvis eris et in pulverem rever- 
teris" mesmo porque ainda no reparo curioso do grande clinico 
inglês Osler, que ilustrou a América do Norte com a fundafão da 
Escola de John Hopkins e teve a glória de ser chamado a cate- 
dra de Clínica Médica da Universidade de Oxford: "Fazer me- 
dicina sem livros é viajar seni cartas e clinicar sem doentes 6 
navegar em sêco". 

Pondo de lado os óbices todos que se vos antolhavam, e, com 
auxilio de wssos amigos, doastes a vossa biblioteca à Santa Ca- 
sa, que hoje inauguramos. 

E a mim coube ainda a sorte de poder pregar-vos mais êste 
sermão de laudes, entre bênqáos e flores. 

Volvestes a casa que deixkstes não como o filho pródigo, 
de que nos fala o Evangelho, de volta de seus desvarios, mas 
pródigo de novas mercês porque entre as três virtudes cardiais - 
Fé, Esperanqa e Caridade, é a Caridade a maior. 
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Tenho para mim que a salvafão dos Médicos, êsses morti- 
colas na comparação tenebrosa e irreverente de Léon Daudet, es- 
taria na Caridade. 

Não sei a mais se pensastes no caráter indelével que nos 
confere o sacerdócio, porque a Medicina é depois da Religião 
Cristã, um sacerdócio, isto para vos dizer que sois nosso - 
"noster est". 

Com o mesmo orgulho coiii que a Companhia de Jesus rei- 
vindica para si a glória de Anchieta e de Nóbrega na fundação 
de São Paulo neste Quarto Centenário de sua existência, nós rei- 

, vindicamos para a nossa companhia, para esta Santa Casa, a vos. 
sa pessoa, o vosso nome por tudo que por ela e para ela tendes 
feito, pela Caridade". 

Eni seguida usou da palavra o Dr. João Batista Montenegro 
que leu o seguinte discurso: 

"Exmo. Sr. Dr. Sinésio Rangel Pestana, 
D.D. Diretor Clinico, emérito, dos Hospitais da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo. 
A "~iblioteca Dr. Augusto Meireles Reis", que acabais de 

inaugurar, abrind«-a oficialniente ao Corpo Médico desta Santa 
Casa, é a jóia engastada no vértice da robusta e altaneira coluna 
de vossa benemerência, nesta instituiçáo. Ela testemunhará as 
gerações vindouras vossa dedicação à classe médica. 

No torvelinho de nossa vida agitada e cronometrada ao mi- 
nuto, em que todos porfiani em niultipolar atividade, êsse reposi- 
tório do saber, a biblioteca, é indispensivel fonte de fácil e útil 
informacão. 

Se já se fazia notar sua lacuna aqui, abismar-se-ia no por- 
vir pelas diretrizes esboçadas, tendentes a acomodar o médico 
mais junto de seus doentes. 

Quando nossos métodos de ensino se tornareni menos teóri- 
cos e mais objetivos; quando pela condensação dos cursos médi- 
cos universitários, reduzindo-os para cinco anos ou mesmo qua- 
tro, pudermos dar ao médico recétn-formado a oportunidade de 
se beneficiar com um ano ou mais de internamento, para real 
proveito seu e do hospital, então esta grande instituiçáo terá de- 
zenas dêsses jovens trilhando com insistência o rumo desta bi- 
blioteca. - Acresçam-se os niédicos que estabilizados por um pavilhão 
destinado a pensionistas para se aquilatar do valor de vossa ini- 
ciativa. 

Minguani as bihllotecas particulares por falta de espafo nos 
lares, crescem e se modernizam as centrais, criando facilidades 
para a reti~ada provisória de seus volumes. 
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Do livro conhecemos o prestigio através de todos os tenipos. 
Projeta-se modernamente, a revista, nos cenários de leitura, 

delegando aos compêndios frequentes consultas. 
Atento a êsse evoluir, já providenciastes a assinatura dos 

iiiais tnodernos periódicos da ciência médica onde nossos colegas 
encontrarão ensinamentos úteis e inspiração para suas pesquisas. 

Bastaria êsse nionumento para consagrar-vos na estima e 
gratidão de nossos médicos. 

Mas tendes tôda vossa vida profissional eiiipenhada em bem 
fazer a esta Santa Casa. 

Sois o decano dos médicos, com mais de meio século de útil 
atividade e detendes o titulo impar de Diretor Clínico Emérito. 

Vossa lúcida inteligência e pronto discerniniento, a discipli- 
na de espírito, amor ao trabalho, retidão de caráter, aliados à 
robusta constituição física vos conduziriam ao mais alto posto do 
Corpo Medico. 

A rnultiplicidade de vossos afazeres, desde essa capital as- 
censão, iriam absorver progressivamente tôda a vossa atividade 
atÈ levar-vos ao reginie de tempo integral da benemerência. 

Vivemos essa fase de vossa existência. 
Todos os vossos anseios, preocupações e aborrecimentos, 

neste circulo de ação. eram tanibéin nossos. Justo, portanto, o re- 
gozijo pelas vitórias. 

Enferiiiarias coiii doentes triplicados ein cada leito. 
T~iùerculosos eni fase Hiantada d a  doença, confinados e 

quase ainontoados ein enfermaria onde o concerto macabro d a  
tossel e a poluição do ar nebulizado pelas secreções bronquiais, 
carregadas de bacilo de Koch, fariain recuar a queni não fôssc 
médico ou enferrneii-o por vocação. 

Airibulatórios localizados em pbrão, onde estreito -e escuro 
corredor servia de sala de espera e abrigava dezenas de doentes 
das mais variadas riiolfstias contagiosas oi i  repugnantes em es- 
treita promiscuidade. 

Crianças morrendo ao abandono. 
Eis os escolhos niais proeniinentes a nossos olhos, dêsse ce- 

nário de misérias fisicas. 
Firmado eni vosso crescente prestígio pessoal, auxiliado por 

dedicados amigos de todas as  classes sociais, contando com a 
irrestrita confiança e todo o auxílio de que era capaz a Mesa 
Administrativa, encetastes a reforma dêsses serviços. 

Foram construidos os Blocos Cirurgicos, Pavilhão Fernandi- 
nho Simonsen e Pavilhão Conde de Lara. 

Esses se destacam, pela importância e majestade, sobre 
outras obras de nienor vulto. 
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Mas, onde einpenhastes vossa alma, ao que nos parece, foi 
na acomodação dos tuberculosos, no antigo Guapira, hoje Ja- 
qanã, com a fundação do Hospital São Luis Gonzaga, que se dila- 
ta por grande área, ostentando belos e confortáveis pavilhões 
para tratamento e cura dos fimatosos, dando assim alivio a dan- 
tesca aflição de muitos pais e niáes tuberculosos. contribuindo 
para estancar as  fontes de contágio. 

Paralelamente às acomodações forarii também melhoradas 
as  instalações e organização dos serviços, de acordo com os pro- 
gressos da época, e na medida perniitida pelos ajustados recnr- 
sos econômicos. 

Encerrastes vossas atividades de Diretor Clinico seni aban- 
donardes esta instituição. 

Muitos volumes seriam necessários para enfeixar a descrição 
de vossa atuação. sempre orientada pela sinceridade nos propó- 
sitos e pela estrita honestidade nas realizações. 

Não fôstes só uni Diretor Clínico, tostes tanlbéni uni patriar- 
ca r prosseguis uiii sacerdote a quem muito estimanios. 

Vosso cargo de Diretor desta Biblioteca coloca-vos erii esfe- 
ra intelectual serena, liiais adequada aos requisitos de vossa saú- 
de e onde podereis deleitar-vos conversandn colii os clássicos. 

Será também para nos garantia de eficiente organização. 
Os colegas dos Hospitais da Iriiiandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, através da Diretoria Clinica, vos 
agradecem niuito sinceramente inais essa dádiva, tornando êsses 
agradecimentos extensivos a M. D. Mesa Administrativa e a to- 
dos os que contribuiram para sua instalação". 

O Dr. Nelson Meireles Reis, em nome dos filhos do Dr. 
Augusto Meireles Reis, patrono da biblioteca, agradeceu a honie- 
nagein à niemória do seu pai pronunciando o seguinte discurso: 

"Senhor Irmão Provedor, 
Senhor Doutor Sinésio Rangel Pestana, 
Minhas Senhoras. Meus Senhores. 
Profundamente coniovidos, vêni os filhos de Augristo Meire- 

les Reis agradecer à Irniandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo a honienagein que ora presta ao seu saudoso Pai,  
em reconhecimento a dedicação com que trabalhou durante longos 
anos em prol da obra humanitária aqui praticada diuturnamente 
eni favor dos desprotegidos desta nossa querida cidade. 

Entre vós, ninitos tiveram a felicidade de privar coni Augus- 
to Meireles Reis e conhecer a bondade e desinterêsse coui que, 
eni sua longa e trabalhosa vida, atendia. servia e protegia, sem- 



pre com alegria e satisfação, a todos que dêle se acercavam ou 
dêle necessitavam. 

Numa confissão singela, feita eni momento angustioso, quan- 
do, em fins de 1930, compartilhava os sofrimentos e atribulafões 
de seus melhores amigos, escreveu êle a seus filhos em carta que, 
por determinacão expressa, só foi aberta depois de sua morte: 

"Sinto-me envelhecido e desanimado, sem esperança de mui- 
to viver, e por isso escrevo esta carta que Vocês deverão ler de- 
pois de minha niorte .e que será a última manifestação de niinha 
vontade. Desejo que Vocês procedam sempre bem, com digni- 
dade, honestidade, e respeito a todos corii quem conviverem. 

"Nunca facam injustiqas a quem quer que seja; façani seui- 
pre o bem que puderem; assintam antes a vontade de outrem que 
as  suas; procurem ter sempre menos do  que mais, ter o Último 
lugar e ficar abaixo de todos; e, ainda, desejem e roguem inces- 
santemente para que se faça plenamente em Vocês a vontade 
de Deus. 

"A iiiinha vida pode servir de exemplo a Vocês. Sempre fui 
respeitado e estimado, porque sempre procurei ser honesto e cum- 
pridor dos nieus deveres. 

"Naturalmente errei iiiuito como homem que sou, nias devo 
afirmar que nunca prejudiquei a ninguém; nunca fiz mal a que& 
quer que seja; nunca tive ódios ou paixões q u e  me levassem a pra- 
ticar uma injustiça. 

"Fui Juiz durante 30 anos, julguei muitas causas, decidi mui- 
los litígios e a consciência não nie acusa de ter faltado aos meus 
deveres, nerii ter cometido injustiças ou prejudicado os iuterêsses 
dos litigantes. 

"Saí paupérririio da niagistratura, devendo 56:000$000 que 
tive de pagar com os meus trabalhos depois de aposentado. Ser- 
vi a muita gente, prestei niuitos serviços, e tudo quanto era pos- 
sivel fazer de ùeni ao meu próxiriio, fiz sern esperança de qual- 
quer recompensa ou agradecitiiento. Não tenho inimigos e nun- 
ca desejei mal a ninguém". 

Nessas palavras, que beiii revelam o caráter de uni homem 
boni, fixou êle, com precisão, o que realmente foi: uni amigo de 
todus os momentos, sempre pron-to para servir, bondoso, dYesin- 
teressado e desprendido. 

Só homens coni elevada capacidade de rentíncia e caridade 
cristãs podem servir a esta gloriosa Santa Casa, onde tudo're- 
presenta e exige sacrificio, sofrimento, dedicacão e desinterêsse. 

E por assim ter sido - e sois disso testemunha -, pôde 
.4ugusto Meireles Reis ser um servidor desta instituição, que mui- 
to venerou, afirmando, senipre e orgulhosamente, ele, que ocupou 
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os mais elevados cargos na terra paulista, ter o titulo de Irmão 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo como o que mais o 
envaidecia e prezava. 

Dos seus trabalhos, da sua dedicação, do seu afeto para com 
esta Santa Casa e todos os companheiros e auxiliares que com 
êle conviveram, dos mais categorizados aos mais humildes, me- 
lhor do que nós, e com autoridade inexcedivel, já falou o nosso 
queridissimo Dr. Sinésio Range1 Pestana, seu grande amigo, com- 
panheiro fiel de todos os dias e de todos os momentos, organiza- 
dor e doador desta imponente Biblioteca. 

A nós, honrados com esta homenagem que se realiza mais 
de dez anos após a morte de nosso saudoso Pai, muito sensibi- 
liza esta solenidade que demonstra não ter o tempo, que tão ràpi- 
dainente tudo consome, apagado da membria da Irmandade da 
Santa Casa o nome de um dos seus grandes amigos e perseveran- 
te servidor. 

Dai a riossa gratidão e o nosso sincero agradecimento por 
esta homenagem que é também um ato de justiça, pois dando a 
esta Biblioteca o nome de Augusto Meireles Reis, vindes de per- 
petuar nesta Santa Casa o nome de um dos vossos companheiros 
que rnuito a amou e a ela dedicou os melhores esforços para vê-la 
sempre crescer e representar, como efetivamente sempre represen- 
tou .e representará, o que ha de melhor na organização, perseve- 
rança, generosidade, desinterêsse e hondade da gloriosa gente 
paulista". 

O Dr. Edvard Carmilo saudou o doador da Biblioteca, exal- 
tando o seu gesto. 

O irmão provedor, encerrando a sessão, convidou os presen- 
tes para a inauguraqão das placas comemorativas. 

A placa de bronze com o nome do patrono da Biblioteca foi 
descerrada pelo seu filho Dr. Augusto Meireles Reis Filho; o re- 
trato a óleo do Dr. Meireles Reis, foi descoberto pela sua filha Se- 
nhorinha Alice Meireles Reis e a placa de bronze com o nome do 
Dr. Gastão Vidigal, colocada na sala de leitura, foi descoberta 
por sua Exma. Viúva. 





SÁO PAULO, FATOR MAIOR DA REPÚBLICA 
BRASILEIRA, EM FACE DAS REVOLUÇÕES 

DE 1893 E 1924 

Teve São I'aulo a predestinação singular de haver, coni o 
civisnio de seu povo e dentro de uin Estado confederado, de pe- 
quena área territorial, comparativamente a do Brasil, dado à Pá-  
tria Brasileira, coni a própria nacionalidade - Brado do Ipiran- 
ga em 7 de Seteri~bro de 1822 - a estrutura fundamental das  
instituições republicanas - Convenção de Itu, eni 17 de Abril de 
1873 - e a consolidacão da República, quando da revolta d a  Ar- 
inada, eni 6 de Seteriihro de 1893 e do levante militar de 5 de 
Julho de 1924. 

Germinados eiii seu solo os frutos dêsse idealisino, colheu e 
oferendou ao Brasil a independência politica que lhe deu foros 
de nacão; deu-lhe, com a pregação dos principias de democracia. 
a República, e perante as  Revoluções de 1893 e 1924, impediu que 
a estruturação democrática se convertesse em arcabouço de cau- 
dilhagem, nial &$e, que teni relegado a planos inferiores, no con- 
ceito mundial das tiacionalidades, tiida a América Latina. 

"Pro-Brasilia fiant eximia" é o distico de seu brazão (le ar-  
iiias, aclamado por unia imposição de fé a Naqáo e fundido na 
labareda viva do tiiaior iiioviiiiento cívico de brasileirismo. que 
foi a arrancada constitiicionalista de 9 de Julho de 1932. 

Já 110 Brasil-colônia, o povo de Piratininga, cuja sobrancei- 
rice e idealisnio levaram Saint-Hilaire a denomina-lo "raça de 
gigantes", havia paliuilhado léguas e léguas dentro das matas 
invia?, runio ao oeste, para levar de roldão, sob o impulso indo- 
niávef de suas "bandeiras", a s  linhas fronteiriças que lhe marca- 
vani limites no solo continental da América do Sul, reduzindo a 
niero sinibolo diploniático de nenhurria expressão territorial, o cé- 
lebre e, por ação dessa "raça de gigantes", lendário Tratado de 
Tardesilhas! 

Predestinada para os feitos inaxinios da história nacional, a 
terra de. Piratininga, como a Ronia dos césares, que dera ao mun- 
do a triplice unidade politica, juridica e religiosa, soube dar a 



Pátria-Mãe - o Brasil -, a unidade territorial, dilatadora de suas 
fronteiras, a unidade politica, derivada de sua emancipação nacio- 
nal e a unidade republicana, jugulando, ao lado do govêrno fe- 
deral, as duas revoluções que visavam substituir o regime da pró- 
pria República, por dinastias de tiranetes fronteiri~os e de dita- 
dores, oriundos de n asorcas vitoriosas. 

Beni clara é a li(ão histórica de senielhantes acontecimentos, 
e do paralelo das rel olufões republicanas de 1893 e 1924, re- 
sultará, em sua meridiana verdade, a constatação real dêstes fatos. 

A REVOLUÇAO MILITAR DE 1893 

Esta ainda vivo nos espíritos da geração anterior, que o fim 
do século passado proporcionaria aos Brasileiros, (i duplo e dra- 
mático espetáculo: a derrocada de seu Império e o advento de 
sua República! 

Cessara a existência Império de D. Pedro 11, porque não 
cortibatera, em suas fontes, a idéia republicana. E esta, como é 
óbvio, teria que frutificar, apresentando ao Brasil a ma nova for- 
ma estruturd. 

Tinha assim. a Renública nascente. sedimentos fortes do Im- 
pério, e no ano de 1893, não era ela ainda madura, senão infan- 
te, entidade nova surgida em I5 de Novenibro de 1889. 

Na realidade, em 1893, tateava a República o caminho de seu 
futuro. E porque, a todos os Brasileiros ainda não havia sufi- 
cientemente convencido, era, como o foi, concebível a idéia de um 
retorno ao passado, ou mais própriamente, com a revogacão "ma- 
nu-militare" da República, a ressurreição do Império! 

Se os fatos que levaram o Almirante custódio José de Mel» 
a sublevar a esqria(lra, na madrugada de 6 de Setembro de 1893, 
não podem ainda resultar perfeitamente definidos, é de se admitir 
qlie o intuito de um regresso ao Império não fõsse estranho ê. 
iniciativa rebelde, pois que se sabe que uina das mais ilustres 
patentes da Arniada insurreta, o Almirante Saldanha da Gania, ti- 
nha'como objetivo idealistico, a reposição da Nação na data de 
15 de Novembro de 1889! 

Nein mesmo seria licito admitir-se que o fautor principal dss- 
se levante naval tivesse intuitos inferiores a sua responsabilidade 
de alta patente da Armada do Brasil - esta, tão ciosa até hoje 
de sua dignidade cívica - no iiioriiento de dar tão grave passo. 

Mas, (. preciso que se lembre, que nas extremas planicies do 
sul do pais rugia a luta fratricida, dividido ri povo do Rio Grande 
do Sul ern grupos irreconciliáveis: federalistas atacando o govêr- 
no estadual, e êste, como decorrência natural, defendendo suas 
prerrogativas constitucionais. 



O "minuano", que fustigava a s  cochilas gaúchas, trazia gér- 
mens da infecção revolucionária por sôbre o território dos Estados 
de Santa Catarina e Paraná, chegando mesnio às  plagas paulista- 
nas e à o r l a d a  Baía d a  Guanabara. 

O certo é que à sonibra de qiialquer uma dessas causas, a re- 
volta da Esquadra eclodira! 

Ao clarear a madrugada de 6 dt. Setenibro de 1893, o Mare- 
chal Floriano Peixoto tinha contra seu govêrnu a esquadra nacio- 
nal em rebeldia, visando sua deposição c bloqueando a capital da 
República sob o império de seus canhões. 

Dezoito Estados da Federação quedarani-se inertes, na po- 
sição de espectadores, ante a incerteza da luta que, a todos, se 
afigurava duvidosa quanto a qualquer êxito riiilitar. 

S ã o  Paulo, tão cedo inteirado dos fatos, ofereceu-se à União 
ameaçada, promovendo atos de resistência a insurrei~ão;  preve- 
nindo os acontecimentos possíveis, coni o raro tino administrativo 
de seu grande Presidente de Estado, o Dr. Bernardino de Campos. 

Desde logo se destacou o perigo de vir o pôrto de Santos cair 
ein poder dos revoltosos da esquadra, os quais necessãrianiente te- 
riani de dispor de uma forte base de ação naval-militar, desde que 
não lograssem, como não o conseguirain, a da Guanabara, onde 
as  fortalezas de terra impediram que tal objetivo fosse ali conse- 
guido. 

Desembarques de fuzileiros navais forani tentados em Niterói, 
porém, forças do Exército anularam semelhante ernpreendiniento, 
coni o apoio dos Fortes encarregados da defesa da cidade do Rio 
de Janeiro. 

Concentrado no sul do pais o conflito militar, para lá teria 
de ruinar a esquadra rebelada, unia vez que a queda da capital da 
República não lhe fosse viável, o que a levaria a abandonar êsse 
setor de luta, e, eni consequência, forçar a barra e fazer-se ao mar. 

Nesta eniergência, runiando para o sul, a esquadra riscaria se- 
bre o Atlântico unia das linhas de beligerância, que viria encontrar 
sua paralela indispensável eiii outra traçada sõbre o continente, e 
esta, nitidamente estendida sôbre o território nacional, onde impe- 
rava a luta. 

Para base de operações dos navios eni luta, indispensável era 
a localização de uin porto de abasteciniento eni algum ponto do li- 
toral sul! 

Santos tinha de ser, conio foi, einbora improdutivamente, o 
ponto alvejado pela investida naval revolucionária, o qual por ação 
dos cruzadores "República" e "Pallas" foi bombardeado, na pre- 
sença do Presidente de São Paulo, Dr. Bernardino de Campos, e 
de varões ilustres, dentre êles: - Alvaro de Carvalho, Alonso 



Guayanaz da Fonseca, Aniçrico de Caiiipos. Caseriiiro da Rocha, 
Fiel Jordáo da Silva, Fernando Prestes, Josc Vergueiro. José Pe- 
reira de Queiroz, Pereira dos Santos. Rivadávia Correia e Tenente 
Aires da Gania. 

Entretanto, não só eiii Santos o ardor cívico dos paulistanos 
se patenteou. Eni São Paulo, a iiinguém era indiferente a situaqão. 
Mas, enquanto o seu grande Presidente agia administrativarnente! 
o povo permanecia inativo. 

Era necessária a mohilizaqão de seus recursos, não só como 
colaboração aos poderes constituidos, mas tambéni, para que sua 
inatividade não f6sse um incentivo ao oport~inisnio de inaus cida- 
dãos ou dos nienos fortes de civisiiio e assini, favorecer a propaga- 
qão da rebeldia. 

' Mas, era preciso que urii riiilagre viesse mobilizar e ariiiar os 
espiritos para a vithria da caiisa governaiiiental. 

Tal aconteciiiiento, entietaiito. surgiu. Na tarde do dia 1 I de 
Seteinbro. estudantes da Faculdade de Direito do largo de São 
Francisco, chatiiados a reunir-se na sede social d o  "Clube Republi- 
cano", ouviani, frementes de entusiasnio, a leitura de urii documento 
feita pelo acadêinico Alberto Penteado - estudante de graiide des- 
taque entre seus pares - seu redator, cujo têrnios, repassados de 
civisiiio, sã« 11s seguintes: 

"Os estudantes abaixo~assinados,  ante a dolorosa eniergên- 
cia que atravessa a Pátria Ixasileira, ferida eni seus brios 
pela cartada aventureira de caudilhageiii que, banida do c o -  
ração nacional, refugiou-se por trás das  tcrres dos encoura- 
çados, cujos canhões, destinados a sereni porta-voz dos sen- 
tirnentos d a  dignidade nacional contra o iniiiiigo estrangeiro, 
transforriiarani-se eiii expelidores das fezes d a  a i i ib i~ão con- 
tra a face d a  União, repelida pela constituição de  24 de Fe- 
vereiro, pelos poderes constitiiidos e quer pela forca sobre- 
por-se a Nação e a Repuhlica. afirrriam inteira adesão ao  
govêrnr~ constitucional da República, declarando-se prontos 
a repelir pelas arriias todos os  assaltos a hoiira da República, 
traiiiados por esse grupo de  riiarinheiros e políticos há niuito 
Iiroqueados na consciência brasileira. 

VIVA A REPUBLICA! 
VIVA A CONSTITLrlÇÃO DE 24 DE FEVEREIRO! 
VIVA O MARECHAL FLORIANO! 
VIVA O DR. BERNARDINO I)€ CAMPOS! 
VIVA O EXÉRCITO NACION..ZL! 

Alberto Penteado". 



l J i i i  toqiie de clariiii que ecoasse no recinto daquele sodalicio, 
não encontraria ressonância maior. 

A todos acudiu unia si: idéia: - a f(>riiiaqão iiiiediata de um 
halalhão para enfrentar n aiiihiçáo daqueles marinheiros, incons- 
cientes e atrevidos. 

Por proposição dos cstudarites Guiiiercindo Ribas e Fausto 
Ferraz, semelhante ideal se corporificuu iniediatamente! 

.4 juventude de São Paulo, c<irno faria novamente eni 1932. 
dava, ela sozinha, a milhões de brasileiros e pois, a Nação, a lição 
máxiina de civisino, de dignidade e de patriotisnio, condenando a 
indiferença comodista de muitos e iiiarcando com ferro incandes- 
cente a arnbifão incontida de niilitares seni noção de seus deveres 
para con! a Pátria, que buscavain na escalada do Poder Público a 
satisfação de seus apetites! 

Aos têrnios do nianifesto do estudante Alherto Penteado e dos 
acadêriiicos paulistas que o suùsrreverani, respondia o Marechal 
de Ferro, coin as  seguintes palavras: - 

"Dr. Bernardino de Cainpos - Presidente de São Paul'i - 
Causou-nie agradável impressão (i vosso telegrania de hoje 
(12) coniunicandoa resolução dos estudantes de Direito de 
virein combater ao meu Iado pela causa da Pátria. Desvane- 
ceu-nie o concurso de coriiandados de tal ordem. Na niocidade 
das escolas, a República tem tido e terá sempre defensores 
que iião mèdeni sacrificios, quando são necessários seus ser- 
vifos. Não iiie surpreendeu, portanto, a nobre resolução dos 
rst~idantes de São Paulo. Viva a Republica. 

Floriano Peixoto". 

Nessa inesriia tarde de 12 de Setembro, São Paulo ofertava ao 
Brasil a elite de sua juventude, aquilo que melhor possuia w m ?  
reserva nioral de seu povo e de siia gente, altaneira e ilustre! 

A partida do Batalhão Acadêriiico ecoou, decisivamente. no es- 
pirito do povo brasileiro! 

Esses oitenta e cinco alunos da Faculdade de Direito de São 
I.'aul<i que, runiando para a praia Vermelha e, eni seguida, incum- 
hidos da defesa da enseada do Flarnengo, na capital da República, 
riiais que um contingente de tropa nr~rnial de efetivo superior, eram 
urii simbolo de altaneria e de fidelidade as  instituições pátrias, s õ .  
bre serein uni punhado de hravos, artiiados e iiitiniciados, ante os 
quais ti~mbariaiii niuitns insurretos da Arniada, se tentassem toniar 
pé na praia cuja defesa lhes fora distribuída, em nome da República 
dos Estados Unidos do Brasil! 

A contribuição de São Paulo a União não se cingiu a defesa 
rriilitar de seu grande põrtn. neni do envio do Batalhão Acadêmico 
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para a defensiva da capital da República; o Batalhão Alfredo Ellis, 
de São Carlos, foi chainado à defesa de Santos;  e na cidade de 
Brás Cubas, herii como na de São Vicente, oficiais da Guarda Na- 
cional organizavani contigentes inilitarizados. 

A Fõrça Pública de São Paulo contribuira coiii a ação desta- 
cada dos seus Segundo e Quarto Batalhões, à eficiência da de- 
fesa do reginie, salientando-se, ainda, o Décinio Batalhão de Ca- 
valaria dessa corporação, aléni das tropas regulares que prosse- 
guiram até o fim da revolta, eiii terras sulinas, nos embates rema- 
nescentes à rendição d a  esquadra rebelde erii pòrto estrangeiro, 
quando a anieaça d a  nova esquadra formada pela União Federal, 
sob o coiiiando do Almirante Jerôninio Gonqalves, procurava com- 
batê-la e aniquilá-la ern definitivo. 

A REVOLUÇÃO DE 1924 

A Nação Brasileira trilhava período de abastança e progresso, 
conseqüente aos governos dos presidentes Epitácio Pessoa e Arthur 
Bernardes, estando êste ainda no poder. O levante do forte de 
Copacabana e o da Escola Militar refletiam tiiais o idealismo de 
moços, anelando para a Pátria Brasileira dias melhores, que prò- 
priamente a vontade de depor goveriios ou alterar basicamente as  
instituiçóes constitucionais da Repíiblica. 

Tinham raz0es de patriotismo, e 6 incontestavel que visavam, 
coni seu grande sacrificio, dignificar mais e mais a Nação a cuja 
defesa se dedicaram, no supremo sacerdócio de sua fé, como pro- 
testo à ação demagógica de politicos profissionais que visavam, 
na satisfação de suas vaidades e apetites, proventos personalistas. 
cni detrirnento da coletividade nacional. 

Não poderá ninguém no Brasil relenihrar o heri>isriio dêsses 
moços seni sentir emoção e saudade, porque ofertaram êles, em 
defesa de seu idealismo, o futuro de suas carreiras de armas, e 
muitos - como os já lendários heróis de Copacabana - a s  pró- 
prias vidas. - 

A ninguém seria licito prever que no Estado de São Paulo, 
no inicio de unia nova administração, a cargo de uni estadista de 
escol - filho do grande Presidente Bernardino de Campos, pre- 
cisamente (1 iiiaior esteio defensivo da República no levante da Es- 
quadra, em Setembro de 1893, ao lado do ínclito Marechal Floriano 
Peixoto - o Dr. Carlos de Cainpos, fosse eclodir na manhã de 
5 de Julho de 1924, um levante militar, de rumos desconhecidos e 
sem que houvesse justificativa, motivo público de imediata rele- 
vância. 
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É certo, todavia, que fôrças regulares do Exército, localizadas 
no Estado de São Paulo e contingentes de sua niilicia estadual, a 
Força Pública, se sublevarani contra os governos paulista e federal, 
armando combates nas ruas da Capital de São Paulo, buscando 
como objetivos militares, a subjugação das fôrças legalistas adver- 
sas, enibora pondo em pânico a população civil, exposta a toda 
sorte de sofrimentos, tal con~o se fôra a Nação atacada por po- 
tência estrangeira e exércitos inimigos regulares, apresando vilas 
e cidades, em movimento de conquista, nitidamente militar. 

Não é da melhor ética de História, analisar cometimentos guer- 
reiros ou diplomáticos, quando a época que dos mesmos separa o 
historiador é recente, pois as paixões de ordem pessoal desvirtuam 

, a real natureza dos acontecimentos. 
Sábia lição nos dão as Chancelarias mundiais, dentre elas o 

nosso glorioso Itamarati, quando se reservam a comentar ou tor- 
nar públicos acontecimentos internacionais sòmente apos a decor- 
rência de meio século, se verificados em outros Continentes e de 
um século, quando ocorridos n0 mesino Continente de suas nacio- 
nalidades. 

Assini, bastara que se destaque nestas paginas a contribuição 
de São Paulo na defesa das instituições federais, contra as quais, 
é licito dizer-se, se sublevarani as fôrças revolucionárias de 5 de 
Julho de 1924, pois o governo da República era seu objetivo po- 
lítico-militar. 

A resistência de parte da Fôrça Pública paulista, por isso que 
unia outra, colhida pela surprêsa do golpe revolucionário fôra apri- 
sionada nos primeiros lances da luta, e o civismo de seu govêrno 
estadual, resistindo às. ameafas até de artilharia e canhonaços re- 
beldes e, assim, permitindo à União Federal remeter tropas para 
São Paulo, via Santos e Central do Brasil, para oferecer resistência 
e debelar o golpe armado, constituiram os melhores elementos ofe- 
recidos ao govêrno da República do então Presidente Artur Bernar- 
des, para jugular, como o fêz após porfiada e longa luta, a revolta 
militar chefiada pelo General Isidoro Dias, Lopes. 

E certo que nesta emergência política, outros Estados apoia- 
ram-a União Federal, enviando tropas de suas circunscriçóes mi- 
litares para o território paulista e paranaense, quando as forças ' 
sublevadas em São Paulo foram compelidas a abandonar a capital, 
em retirada para o sul do pais, onde acabaram, sempre sob perse- 
guição das tropas federais legalistas, internando-se em território 
das repúblicas platinas, tal como haviam feito em 1893, os rebeldes 
da esquadra de Custódio José de Melo. 

Mas, não fora a resistência inicial do govêrno estadual do Pre- 
sidente Carlos de Campos, é certo que as tropas insurretas, de pos- 
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se do Estado de São Paulo, encetariani sua iiiarcha sõbre a Ca- 
pital da República, onde outra, corno é certo. seria a situação da 
União Federal, acossada de frente por forcas iiiilitarizadas, a s  
quais poderiam ter adesões de outras tropas. eiicarregadas da de- 
fesa do regime e do govêrno federal. 

Atos de civisnio incoiiiiins verificaraiii-se ciii São Paulo, eiii 
sua capital. 

E se o doiiiinio niiiitar de boa parte de seu peririietro urbanii 
iião perniitiu a organização de forcas arniadas para sua defesa - 
gracas ao golpe de surprêsa da iiianhã de .i de Julho - não é me- 
nos certo que seus elementos civis tudo fizeram para salvaguardar 
a cidade dos horrores das lutas de  rua, dos saques aos armazéns 
e entrepostos de viveres, assini corrio a s  propriedades particulares. 

A hospitalização de feridos civis e militares por parte do ele- 
iiiento civil da popula~ão  de São Paulo, periiiitia as  autoridades 
militares da União, sob o coniando do General Tertuliano Potigua- 
ra, o desenvolviniento integral de sua ação contra os revolucioná- 
rios, os quais assiin foram coiripelidos a abandonar a Capital do 
Estado e fazer-se a cainpo aberto, seni a vantagem inicial que vi- 
Favani e haviarii conseguido: a Capital do Estado, como prêsa de 
guerra ou reftni, para obrigar a União Federal a aceitação de qual- 
quer acordo militar, coiii hases inais dignas que a retirada para o 
sul do  pais, c(>iiipelida pela perseguição das tropas legalistas, eni 
seu encalgo. 

A revoluqão que não vencer em vinte e quatro horas. i. sobeja- 
iiieiitc sabido, perdendo seu caráter cle surprêsa, está seiiipre fa- 
dada a iiial6gro politico-militar. 

Assiin, a resistência dos paulislas, iiiipedindo a capitulação e a 
posse de seu govêrno pela surprêsa do golpe inicial, salvou o re- 
girne rep~ihlicano federativo e o govêrnu da União, da única tenta- 
tiva rir caudilhisiiio alienigena eni território de São Paulo, dando 
tempo ao govêrno da Repúl>lica para inohilizar 1)s recursos neces- 
sários a siia sobrevivEncia e à nianutencão do reginie instituido 
pela Constituição Federal da República, bem coiiio de seu Presi- 
dente, regularmente eleito pela vontade popular e niantido pelos 

poderes dela derivados. 



ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE SAMBAQUIS 

Dois anos após as  nossas viagens a o  litoral paulista, o que 
fizemos na qualidade de membros da "Comissão de Pré-Histó- 
ria ( I ) ,  acrescidas de algumas apreciacões prévias, publicamos 
a s  nossas "PRIMEIRAS CONCLUSÕES GERAIS" constantes 
do Relatório que então encaminhamos ao presidente d a  mesma 
Con~issão (2) 

Faremos notar, primeiramente, que, se nuns tantos casos es- 
tudamos peças desacompanhadas de informações com relafão a 
sua situação exata no seio do sambaqui ( 3 ) ,  foi na crença de estar 
fazendo coisa útil, senão necessária. Isto porque, na coleta e 
no estudo dêsse .material, registamos dados para futuras compa- 
rações. Dessa maneira, quando os sambaquis tiverem sido es- 
tudados nas condições que a sua iniportãncia documental exige, 
contaremos com índices capazes de estabelecer correlações, ou 
melhor, esclarecer algo a respeito da cultura d a  gente 'cujo se- 
pultariiento ern época niais ou riienos longínqua foi feito nesses 
sambaquis desmontados serii a devida assistência científica. 

Fique claro, porém, para evitar possiveis mal-entendidos, 
que naqueles casos só nos servimos de mâterial de procedência 

.conhecida, quando não colhido por nossa própria mão ou de 
conipanheiros nossos, nos respectivos sanibaquis. 

Nestes iiltinios anos, alguns trabalhos vieram aumentar a 
bibliografia sambaquiana. De algumas dessas contribuiçóes. se 
necessário, faremos n i en~ão  a seu tenipo, isso no desenvolvimen- 
to do tema mesmo dêstes apontamentos. 

Sempre fomos avessos a asserqões generalizadas. E no 
caso dos sambaquis tal critério se  torna particularmente perigo- 

( I )  Essa Comisçáo foi criada pelo Governo do Estado, conforme Decre- 
to de I9 de Dezembro de 1952. 

(2) Relatorio apresentado ao Srir  Dr. Paulo Duarte, presidente da alu- 
dida Comissáo, pelo Sr. José Anthero Pereira Júnior, em 31 de Ju- 
Ihn de 1954. ~~~- .~- ~ . ~ 

(3) Algumas de3sas pecas vierani a luz quando de desmontes de explo- 
raqão industrial. 
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so. De outra parte, deveiiios frisar, a s  d ivaga~ões ,  ou seja, con- 
clusões com insuficiência de  base, em ciência, poderii levar a 
erros laiiientáveis. Mas. neste particular soiiios tentados a re- 
produzir certo tópico de uni dos artigos que puùlicaiiios no jor- 
nal "O Estado de São Paulo" (4):  - "Eni casos tais são ainda 
oportunas a s  palavras de Henri Berr, quando faz  iiotar "que ria- 
d a  eiri ciência nos autorizaria a dizer o que iião. sabenios-exata- 
mente ou, pelo menos, provocar a menor dúvida". Errariamos, 
ajunta ele, "caso pensásseiiios que a s  seriiiverdades valem niais 
do que a s  lacunas, enquanto pelo contrario sáo elas ate niais 
perigosas porque acobertadas pela autoridade das  coisas iiiipres~ 
sas,  por vêzes coiii reiionie do autor, impõeni-se coirio verdades 
inteiras e se tornaiii dificeis de desalojar" ( 5 ) .  

Lucubraqões. e iniuitas, têiii sido feitas a respeito da causa 
niotivante d a  ereç-ão dos sanibaquis. Young, por exe~iiplo, avcn- 
ta a hipótese desses iiionumentos tereiii sido erigidos por obra 
da superstiqão (6)  

Na  nossa opinião, coii~ hase ein observaqões de caiiipo e in- 
foriiiaqões constantes da literatura, os sa~iibaquis estão c t~rre la-  
cionados á economia tle dadas  tribos, a s  vêzes hordas. Mas 
dêsse assunto relativo a ereqão dc saiiibaquis já cuidamos no 
aludido Relatiirio. 

Seja curiiri for ,  estaiiios, poreni, que 0 estudo dos samha- 
quis, desde os seus priinórdios, deve ser feito em equipe, de- 
vendo ser reclariiadas a s  contribuicóes dos diversos especialista:; 
a medida das  necessidades Sóbre Esse assunto, aliás, o Dr. Cas- 
tro Faria, e111 ocasião bastante oportuna. aventa proposiqões in- 
teressantes. ( 7 ) .  . 

No ponto de vist; geográfico são particularniente valiosas a s  
informaqões publicatias peiri Professor Besnar e Aziz Ab'Sáber. 
coni relaqão aos sariibaquis ( 8 ) .  Tanibéni, no Boletini N." 130 
(Geologia N." 6)  d a  Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras d a  
Universidade de Sã» Paulo, deparainos dados úteis ao  estudo des- 

(4) José Anthero Pereira Junior - N o  Campo da Pré-nistória. Artigo 
publicado in "O ESTADO DE SAO PACLO", numero de Li de Janei- 
ro de 1947. 

(5 , )  Henri Berr - A Síntese eni Histiiria. Ed. Renascen~a. São Paulo, 
1446. 

( t i )  Ernerto Guilhernie Yoong - História de Iguape, in "Revista do Ins- 
tituto Histririco de São Paiilo, Vul. VIII .  1903. São Paulo. 1901. 
pg. 251. 

( 7 )  L. de Castro Faria, in "Anais do XXXI Con,aresso Internacional de 
Americanistas, São Paiilo, Ed. Anhembi, 1955, Vol. 11. 

( 8 )  Azir N. Ab'saher e IV. Besnard - Sambaquis da Região Layiinar 
de Caiianéia. Boletiin do Instituto Oceanográfico, Tomo IV, fasc. 
1 e 2. São Paulo, 1953. 
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sas ocorrências, no tocante à sua cota atual, ein confronto, e111 da-  
dos casos, iiatliralmente, coni a que deveria possuir no tempo d a  
sua elevação (9).  

Admitida a e r e ~ ã o  do sanibaqui como correlacionada a eco- 
iioiiiia dos prinritivos habitantes d a  região ou dos seus irequenta- 
dores, e feito o sepultamento de  cadáveres ali niesmo, sob uma 
caiiiada de conchas relativamente pouco espêssa, a s  exalações de 
corpos em putrefacão deveriarli eiiipestar o local. Dai, talvez, a 
razáo d a  feitura de fogueiras sôbre sitios de  sepultainento, como 
teiii sidl2 observado ([O),  a não ser que essa usanqa tenha tido 
outra finalidade. Verdade é, poréiii, que os  odores do sambaqui 
já não seriam muito bons, por iôrça d a  grande quantidade de res- 
tos de coinida ali jogados. 

Somos da opinião de Beriial ( l i ) ,  quando, por outras pala- 
vras, diz caber iiiais ao  antropólogo que ao  arqueólogo a exuma- 

de ossadas humanas. Entrenientes, conio no sambaqui de 
Bogu-açu não contávamos coni o auxilio de um antropólogo, fize- 
nios a cxumação depois de realizadas certas iiiedidas d e  precau- 
ção. E se assim não tivesse sido, essa peça teria sofrido danos 
niuito sérios uma vez que se desarticulou completamente ao sim- 
ples contato nianual iio bloco retentor. Felizmente, depois d e  tra- 
tado convenienteiiiente e de ter sido endurecido pelo método Mar- 
tin ( I?) ,  Esse ci-âiiio ficou perfeitariiente reconstituido. (*) 

Julgariros interessante declarar ainda que êsse crânio se actia- 
va iiunia cainada situada, aproxiniadamente, a dois metros e meio 
da linha, que den(iminarenios de piso ( a  altura total, restante, se- 
ria de úns quatro metros), sendo verdade ter medido vinte e três 
iiietros de altura êsse sanibaqui de Bogu-açu (13). Ao que nos 
parece, a inuniação teria sido realizada ein local pisoteado. Veja- 
iiios, poréiii, o que aiiteriormente escreveiiios relativaniente a essa 
exuniação: "Pelo método de " e x t r a ~ ã o  eni bloco" (único viável 
ria ocasiãoj.  conseguimos exumar satisfatùriamente um crânio 
humano, nias nada topamos coiii relaçãi~ a s  deinais partes do es- 

(4)  Ruy Osório de Freitas -- Ensaio sôhre a Tectonica nioderna no Bra- 
sil. Sá<i Paiilo. 1951. pxs. 38 e ss. 

(10) Jose Loureiro Fernandes - Os Sepulranientos no Sambaqui de Ma- 
tinhcis. Anais do XXXI Conqresso Intcrnaçional de Americanistas, 
o. cit. pg. 595. 

( 1 1 )  [gnacio Bernal - Introducion a Ia Arqueolrigia. Frindo de Ci~ltura 
Econi,mica - -  hlexico-Buenos Aires, py.  71. 

( I ? )  Henri Martin - L'Homme Fossile de Ia Quina. Archives de Mor- 
phologie G n e r a l e  et Enperimentale (15 - Anatomie), Paris, 1923, 
pg. 39. 

(13) Alherto Lofgren -- Os Sambaquis de São Paiilo, Boletim N.0 9 da 
Comissão Geo~rafica de São Paulo, São Paulo, 1893, pg. 37.' 

1.1 Iloi imediatamente entregue iio 111. Psu lu  Dunite suando dn nossa rolta a S .  Paul". 



queleto, talvez já removidas de mistura coiii as  cascas". E mais 
adiante: "Examinando, etn gabinete, o material que encerrara 
aquêle crânio humano, verificamos que era principalmente consti- 
tuído por berbigão, sendo no entanto raras as valvas unidas 
pelo bisso". 

"Achamos sim grande número de conchas muito fragmenta- 
das, como se por cima delas tivesse havido trânsito prolongado. 
E a par dessas cascas trituradas, com aderência de material ter- 
ro-arenoso, escuro, achamos restos de  pequenos peixes, pedaci- 
nhos de carvão, diniinutos caracóis terrestres, etc.". 

Esse sambaqui é o mesmo do  Bogu-açu d a  Volta Grande dc  
Mar pequeno pesquisado por Lofgren e por Krone (14). Lofgren 
calculou o seu volume entre 36 a 40.000 metros cúbicos, com uma 
altura máxima de 23 metros e 2.500 metros quadrados de área. 

Lofgren exumou ali fragmentos de crânio, coletando, entre 
outros, machados de um tipo diferente, cuja parte superior é em 
forma de  picão (15). Mais de sessenta anos passados, a o  que nos 
parece, tivemos a oportunidade de coletar no mesmo sambaqui 
uni machado dêsse tipo discrepante. Lofgren reparara, aliás, na 
variedade de tipos de machados encontrados nesse casqueiro. (16). 

Krone, referindo-se a encontros de ossadas em sambaquis diz 
ter ali deparado com duas delas estreitamente entrelaçadas, po- 
rém em muito mau estado de conservaçâo (17). 

O Dr. José Loureiro Fernandes, num trabalho que embora 
parcial é bastante valioso (18), aborda certa questão que, pela 
sua complexidade, não podemos discutir agora, devidamente. E' 
um assunto que já nos interessou bastante ao tempo que estudá- 
vanios algumas inscrições rupestres. ( 1 ) .  Eni se tratando, po- 
rém, de tiiateria1 encontrado em sambaquis, no que recolhemos e 
estudamos, nada achamos que justifique a idéia da aproximação 
sugerida. Observanios, pelo contrário, indicios, peculiaridades, 
que nos permitem atribuir a essas pedras (de uso manual) uma fi- 
nalidade utilitária, que é a de terem servido de instrumentos per- 
cussores. Mas também é verdade que mesmo em pedras de grande 
tamanho ocorrem as  vêzes essas mossas (no caso uma só, no máxi- 
mo unia eni cada face), provenientes talvez das  concussões sofridas 
como pedra suporte, a não ser que tenham sido preparadas prèvia- 

(14) Ricardo Krone - Informafóes Etnográficas do Vale do Rio Ri- 
beira de Iguape - Comissão Geográfica do Estado de São Paulo. 
2." ed. 1914. 

(15) Vide prancha XI, do trahalho'de Lofgren. já citado. 
(16) Lofgren, op. cit. 
(17) Krone, op. cit. p. 28. 
(18) .José Loureiro Fernandes, op.  cit. p. 586. 
(19) Conf. bibliografia de Notas sobre Inscrições Lapidares", 11. Rev. 

Arq .  Municipal. S. Paulo, 1941. 
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mente para evitar um possivel escorregamento da  coisa a ser que- 
brada (coco). 

Temos a vista uina dessas pedras pouco manuseaveis, de for- 
tiiato mais ou menos esferoidal, pesando sete quilos e quatrocen- 
tos e cinquenta granias. No nosso relatório, fazemos notar, atribuí- 
mos a essa pedra outro uso, e não o de pedra suporte. Numa limpe- 
za posterior, todavia, tendo surgido uma pequena mossa que nos es- 
capara à primeira inspeção por se achar cheia de residuos e areia, 
cancelamos o nosso primeiro juizo. ( 2 0 ) .  

De outra parte, devemos recordar que essas possas também 
ocorrem nas faces de machados (tipo polido), imprestáveis como 
tal, por danificações no  seu gume. Exemplo disso temos em nove 
. machados provenientes das regiões de Iguape e Cananéia, além 

de um outro coletado em Santa Cruz do Rio Pardo, também no 
Estado de São Paulo. 

Voltaremos posslvelniente ao assunto em outra oportunidade. 
Muitas peças líticas, quando defeituosas ou já imprestáveis 

pelo uso devem ter sido abandonadas no sambaqui, enquanto 
outras, ao que nos parece, teriam sido reaparelhadas, dada a rari- 
dade da matéria-prima, em alguns casos. Fora isso, queremos 
acreditar, com base ein exame muito detido, que alguns dos ma- 
chados que estudamos apresentam danos devido a causas natu- 
rais, nri seio do sambaqui. Desta particularidade já cuidamos, en- 
tretanto, no aludido Relatório. 

Mas, é teuipo de darmos por terminada esta parte. Passamos 
a seguir a transcrever as "PRIMEIRAS CONCLUSÕES 
GERAIS). 

"Pelo que pudemos observar no estudo direto dos sambaquis 
mencionados, e ainda pelo conhecimento de determinadas infor- 
mações constantes da bibliografia especializada, chegamos as se- 
guintes conclusões: 

Desejamos frisar primeiramente, que, caso não haja. demora 
na necessária ampliação das pesquisas cientificamente orientadas, 
assim como uma fiscalização mais eficiente em sambaquis ora em 
exploração industrial, estaremos ainda em tempo hábil para uma 
melhor visão do conjunto a respeito dessas ocorrências, principal- 
mente no tocante ao interesse da antropologia física. 

Sabido é que eni alguns sambaquis, possivelmente os mais 
antigos (mas isto é um caso a ser devidamente verificado), só 
eni condições muito particulares perdurara111 em boas condições 
para estudo, as ossadas existentes nas camadas inferiores. 

(20) Hipótese constante da p, 4, do aludirlu Relatório 
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Via de regra, aliás, coino teiii sido escrito, êsses despojos 
muito antigos talvez, achani-st: algo decompostos, esmagados, 
friáveis em demasia, quando não reduzidos a simples depósitos 
aniorfos aniarelo-avermelhados. 

Tanibéni é verdade que, unia vez por outra, unia camada de 
material conglomerado quc se formou aciiiia do sitio de inumafão, 
por condiqões fortuitas, protegeu a ossada nâo só do desmancha- 
niento mecânico, nias ainda de maneira relativa, dos prejuizos pró- 
prios do meio do sanibaqui (fazeiiios abstracão de algumas  os^ 

sacias que teriani sido protegidas por ossos de baleia). 
Mas, pode acontecer que achados tais, que diremos de "fortu- 

na", ocorram, justamente, eni sambaquis erii exploracão industrial. 
E foi por isso que aludiinos a tiiiia "iiscaliza~ão mais eficiente" oii 
por outras palavras, dititurna. 

De qualquer riianeira, porérii, a assistência de uni especialis- 
ta ao desm~inte industrial de uni saiiibaqui qualquer t necessária, 
iniprescindível iiiesino, em qualquer fase do seu aproveitamento. 

Quanto a essas porções conglomeradas, conforine pudemos 
concluir coni base em observações de canipo e de gabinete, eiii 
alguns casos. elas parecem ter tido forniaçã~i logo abaixo de si- 
tios onde teria sido aceso fogo. Nessas condifões a água que es- 
tivera eni contato coin o óxido de cal proveniente da calcinaçáo 
do material iiialacológico. iria promover cinienta$ões, niais ou nie- 
nos extensas seguiido os casos. Mas, parece-nos tanibéni certo 
que a furriiaçáo da calcita, responsável pelo aparecitilento de con- 
glonierados, indutos, etc., de maneira geral, deve ter conio causa 
o contato iiiais ou inenos prolongado cotn agua veiculadora de 
cálcio eni dissolução, decorrente de outros processos. 

Numa zona de precipita~ão anual muito elevada, de maneira 
quase constante deve filtrar pelas cainadas do sanibaqui regular 
quantidade de água que, na presenqa de material húmico, ainda 
adquire niaior propriedade veiculadora de riiateria1 calcáreo que 
se apresentari eni forniacõts calciticas. 

Mas, no decorrer dos stculos, pela continuidade [ias iiifil- 
tracões, copiosissiriias algutiias vêzes, segundo a estacão e situa- 
ção geografica do saiiibaqui (fator clima), outras iiiodifica~ões 
devetn ter curso, coni inicio, naturalniente, nas caniadas inferio- 
res niais iiriiidas c siijeitas a iiiaiores pressões. 

E assini. a desiiitegraqão das conchas iiiais friivcis, soriiada 
a s  grandes pressòes, vai foririaiido verdadeiros leitos de cascas 
aglutinadas, as  vêzes eni sanduiche, no casi) de se acharern entre 
iatiiadas de iiiaterial iiiais solido, diverso. 

Finaltiieiite. por fõrqa de certas condiqões, a agliitinacáo, o 
acainaniento acaba por atingir as cariiadas inais superficiais, de 
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iiiaior ou nienor porcentageiii de uiiiidade, confornie a espécie e 
estado das cascas e situacão geográfica da ocorrência. E êsses 
processos de acaniaii~ento são revelados nas faixas niais ou me- 
nos horizontais, incliiiadas, sinuosas muitas vêzes, segundo a for- 
nia dos antigos dep,isitos, conio no caso daquela "testemunha" 
do sanibaqui de Suhauna ( * * I .  

E' possivel que uni estado de aglutinacão avançadissinia ates- 
te a graiidc antiguidade de uni sanibaqui. Todavia, para tal de- 
vem ser considerados fatores outros. coino sejani - espécies de 
iiioluscos (cascas), cliiiia da região. as  antigas propor~ões da 
ocorrência, principalmente no tocante à sua altura. 

Seja como for, recoinendanios prudência nas apreciações 
fuiidanientais no aspecto e estado atual de alguns sambaquis, urna 
vez que podeiii não passar de restos abandonados pelos antigos 
fabricantes cle cal. De fato coiisra da bibliografia que assim pro- 
cediani quando já não encontrava111 cascas a seu gosto. 

Estainus, poréni, que alguns sanibaquis se apresentar  coni 
aspecto geral terroso, pela razão de tereni sido erigidos princi- 
paliiiente por cascas menos resistentes aos processos de desinte- 
gração do nieio. 

Dessa nianeira, a grande reducão eiii espessura dos depósi- 
tos de material riialacológico faz com que êste menos se sobres- 
saia entre as  caniadas de terra e de hunius. Esse aspecto ainda 
seria acentuado pela insinuaqáo antiga daqueles materiais pelos 
intersticios deixados pelas conchas. 

Quanto a ocorrência de camadas de berbigão coni as valvas 
cerrada pelo bisso, é coisa que deve ser examinada eni cada caso. 

Soriios iiiesrno de opinião que na maioria das vêzes que tal 
ocorre, principalnieiite quando em volunie rnuito grande, o fato po- 
derá scr perfeitamente explicado pelo fechaniento natural das  val- 
vas após a retirada ou extração do animal. Em verdade, são as  
vêzes encontrados fragmentos de outras conchas encerradas eni 
berbigão cerrados pelo bisso. 

De outra parte. é tambéiii possível utiia rejeição daqueles 
iiioliiscos por condi(.ões inererites a época da sua colheita ( * * * ) .  

Tornarido. contudo, ao caso dos sanibaquis eni estado de 
aglutinacão iiiuito avancada (aspecto terroso), diremos que fo- 
ra a s  noticias que encontratrios na bibliografia (simples alusões 
eni verdade), conseguinios alicerce para aquelas considerações, 
rio qce pudemos observar nos restos do sanibaqui "Morro Alto", 
no rio Maratuá, na ilha de Santu Aniaro. Mas seja dito tanibéiii, 
que a "testemunha" então existente no sanihaqui de Subauna, nos 
~p -~ ,"., E S S ~  fui deriiiiida do em eontiario. 
* segundo informnsões que eoihemos em <:aiianeia. o herbiriio amaraaria e m  de- 

terminadas C"oii1r. 



forneceu inforniações que julganios preciosas quanto ao processo 
geral de aglutinação e acamairiento. 

Backheuser (21) ao dar conta das suas observaqões a respei- 
to de sanibaqui do Piracão, diz ter encontrado pedaqos de pedras 
de gnaisse eni franca e adiantada deconiposiqão" ao ponto de "se- 
esfarinharetn todas" ao sereni retiradas do interior daquele 
casqueiro. 

Tanibéni tenios tido a oportunidade de encontrar pedaços de 
rocha de regular tanianho, alterada, completainente decomposta. 
em alguns sambaquis, entre os quais o do rio Maratuá, já citado. 

Alteraqões semelhantes, niais ou nienos acentuadas, temos 
notado tambétii eni alguns seixos rolados e de certa forma nies- 
mo em material litico encontrado no interior de satiibaquis. 

Lacerda (22)  preleciona que um nieio calcáreo e iirnido é 
impróprio a conservação de ossadas. Mas a isso devemos somar 
os prejuízos decorrentes de um meio também rico em humus, os 
da aqáo das raizes, e os resultantes das compressões (aqâo me- 
cânica) periiianentes, ou oiesino esporádicas (forças vivas), quan- 
do de reajustariientos prováveis. 

Estamos, entretanto, que mesnio eni camadas algo distan- 
ciadas da superfície, com ausência de conglomerado ou material 
outro sobreposto, podem ser encontrados crânios em relativo es- 
tado de conservação, isto devido ao enchiniento do seu interior 
por material do rneio circundante, eni ocasião na qual a altura do  
sambaqui era ainda relativamente baixa. 

Quanto aos conglonierados, particularmente, diremos ser in- 
teressante o fato de terem sido fixados algumas vêzes no seu in- 
terior aspectos do sambaqui. Em dado caso é a terra "pisoada", 
verdadeiro chão de terreiro, entremeado de cisco miudo, e aflo- 
rando aqui e ali, espinhas e vértebras de peixe, pequenos car- 
vões, restos de carangueijos e sobejos outros. 

Acontece, tanibérn, de quando em vez, que nem tudo foi comple- 
tamente fixado pela calcita. E assini, areia mais ou menos solta e 
mesmo terra são encontradas entre uma e outra concha, e mesmo em 
extensão maior. E então, quando uma "agulha" ou outro objeto 
qualquer periiianeceu ali. pode ser retirado eni condiqões me- 
lhores. 

Pelo desnianchamento de alguns dêsses blocos parcialmente 
congloriierados. devidamente secos, pudetiios estudar detidamente 
c coni vantagem dadas particularidades de interesse com relaqáo 
-- 
(21) Everardo Barkheuss: - Breve Noticia sobre a Geologia do Distri- 

to Federal e seu? Sambaquis. Rio de Janeiro, 1946. 
(22) J .  B. Laceida (Dr.  Lacerda) - Nota sobre as condi~6es que favo- 

recem a <lecurnposicão dos ossos. Arquivos d o  Museu Nacional, V. 
I\!, Rio de  Janeiro, 1881, p. pp. 133-137. 



aos sanibaquis. Estaiiios, por isso, que o estudo daquele mate- 
rial, em gabinete, deve ser considerado como de rotina. 

Hartt (23), é bein verdade, já se achava na América do Nor- 
te, quando, examinando uma dessas "massas de conchas", pôde 
concluir pela f o rmaqã~~  artificial do casqueiro de Salinas. 

A respeito de unia antiga discussão a respeito da origem na- 
tural ou artificial dos sambaquis, estamos que a questão por ra- 
zões para as  quaig não achamos justificativa, chegou até 
dias niais ou nienos recentes. Em verdade, sem razão plausivel 
alguéni tornava a assunto já vencido. 

Mas, da origem artificial dos verdadeiros sambaquis, já ha-. 
via referência no relato de cronistas como é sabido. E foi coni 
base nessas informações antigas que certa vez escrevemos: "Isto 
pôsto, caso alguns pesquisadores tivessem dado crédito a êsses re- 
latos de outros tempos, teriam, certamente, melhor reparado nas 
caracteristicas das  respectivas formações, e verificado por isso 
inesnio que a par de concheiros naturais ou falsos sambaquis, 
inontões de "cascas" de ostras e mariscos, depositados; pela mão 
do  homeni, os verdadeiros sambaquis enfini existiam também. 
Assim não acontecendo, porém, celeuma foi erguida por 
parte de alguns estudiosos em torno dêsses concheiros todos, cuja 
origem, evidentemente, deve ser perquirida em cada qual (24). 

Façainos agora, entretanto, umas tantas considerafóes sobre 
o particular. De maneira geral, a formação do sambaqui deve 
ter estado condicionada, preliminariiiente, a colheita do  alimento 
mais fácil. Descoberta a região para isso propicia, a escolha 
para abrigo temporaria ou niais demorado do grupo, devia recair 
em sitios de certa elevação, o mais perto possível. E a observa- 
ção atesta que o local escolhido, via de regra, foi areia ou pedra, 
uma base firme, portantu (25) .  Diremos mais, que o sanibaquiei- 
ro nesse desiderato não hesitou mesmo em galgar morrotes de 
pedra (26). 

Mas, essa questão de locais de ereção dos sanibaquis deve 
estar correlacionada cor11 a paisagem da antiga faixa litorânea. 
Sendo assim, fazenioS nossas a s  palavras de Froes de Abreu (27), 

(23) Carlos Frederico Hartt - Contribuições para a Etnologia do Vale 
do Amazonas. Arqui!ros do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1885. 
Vol. VI. 

(24)  José Anthero Pereira Junior - O Capitulo dos Sambaquis, 11, in  
"O ESTADO DE SAO PAULO", número 12-10-1941. 

(2.5) Nesse particular seria aconselhável verificações nos embasamentos ou 
locais de sambaqilis extintos. 

(26) Lembramos. Dor exemplo. o extinto sambaqui do Morro do Casquei- . . 
rinho, Cubatão, Santos. 

(21) S. FroeE de Abreu - O Problema dos Sambaquis. Boletim Geogra- 
fico, Rio de Janeiro, Nos. 20-21, 1944. 
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quaiido escreve que o estudo geológici~ é tão nccessirio coriio o 
d!) conteúdo do próprio saiiibaqui. 

A quesráo da fornia «LI seja do "iiiodus" de elevaç-ão do 
saiiibaqui, deve estar condicionada a topografia do local escolhi- 
do. Dessa inaiieii-a uiii casqueiro se desenvolveria no sentido do 
seu corripriniento. qiiarido o terreno-base outra coisa não permi- 
tisse. Caso clintririo, ou seja eni local iiiais desafogado, o sani- 
baqui se elevaria ciii cone, ati. iinia alilira razoável. 

Seja coriio f6r. Iiá irregulz.:i-idade e diversidade de forrria tios 
sairibaquis, "seiido uns conicos, outros chatos, i~utros  aloiigatios 

.por quilônietr!~~, outros pequeniniis. outros enorines" (28) .  

Deveiiios recordar, entretanto. que essa irregularidade nota- 
ria na forriia dos sanibaquis, segundo o próprio Lacerda (ZY) ,  
provaria que nenhurii pensainentu presidira a tais fi~rniações, sen- 
do  o resirltadii de condições fortiiitas, estranhas a voiitade e à 
previsão huriiana, não se teiido iiianifestado a intervenção do ho- 
nieni na feitura dessa obra senão indireta e iiiconscienteinente. 

Em verdade. no desenvolviiiiento das  c«nsiderações que jul- 
gaiiius necessárias a respeito da diversidade da foriria dos sani- 
ùaquis, tocaiiios nuiii terreno iiienos s0lido que C esse de ter ha- 
vido intencionalidade (lu não do hoiiieiii antigo ao  fazer aquêles 
aiiiontoaniciitos. Ciinipie-nos, aliás. recordar, que o sambaqui j i  
foi toiiiado conio "nionuniento fiinebre pensadaiiiente construido". 
idéia, a:) qiir sabenios, ainda h i  pouco esposada por F. Hoehne. 

Passando para uiii plaii~) iriais objetivo, diremos de nossa 
parte, quc até o iiioiiiento nada observamos nos sariibaquis a não 
ser indícios os iiiais proiiiinciados de sua foriiiaqão ter decorrido 
do ariiontoanieiito de sobejos de refeições. 

De outra parte. eiitretaiito. iiidiscutii~eliiientr. iiouve algo de 
intencional. de ritual, eiii dadas iiiuinações neles realizadas. 

Finalriiente, o saiiibaqui poderia ler servido de "ceiiiittrio 
eventual". Dessa iiianeira, a inuinação naqueles anioutoaiiientos 
não passaria de uiii "fato iiieramente acidenfal", por força de cer- 
tas condicócs. ou iiielhor, pela falta de iiielhores sítios, nuina re- 
gião de iiiangues. E urança tal, ao qiie nos parece, prosseguiu 
séculos a fora,  senão por inilênios. E dai,  principaltilente, a s  di- 
ferenciacões notadas nci caiiipu d a  atitropologia fisica e diversi- 
dades tão marcantes no iiiaterial lítico exuinado, alérii das varia- 
cóes na fornia tle inuiiiaqão. 

(28) Everar~lo Backlieuser, <ip. cit 
(29) 1. R. Lai.eri1~ - ( ~ i  I-lomeni dus  Sniiihaquis - Arqiii\,<is ilii Museii 

Nacional. \'«I. VI,  Rin  de laneiro,  188.5. 



Essas questões todas, iiaturaliiiente. deverá0 ser elucicladas 
por via das  pesquisas sisteináticas. cientificaniente orientadas. 

No tocante ao  arranjo interiio do sanihaqui. principalriieiite 
a respeito d a  foriiia ou da nianeira da deposiqão inicial das  c a s ~  
cas, somns de parecer que o particiilar é de  inuita iiiiportância. 
urna vez que no caso de nina prinieira forniaqão erii monticulos. 
a s  respectivas sulucões de continuidade piideni ter sido ocupadas 
por material de idade diversa. Eiii casos assiiii, silmente « estu- 
do das  estratificações eiii perfil, afastar5 a s  prohahilidades de 
confusão. 

Mas, a técnica de pesquisa pode variar erii cada caso par- 
ticular. Uni rn&odo htiiiio para esrudi, de iiiaterial aglutinado, 
por exeri~plo, será desaciiusclhati(~. iiiipraticável niesiiio, num outro 
de conchas resvalantes. 

Verificairios iriesnio. eiii canipo, que uiii teriipo chuvoso pode 
favorecer dadas iihservaqões eni sanihaquis de conchas soltas, 
pela diminuicão da capacidade deslisarite do iiiaterial i i iala~ 
cológico. 

Concluindol direriios, quc apesar das  s o l u ~ õ e s  de continuida- 
de  causadas pelo arrazaniento tle saiiihaquis. eni satisfação a uni 
interesse puramente niercantil, não será iiiipossivel que antigas ro- 
tas de  cultura possani ser ainda assiiialadas. E' nicsriio possi- 
vel que, pelo confronto dos iiiapas arqueológicos levantados 
quando das  pesquisas erii saiiibaquis, coin outros, estes de cal^ 
cados nos estudos das  cavernas, iiquetii esboçados encadeainen- 
tos capazes dc  eliniinar limas tantas ohsciiridades da nossa pré- 
Iiist6ria. 

Mas. se Iioir\re zona que oferecesse condições a s  iiiais favor& 
veis a forriiação de uni grande viveiro do hoiiiern antigo no nos- 
so litoral, essa foi a do Mar dc Cananéia. Parece-nos, poreiii. 
que isso já foi dit»". 

Transcrevanios iiiais alguiiia coisa do que dissemos no Ke- 
latório, sobre material litico: "Verificamos, é certo, não só a 
existêricia de iiiachados inteirainente polidos, e inesnio ainda de 
outros desbastados e polidos sòinente na região do guine, fora 
urna ou outra peça de apresentação niuito rudinientar. Tamhéni 
i. verdade que nos iiiachados inteirariiente polidos, a parte do gu- 
iiie acha-se senipre iiielhor conservada. 

Por  outro lado. a diversidade no acabamento, assiiii coriio a 
variedade de forriia, iiiesriio no caso das pecas polidas, parecem 
atestar não s0iiiente origens diversas. 1113s tanihem épocas eni 
iiiiiito distanciadas no tenipi]. 
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Verdade é também que a peça relacionada sob n.'! 24, por 
exemplo, apresenta aspecto muito rudimentar. Mas é ainda cer- 
to que peças outras de apresentação a primeira vista semelhante, 
pequenas superficies polidas remanescentes, informam que tais 
escalavraduras seriam posteriores ao seu acabaniento. Sendo 
assim, náo será impossível que danos posteriores sofridos pelo 
material litico levem a dados equivocos. 

Naturalmente, não vamos negar a ocorrência, nos sambaquis, 
de material de fatura a mais rudinientar, além de  outro que dire- 
mos de "ocasião" Achamos tão sòmente que o assunto é com- 
plexo, merecendo a maior atençã« as  alterações que possam so- 
frer deterniinaclas rochas no interior do sambaqti". 



PAUL LE COINTE - UM SÁBIO VIVO NA 
AMAZONIA 

De passagem por Belém do Pará, em 1951, ao voltar de  ex- 
pedição ao médio e alto Xingu, tive um impeto que resultou feliz: 
obter que o grande e modesto - mais que modesto, humilde - 
Paul Le Cointe contasse sua vida e relembrasse seus trabalhos. 

Custou-me convencê-lo. Mas valeu. Combinamos que êle 
me mandaria a s  informações e eu escreveria a história, sem ne- 
nhuma intenção apologética e sim com rigor objetivista. 

Será que ao receber essas informações assistia-nie o direito 
de apresentá-las na primeira pessoa do  singular, falando êle, como 
em uma autobiografia? 

Creio que sim, explicado que fica isto, acima. 
E' que há um valor a niais a preservar, no material que me 

enviou o sabio - 6 o seu saboroso senso de humor, seu modo 
de dizer certas coisas que, sem êsse toque de superioridade de 
espirito e moral, poderia parecer queixunie. Se êsse toque hou- 
vesse sido dado por mim, poderia dar a impressão de que fugi 
também nesse ponto a o  prometido - o de não fazer apologia, 
o de não enfeitar nem "favorecer" em nada o biografado. 

Seria, em verdade, injustiça permitir que se supusesse ter eu 
interêsse em introduzir favores na matéria. Paul Le Cointe não 
precisa de favores e os  repeliria, com firmeza. 

Dadas estas explicações, creio que posso deixá-lo falar dire- 
tamente a o  piiblico, embora, para tal, fosse preciso recorrer a 
um (explicado? desculpável?) abuso de confianfa. 

Disse-me o mestre, em sua primeira correspondência, como 
mo diria pessoalmente, se pudesse eu ficar em Belém o tempo su- 
ficiente, como desejaria, para ouvi-lo e anotar, o seguinte: 

"Nasci em Tournon (Ardêche), aos 24 de Setembro de 1870 
(durante a primeira guerra com a Alemanha). Aos 4 anos perdi 
minha mãe, falecida em Valence (Drônie), de cujo colégio meu 
pai era diretor desde 1871. Confiou-me êle então a um seu irmão, 
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pároci) de  iini subúrbio de Caeii (Calvados) chaiiiado Ci~rriielles, 
onde habitava com uiiia velha irniá, eiii Iiiiia eiiornie mansão, 
construída no iiieio de uiii vasto poriiar de árvores frondosas. Ai 
passei três aiios e iiieii), dividindii iiieu tenrpo eiitre. as liçòes iiii- 
nistradas pela professfira da escola local e a s  extraordinárias 
aventuras vividas no poiiiar e suas irvores, frutos unicamente d a  
minha imaginação, já que iiáo tinha conipanheiro alguni. 

Quando izu tinha sete aiios e riieiri, iiieu pai veio buscar-riie 
e iiie levou para o col@gio de Valence c pnsteriorrnente, no ano 
seguinte, pai-a Toul (Meurthe ct iMoselle) aonde i6ra transferi- 
i Nessa localidade, nieci pai morreu, depois de rápida moles- 
tia ( 1871)). Urii tio, procurador do Tribunal de Belfort (na  fron- 
teira da Alsicia), fui nonieado nieu tutor. Entrei conio interno c 
I>olsista ( a  qualidade de filho de  diretor de  colégio oficial nie da-  
va êsse direito) iio liceu dessa cidade, onde fiz todo o curso, ar6 
bacharelar-me erii Ciências (Acadeiiiia de  Kesançonj (Doubs).  
Foi a época mais iiionótona de'riiinha vida. durante a qual não 
ocorreir nada de extraordinário. 

Estava no 5.', ano. tle Latini, q~ iando ,  ~ i i i i  dia, revoltado por 
ter sido punido injustaiiiente (pelo iiienos na rilinha opinião) e 
coiii a espontaneidade dos doze anos, resolvi procurar a liber- 
dade. A iroitinha, favorecido pelas soiiihras, esgueirei-iiie cuida- 
dosanieiitc e. saltando iim muro que iiie parecia ni~iito baixo. fui 
c a i r  nuiiia vala de cuja existência neni suspeitava. . . Tive a sor- 
te de iiâo iiie machucar c . .  . pé na a r e i a . .  . 

Caminhei durante tcda a n«ite e, pela iiiadrugada, i a  tinha 
cruzado a fronteira da Franca coni a .L\lsácia, guiando-nie pelo 
canal do Kódani, ao  Reilo. De tarde, cheguei a Mulhouse, na 
Alsácia, ( a  50 Ktiis. de Relfort) iiiais iiiorto do que vivo, nias o r ~  
giilhoso da minha facanha. Si )  uiiia coisa iiie preocupava: o pe- 
daço de pão que eil havia guardadri do jantar d a  véspera estava 
coiiipletaiiiente inutilizadi) pelos fósforos que tivera o cuidado de 
trazér e cuja caixa estava aberta no iiieii nôlso. Fiquei deveras 
aborrecido coni 1.1 contratempo, iiias, conio já nie encontrasse na 
cidade. coniccei a procurar uiii lugar onde passar a noite. Espe- 
rava chegas ao iiienos até a localidade de Bâle, na Suíça, na mar- 
gem do rio Ródano ( ! )  alvo que mc fixara. Possuía urna nioeda 
de prata, fruto de penosas econoiiiias. que deveria ser suficiente 
para telefonar de  lá ao nieu tutor, i> qual certamente nie manda- 
ria buscar. 

De repente, senti uma iiião agarrar-iiie bruscariiente pelo 
hrafo. Levantando a cabeça, vi o pai de uiii dos meus colegas 
de classe, que me coiihecia e tratou de conduzir-nie para  sua casa. 
Ele mesrno se encarregou de telegraiar ao  meu tutor, que estava 
desesperado corii o acuntecimento, sern saber o que fazer e acre- 



ditaiido piaiiieiite que eu ja estava iiiorto. . . Na viageni de vol- 
ta. de treiii, eii ulliava disfarçadaiiieiite para iiieli pobre tio, a 
queiii a indignação tornara iiiiido, e dizia a iiiiin prbprio, a guisa 
cle coiisólo: "O sciihor iiie olha conio se eu fosse uni criinino- 
so. irias tenho certeza de qiie. na riiiiilia situação, faria a niesma 
coisa". Evidenteiiiente, nós «Ih;?vaiiios o fato segundo pontos de 
vista rnuito diferentes. 

Depois de severa ~inniçáo - pr0-foriiia - e atribuindo ini- 
nlia fuga a pouca idade, f i i i  depressa perdoado pelos iiiestres e 
quiçá mais adiiiirado pelos colegas Quanto a niini, um pouco 
desapontado por essa aventura fracassada. dediquei-nie sèriamen- 
te ao  trabalho e teriiiinei seiii incidentes o curso. alcanqaudo fà- 
ciliiiente o bacharelato. Diiraiite êsses cinco anos, conservei seni- 
pre o priiiieiro lugar nas aulas de Histbria Natural, Física, Quí- 
mica e Geografia, naturalriiente coiii prejuizo do Latiiii, do Gre- 
g o  e de outras discipliiias pelas qliais iiie interessava menos. 

Não poderido ingressar nuiiia escola militar, por causa de uni 
defeito na vista direita (apesar de enxergar perfeitarilente at6 
hoje). r sein dinheiro, nãc iiie rçstavani senão os  cursos ou es- 
colas científicas para assegurar o iiieii futuro. coin os parcos re- 
cursos de qiie dispunha e que craiii provenientes d a  Iierança de 
iireu ave, ali& dividida eiii niiiiiero cimsideravel de partes. 

Decidi' então, continuar os estudos: fiz o curso de Matemá- 
ticas Especiais. curso chamado de "toupeiras" (taupins, em f r . ) ,  
(preparatórios para entrar na Politécnica ou na Nornial Supe- 
r ior) ,  nos liceus de B c s a n ~ o n  (Departaniento de Doiibs) e de 
Nancy; curso d a  Faculdade de Ciências, de Nancy; c Curso do 
Iiistituto (Jiiíiiiico, tariibéni de Nancy. 

Encontrara, por f i r i i ,  o caiiiinho a seguir, sob a direção do 
grande quiiiiico A. Haller, diretinr dn Instituto Quimico, mais tar- 
de diretor (Ia Escola de Física e Quiiiiica Industrial de  Paris e 
nienihro da  Acadeniia de Ciências d a  Franfa.  Notando meu g6s- 
to pela Quíniica, logo Mr. Haller ine chamou para  o seu labora- 
tório particular, com o fim de capacitar-nie para suceder ao  seii 
preparadur, que deveria de ixá~ lo  dentro de seis nieses. 

Foi nessa época que, trabalhando, durante a s  horas livres, na 
futiigrafia das cdres e tendo já obtido alguns resultados interes- 
santes que nie provavarn estar rio caiiiinho certo, fui surpreendi 
do iiin dia, pela leitura dos jornais, corn a notícia de que um pes- 
quisador de  Nancy. fisico notável, iria, na seiiiana imediata, des- 
crever urii novo processo. tle soa descoberta, a fini de realizar 
aquele tipo de fotografia. Realiiiente, na deinonstração pública 
realizada oito dias mais tarde, pude notar coincidências curiosas 
com ins meus trabalhos. Fizeram-riie até crer que eu fora vitima 



252 R e v ~ s n  DO I ~ s r r ~ c r o  Hisrónrco E GrowrL~ico DE S. PAULO 

involuntária da indiscreção de iini amigo, o qual - depois fiquei 
sabendo - frequentava (1 laboratório daquele fisico. 

Não pude deixar de colrfiar niiiiha decepção ao deão da Fa-  
culdade, coracão bonissiiiio, que ine censurou por não haver con- 
tado meu semi-sucesso aos professores do Instituto, que certa- 
mente iiie teria111 guiado a fiiii de que fosse o prinieiro a divul- 
gar a descoberta. Respondi que tivera mêdo de que êles zom- 
basseni de mim. . . 

Fiquei profiindaiiiente desgostoso por ver desaparecerem os 
castelos de areia que eu já havia edificado, coni base no triunfo 
próximo. Essa decepção influiu decisivainente na resolufão que 
toniei então: a de escolher, para o futuro, urria carreira que não 
pudesse ser dificultada por pessoa alguriia. Foi assiiii que rne 
tornci "futuro explorador". 

Freqiientando a biblioteca pública de Nancy nas horas que 
o laboratório nie deixava livre, eu já tinha desde há muito es- 
colhido uni lugar onde calculava poder criar uni canipo de ex- 
periências que não exigisse muito capital: era a região da Amé- 
rica do Sul conhecida pelo noiiie de Guiana Brasileira, situada 
cntre a s  colônias européias das Guianas, ao norte, e o grande rio 
Atnazonas, ao sul, fazendo parte do território brasileiro, mas 
ainda quase virgeiii do ponto de vista geográfico e habitada, di- 
z i a . - ~ ~ ,  por algunias pequenas tribos indigenas. 

Conr o objetivo fixado, despedi-rne do Institut~i Quiniico de 
Nancy. Depois de  escolher dois coiiipanheiros, E. F. Gautier e 
Baurngartner. cada uni coni estudos e aptidões diferentes, obtive 
unia ruissão oficial gratuita do Ministério de Instrução Pública 
(o iiiinistro era Mr. Léon Bourgeois e ri documento datado de 
23 de Novenibro de 1891). Estabelecido o plano da nossa fu-  
tura expedição e feita unia niodesta "caixa" ein conium, fui a 
Parisl para coiuprar e preparar o niaterial necessário, bem corno 
toiiiar alguriias lifões úteis para a viagem. Comprei. nessa oca- 
sião, por 1.100 francos, uriia pequena lancha a vapor e a vela, 
e uma canoa pequena, insubniersivel, marca Berton, aléni de ar-  
mas e inuni$ões. O barco a vapor, batizado com o nome de 
"Louise" (noriie de minha irriiã), foi reparado e pintado de novo. 
Por fim, tendo eu próprio passado, diante das autoridades poli- 
ciais do pôrto de Paris, pelos exanies necessários de piloto, ca- 
pitão (navegação fluvial) e de niecânico de iate, fiz, com um 
velho mecânico da Marinha, contratado por niirn, algunias peque- 
nas viagens de prática, que logo nie colocarani a par dos niisté- 
rios da nova profissão. Fiz introduzir ein nossa embarcafão as  
modificações necessárias para adaptá-la ao serviqo que lhe se- 
ria exigido: tõldo de uin tecido grosso e impermeável, fàcilrnen- 
te desrnontável; duas arcas de ferro, que ocupavani, de cada la- 



do, a parte média do barco, atrás do rriotor; arniários. debaixo 
dos conveses d a  proa e da popa. 

De tempos em tempos, eu recebia a visita de meus futuros 
conipanheiros de viagem. Baumgartner me auxiliava muito; 
quanto a Gautier, estava sempre viajando, a fini de atender aos 
negócios da família, dos quais dependiam, em parte, os  fundos 
necessários a organizaqão da expedição. Quando vinha a Pa-  
ris, estava sempre coin pressa. mas mesnio assim era muito me- 
ticuloso. Uni dia, perguntou-nie se estavam adiantados os meus 
estudos de Português. 
- "Eu, estudar Português? Para  quê?" 
- "Mas é o Português que se fala no Brasil" - insistia êle. 
- "Ora, quando chegarnios lá, terei tempo de aprendê-lo. 

Agora tenho riiliitu que fazer. . . "  
Ou então: 
- "Você já leu o livro de Alfred Wallace (ou outro qual- 

quer) sobre a Amazônia? 
- "Ainda nern o abri" - respondia eu. 
- "Dizem que é unia das melhores obras sobre uina região 

vizinha aquela para onde vanios. . . " 
"Justamente por iss». Eu não quero encher a cabeqa 

coiii as  idéias de autor alguni; quero, quando chegar 1á;ter o es- 
pirito absolutamente virgem; quandi~ tiver formada uma opinião, 
ai, sini, terei curiosidade de ver se ela coincide com as  de meus 
predecessores". Evidentemente, aiis olhos de Gautier, eu devia 
parecer u i i~  tolo nianiaco . . . 

Enfim, tudo estava pronto, na iiiinha opinião. Keuninio-nos. 
Obje~ões ,  discussões. . . 

Gautier, o mais velho, senipre calniu e iireticuloso, encarre- 
gou-se de denionstrar que estávanios longe de ter condiçóes para 
enipreender a viagem; apresentou ohjeqões sôbre ohjeqões e final- 
mente declarou que calculava em diversos rrieses o adiamento ne- 
cessário; se eu não quisesse modificar os planos, que não con- 
tasse mais com êle. Por outro lado, Baumgartner, que tinha 
recebido de sua rnáe uma carta alarmante, chamando-o a Lure, 
avisou-me por telegrania da inorte, quase súbita, de seu pai. Fi- 
lho único, cão podia deixar sua mãe sozinha e enipreender tão 
longa viagem. 

Eu não tinha mais conipanheiros! 
Abandonar os meus projetos, liquidar tudo e recomesar a 

vida insípida, no ponto em que a havia deixado, em Nancy - 
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isso nunca! Entretanto, dias antes, eu recebera unia carta de 
Nancy, dizendo que, se abandonasse nieus projetos de viagem, o 
meu lugar de preparador no laboratório de Mr. Haller estava à 
minha disposição. 

Depois de pensar muito, decidi niesriio partir na data fixada; 
logo que chegasse, procuraria organizar niinha vida de acordo 
coni uni plano adaptável à minha nova situação. Ser-me-ia muito 
desagradável se não pudesse partir e realizar, ao iiienos parcial- 
niente, os nieus projetos. 

hlantive, pois, para a partida, a data fixada, 28 de Noveni- 
bro de  1891. Nesse dia,  barco, bagagerri, capitão e equipamen- 
to não formavani senão 11117 homein. "Levantando a âncora", 
nos (!) deixanios Paris para ir toniar no Havre o paquete "Ma- 
nauense", da Conipanhia "Red Cross Line", no qual eu havia 
reservado passagem. 

Nornialniente, eu deveria fazer essa pequena viagem, parte 
fluvial, parte através de canais. em três dias, apesar das paradas 
forçadas nas reprêsas. Entretanto, numerosos incidentes, que 
não poderia prever (pois era a primeira vez que viajava naquela 
situasão, representando capitão. iiiarinheiros e passageiros), rne 
retardararii, e dei-nre por muito feliz em chegar oito dias mais 
tarde. No. tloniingo, 6 de Dezembro, nós faziamos, a "Louise" e 
eu, nossa entrada no porto do Havre, coiii armas e bagagens, 
sãos e salvos de mil aventuras - ou iiielhor, desventuras - de- 
vidas, sobretudo, a minha ignorância sobre o que pode acontecer 
a um barquinho que navega, eiri parte por seus próprios meios, 
em parte preso por unia corda a uni rebocador, que o puxa, coni 
born ou [nau tempo, através de uiii canal estreito e muito con- 
corrido. 

No Havre. fiquei sabendo que o "Manauense" só chegaria 
dai a dois dias. A viagem tinha-me esfalfado bastante e no en- 
tanto havia ainda muitas dificuldades a vencer, algumas das quais 
absolutamente imprevistas. Era necessário, agora, encontrar um 
hotel a fim de esperar a chegada do barco. 

Pela niaiihã, na Compaiihia Cunard, avisaram-me que não 
podiam embarcar a "Louise" coiii n guindaste de bordo e que era 
preciso alugar uin guindaste poderoso da Câmara de Comércio. 
Essa locaqão custava 90 francos. Nada feito, decididamente. 
Eu não tinha mais dinheiro suficiente para fazer esta despesa. 
Era preciso separar-me da "Louise", isto é, de todo o meu ca- 
pital! Baurngartner viria procurá-la, vendê-la-ia e me en 
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viaria (I dinheiro. Quanto a niirn, eu que iiie arruniasse por lá 
enquanto esperava o dinheiro. Achava-nie passeando pelo cais, 
pensando na falta de sorte que me perseguia - mas que não me 
haveria de deter - quando me vieram prevenir que a Companhia 
Cunard se encarregaria de fazer o embarque da "Louise", gra-  
tuitaniente. Hurra! Tudo estava salvo. . . . 

Assisti ao transporte, sein incidentes, d a  "Louise" para bor- 
do. Ali estava, ein suina, toda a rniiilia fortuna. Meus agrade- 
cinientos a Coinpanhia. Eu acreditava que a retenqão do barco 
me transtornaria bastante e por isso fiquei ruidosainente contente 
coni o fato de conservar niinha frota intacta. 

QUARTA-FEIRA - 9 DE DEZEAZBRO DE 1891 - Dia 
inesquecivel para iiiini. Vou deixar a França hoje e coineqar 
afinal iiiinha viageni! Que os deuses nie sejam propicias. O tem- 
po não estava bom: o vento soprava violentamente e choveu um 
pouco. A "Louise" estava beiii instalada ao longo d a  cordoalha. 
Partiriamos dentro de duas horas. A uma hora, eu já estava a 
hordo. As cabines de primeira classe satisfazein, apesar de não 
sereni de luxo. Partinios as  3. à s  quatro. ultrapassatnos a bar- 
ra e .  . . avante, para a Anikrica e para o pais das Aniazonas! 

i M I S S Ã O  

CHEGADA AO BRASIL 

A iiieu pedido e por proposta do Coiiiitê Histórico e Cienti- 
fico, fui encarregado dç "inissáo gratuita'' pelo ministro d a  Ius- 
trucão Pública (Mr. Léon Bourgeois, despacho de 23  de Novem- 
bro de 1891). Essa viageni de estudos deveria ser feita coni 
três conipanheiros, os quais, por virias razões, se escusarain. 
Único responsável, coiii todas as despesas pagas, parti sòzinho, 
a 9 de Dezembro de 1891 e cheguei a Manaus aos 3 de Janeiro 
de 1892, coiii uni pequeno barco a vapor, um barquinho a vela 
insubmersivel, unia dúzia de caixas cujo conteúdo tinha sido mais 
ou inenos deteriorado pela água do mar, no curso de uma teni- 
pestade desabada entre o Havre e Lisboa e, no bolso, 2 francos 
e 70 cêntinios apenas! 

Uma reclaniação diplomática do govêrno brasileiro fêz su- 
primir, dois nieses mais tarde, o caráter oficial d a  niinha missão. 

Vendido o barco a vapor e adquirida unia "niontaria" (bar- 
co usado na região, a rerno), coniecei, só coni o ineu cachorro, 
unia série de longas excursóes, por água e por terra, a titulo de 
experiência, através de rios e de florestas. 

(Continua) 



ALGUNS DOCUMENTOS E TiTULOS 

Texto da missão 
Ministério da . . 
Instru~ão Pública 

REPÚBLICA FRANCESA . 
O Ministro da Instrução Pública e das Belas 
Artes, por proposta do Comitê dos Trabalhos 
Históricos e Científicos, 

DECRETA: 

Mr. PAUL LE COINTE fica encarregado de unia niissão 
corn a finalidade de explorar, do ponto de vista científico e 
geográfico, as terras da Guiana Brasileira, que se estendem 
entre o rio Branco, o Amazonas e o rio Purus. 

Passado em Paris, aos 23 de Novembro de 1891. 
Assinado: Léon Bourgeois. 

PRINCIPAIS SERVIÇOS (1892-1941) 

( I )  1892/93 - Exploração do terreno - Abertura da rota - 
Construção da linha telegráfica Belém-Manaus (seção Obi- 
dos-Alenquer, 120 quilômetros - Chefe da seção: serviço 
quase terminado, mas interrompido quando o govêrno de- 
cidiu comprar os postes fincados no Aniazonas pel«s 
inglêses. 

(2) 1893/94 - Via de acesso de Manaus as planícies do Alto 
Rio Branco - 160 quilômetros de estrada aberta - Servi~o 
suspenso por mudança de govêrno. 

(3) 1894 (23 de Novenibro) - Exame para obter o diploma 
nacional de agriniensor (Belém). 

(4) 1895/1919 - Mais de cem demarcacóes de nrooriedades. . . 
entre' Manaus P o Delta (documentos'para meus mapas de 
1906 a 1911). 

(5) 1893.. . - Expedição ein procura de Valente do Couto, 
perdido durante uma viagem aos "campos gerais" e que 
finalmente reapareceu descendo o rio Curuá. Descoberta dos 

'r "Canlpos do Ariramba", a 120 quilometros ao norte de 
Obidos. 

(6) 1900/01 - Viageni a Bolivia (Obidos - Belém - Kings- 
i. ton (Jamaica) - Istmo do Panamá - Guaiaquil (Equa- 
,, dor) - Lima (Peru) -- Mollendo (Peru) - Lago Titicaca 
F 
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- La Paz (Bolivia) - Sorata - Rio Beni - Rio Madeira 
- Manaus - Obidos). Estadia de um ano no rio Madi- 
di (afluente do Beni), nos grandes seringais de uma com- 
panhia francesa, na qualidade de diretor. 

(7) 1906/1919 - Viagem para a França - Fundação de uma 
companhia para a cultura e exploração das árvores da bor- 
racha (seringueiras) - a Companhia Agrícola e Comercial 
do Baixo Amazonas, primeira dêsse gênero na Amazônia 
- cultura das seringueiras e dos cacaueiros. 

(8)  1913. . . - Encarregado pelo govêrno federal de escolher 
a localização de um terreno para a criação de uma grande 
estação de cultura de seringueiras e cacaueiros (Perto de 
Itacoatiara). 

(9)  1918/1941 - Construção e direção, em Belém, de um 
Museu Comercial, da Associação Coniercial (planos e dese- 
nhos). 

(10) 1920/1930 - Construção e direção, por conta do govêrno 
federal, de uma Escola de Química Industrial, anexa ao 
Museu Comercial (Planos e desenhos). 

( 1  1) 1941 - Conselheiro técnico da Camara de Comércio de 
Belém. 

FUNÇOES CONSULARES 

Agente consular da Franqa ein Obidos (Est. do Pará), de 
1896 a 1900 - Demissionário por motivo de viagem 
de longa dura~ão.  

Gerente do Consulado da França em Belém, de 1922 a 1927. 
Agente consular da Franqa ein Beléni, de 1934 a 1946 - 

Demissionário por motivo de saúde. 
Consul da Bélgica no Pará, de 1922 a 1942 (o consulado 

foi suprimido em 1948, por estar a Bélgica ocupada 
pelo inimigo). 

Nomeado cônsul honorário da França (7-1-1946). 

DISTINÇOES HONORIFICAS 

Oficial da Academia (proposta pela Sociedade de Geografia 
de Paris) - 1907. 

Oficial de Instrução Pública - 1923. 
Cavaleiro da Legião de Honra - 1926. 
Cavaleiro da Ordem da Coroa, da Bélgica - 1936. 
Oficial da Legião de Honra - 1948. 



- - 

PRÊMIOS E MEDALHAS por trabalhos cientificos 

1904 - Medalha Prá S«ciedade de Geografia Coiiierciai 
de Paris. 

3923 - Medalha Crevaux - ideni, iderii. 
1920 - Medalha de Oliro - Prêrnio Liigerot e 2 .000  

francos (Sociedade de Geografia tla Franqa!. 
11123 - Preniio Binoux, de Geografia (Iristituto da Franca 

-- Acaderiiia das Cièncias) - iniedalha e 1 .CIO(! 
francos. 

1924 - Eleito ineinbru correspiinderite da "Tiie Aiiiei-icaii 
Geographical Society of Nc\v Viirk (23-3-1924!. 

PRÊMIOS PESSOAIS EM EXPOSIÇOES SI\CIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

1908 -- 3 medalhas de ouro - Secári de publicacõcs e 
gênio civil - Rio de Janeiro. 

191 1 - Diploriia de honra - Turini. 
1 9 I 1 - Medalha de ouro - Roma. 
I916 - 2 ~nedalhas cie ouro - Rio. 
1923 - Granije prtniio - Exposicáo do centcnári« - 

Riu. 
1929 - Graintle prêniio - Exposi$ão Ibero-.Ariierica~ia - 

Sevilha (ohra científica). 
1930 - Diploiiia de Iioiira - AntliCrpia - placa cle briinzri 

eiii alto-relêvo. 

Cotiselheiro técnic» d a  Câmara de Coniércii) do  Pará  (Beleni). 
C6risul hon«riri<i da Fraiiça (, 1946). 
Mernbro fundador da Sociedade de Geografia (França) .  
,V\embro fundador da Sociedatle de Geografia Coinercial de Paris. 
Meniliro perpétufi d a  Sociedade dos Aiiiigos das Ciências. 
/\lembro correspondente cia ".\iinericaii Gengraphical Society", de 

N. York. 



O HOMICíDIO DO DR. CLÁUDIO MANOEL 
DA COSTA 

I1  

Pela segunda vez, ternos a honra de ocupar esta tribuna, do 
nosso venerando sodalicio, não só para agradecer a distinção com 
que nos cuniularain, na sessão dc 20 de Setembro de 1952, 
na qual toniamos posse da nossa cadeira, neste cenáculo, de 
acordo com os nossos estatutos. Senão tainbérn para agradecer 
os judiciosos comentários, ao nosso niodest(1 trabalho, aqui apre- 
sentado, naquela aludida sessão. 

Assiin, cumpre-nos apresentar os nossos maiores agradeci- 
mentos, aos que nos deram a honra de aqui estar presentes, como 
ao Eminente Cardeal-Arcebispo de São Paulo, D. Carlos (:ar- 
melo de Vascoricelos Mota, e outros intelectuais ligados ao nosso 
Instituto. Agradecemos, igualmente, aos Prtifess6res ' Drs. Er- 
nesto de Sousa Campos, Francisco T. de Almeida Magalhães, 
Tito Livio Ferreira, Marcondes de Snusa, e ao rnuito emérito e 
saudoso Prof. Américo Brasiliense Antunes de Moura, a cuja me- 
niória rendemos neste iiist.ante as  tiiaiores Iionienagens. pelos ju- 
diciosos conientários que fizerarn ao nosso trabalho, aqui apre- 
sentado. 

1.  Naquela nossa pririieira conferência, coni a documen- 
t a @ ~  apresentada, e coni o auxilir~ das  ciências, Grafologia e da 
Medicina Legal, e beiii assini, coni a ajuda poderosa da microfo- 
tografia, julgamos haver provado o honiicidio de Cláudio Ma- 
iioel da Costa, i? Inconfidente Mineiro, e que seria o legislador da 
nova República projetada. Coiiio provado ficou que não é da sua 
autoria a letra que figura cotiio sendo de sua assinatura, de pró- 
prio punho, e o respectivo depoiinento. 

Aduzimos, além de outros, tambétii elementos da tradição, 
pela análise das ocorrências, antes, durante e depois da sua mor- 
te misteriosa em Vila Rica. 
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Pelo estudo do "AUTO DE CORPO DE DELITO", e so- 
bretudo pelo "PARECER", muito erudito do  Prof. Nilton Sales, 
médico-legista do D.F.S.P., e Catedrático da Escola de Medici- 
na e Cirurgia do Rio de Janeiro, esclarecein-se fatos demonstra- 
tivos do homicídio, e que robustecem sobrernodo a nossa tese, já 
anteriormente estudada também no Instituto Histórico e Geográ- 
fico de Minas Gerais, na sua sessão de 21 de Abril de 1950, se- 
gundo documentação aqui já apresentada. Aquele expressivo 
diploma, o "AUTO" - aqui agora transcrito, linhas seguintes. 
ipsis verbis e f  in-extenso, para niaior elucidaçãn. extraído dos 
"AUTOS DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA", variios lê-lo ago- 
ra, sendo nossos os grifos, e pedindo a vossa preciosa e sempre 
muito estimada atenção. 

Em duas sessóes, eiii épocas diferentcs, já tiveriios opor- 
tunidade de emitir a nossa pálida opinião, nas preleções feitas 
por nós no "Curso de História do Municipio de Ponte Nova", eni 
Minas Gerais, de caráter gratuito e educativo. que fundanios no 
dia 10 de Dezeiiibro de 1947, e tenios a honra de presidir. 

Vejarnos a letra dêsse "AUTO" - corn calnia e reflexão: 

"AUTO DE CORPO DE DELITO E EXAME FEITO 
NO CORPO DO DOUTOR CLAUDIO MANOEL DA COSTA. 

"Ano de Nasciniento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil 
setecentms e oitenta e nove, aos quatro dias do rnez de Julho 
do dito ano, nesta VILA RICA de Nossa Senhora do Pilar de 
Ouro Preto e casa do Real Contrato das Entradas, onde fo- 
rani vindos o Dr. Desembargador Pedro José de Araujo de Sal- 
danha, ouvidor Geral e corregedor dessa Coniarca, e o Dr. José 
Caetano Cesar Maniti. ouvidor e corregedor da do Sabará, comi- 
go tabelião adiante noineadn e o escrivão dessa ouvedoria José 
Verissirrio da Fonseca, corii os cirurgiões aprovados Caetano Jo- 
sé Cardoso e hlanoel Fernandes de São Tiago, logo ai e pelo dito 
niinistro doutor desernbargador Ihes foi deferido o juramento dos 
Santos Evangelhos, em uni livro deles, em que cada utn de per 
si, poz sua niãu direita. Siib-cargr~, do qual lhe encarregou, que 
vissenr benr e exaniinassem o corpo do doutor Claudio Manoel da 
Costa, qiie se achui'a dentro de urn rios segredos se tinham man- 
dado praticar por ordeni do Exriio. Senhor Visconde de Barba- 
cena, do conselliu de S .  M .  Fidelissinza, governador e Capitão- 
General desta Capitania de Minas Gerais, declarando o esfcido em 
que o mesmo corpo existisse. E recebido por eles ditos cirur- 
giões o referid<! juraniento, debaixo dele assim o prometerani cum- 
prir. E logo na presenca dos ditos ministros e de inim tabelião, 
e mencionado escrivão desta ~~uvedor ia  e cirurgiões, foi por Joa- 



quini José Ferreira, alferes pago do esquadrão de cavalaria da 
guarda do Illnio. e Exmo. Senhor Vice-Rei do Estado do  Brasil, 
que se achava nas mesnias casas do quartel com a sua Compa- 
nhia, que faz guarda aos presos, que existem no sobredito se- 
gredo. Aberto coni a chave que o niesmo alferes tinha em seu po- 
der, e eni que se achava r~ dito doutor Claudio Manoel da Costa, 
e entrando nele dos ditos ininistros, e oficiais, e cirurgiões, estes 
examinaram o cadaver do niesmo doutor, u qual todos bem co- 
nheceram pelo proprio, e disseram achar-se o mesmo, como de fa- 
to se achou, de pé encostado a uma pratileira, com um joelho 

' 
firme em cima tahon dela, coni o braço direito fazendo. força em 
outra tahoa, na qual se achava passada em torno uma liga de 
cadarço encarnado atado ri dita taboa e a outra ponta com uma 
laçada e n o  corrediço deitado no pescoço do dito cadaver, que o 
tinha esganado e sufocado, por lhe haver inteiramente impedido 
a respiração, por efeito do grande aperto que lhe fiz com a 
força e gravidade do corpo na parte superior do laringe, onde 
se divisava do lado direito uma pequena contusão que mostra- 
va ser feita com o mesmo laço qiiando correu; e examinado 
mais todo o corpo pelos referidos cirurgiões, em todo ele se náo 
achou ferido, nodoa ou contiisáo algiima; assentando iinifor- 
memente que a niorfe do referido Dr. Claudio Manoel da Cos- 
ta so fora procedida d'ayuele mesmo laço e sufocaçáo, enfor- 
cando-se voliintariamente por suas mãos. como denotava a fi- 
gura e posiçáo em que o dito cadai8er se achava; e de como 
assini o disseram e examiuarani, eu tabelião e dito escrivão da-  
iiios nossas fés, e para constar, de todo o referido mandou ele 
dito doutor deseinbargador e ouvidor geral lavrar logo este ato, 
que depois de ser lido, o assinaram os ditos ministros e escrivão 
desta ouvedoria e cirurgiões, comigo Antonio Joaquim de Ma- 
cedo, tabelião publico do judicial e notas, que o escrevi e assinei. 

Antonio Joaquim de Mecedo, Caetano José Cardoso, Manoel 
Fernandes de São Thiago, Jose Verissimo da Fonseca Saldanha 
Maniti. 

Confere. 
O oficial, Francisco de  Sales de Mecedo". 

(Devasso de Minas Gerais - apenso 11.' Quatro).  

2. Como acabamos de ver, êsse "AUTO" é uni documen- 
to histórico, que não temos o direito de duvidar da sua autentici 
dade. Quem eram os  peritos? Ambos portuguêses natos, que 
clinicavam em Vila Rica; no último vintênio daquele século. O 
Dr. Caetano José Cardoso discordou dos termos do  "AUTO". 
Era conhecido pela antonomásia de "Cirurgião Paracatu". Se- 
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gundo tradição oral eiii Vila Rica, foi o primeiro a examinar o cor- 
po de Cláudio, sendo de parecer que não se tratava de suicidio, 
e sim de homicidio, o que lhe valeu a s  iras contra a sua pessoa, 
do Visconde de Barbacena. Todavia, muito estimado por todos, 
foi coiividado para a conspiraç'ão, não havendo entretanto anuído, 
Diz Xavier da Veiga, que "quando Cláudio apareceu morto, foi 
incuiiibido de fazer o corpo de delito. Fê-lo conscienciosaniente, 
declarando que Cláudio não se havia sriicidado, mas sini que tinha 
sido assassinado. No dia seguinte foi procurado pelo ajudante 
de ordens do General. o qual lhe disse que fizesse novo corpo de 
delito, pois (1 pritiieiro fora inutilizado por unia criança que havia 
derraniado em ciiiia uiii tinteiro, e aconselhou-o que o fizesse por 
outro teor. O Cirurgião Paracatii seguiu o salutar conselho: fez 
novo corpo de delito, declarando que Cláudio se tinha suicidado. 
Isto contou Paracatu etn confidência ao seu aniigo Francisco Joa- 
quiiii hloreira de Sá. eiii presenqa da filha do mesmo, senhora res- 
peitabilissinia, tão conhecida quanto venerada em Catnpos. Esta 
senhrira fui querri nos narrou o fato, e se a ineinória não nos 
trai, tarnbém o referiu, por diversas vêzes, ao Sr. Dr. Antônio Se- 
cioso Moreira de S á .  . . ". 

\'anios ahster-nos de todos os argumentos postos eni evidên- 
cia, para ficarnios tão sòriiente cotn o "PARECER" do Prof. Nil- 
ton Sales, cujas conclusões são pelo assassinato, de acordo coiii o 
que advogatnos, já de longa data. pois nunca concordamos coiii 
o suicídio. 

O "PARECER do Prof. Nilton Sales, é uni "PARECER" téc- 
nico, calcado fielmente nas obscrvaçóes dos cirurgiões que funcio- 
naratii como peritos oficiais, no local onde foi encontrado o ca- 
dáver do inconfidente Cláudio Manoel da Costa. O que êste 
Mestre da Medicina Legal fez, foi interpretar os fatos objetivos, 
registrados naquele documento oficial. Esses fatos, como se viu, 
são o resultado da observação visual dos peritos da época. O Dr. 
Nilton Sales deu uiiia interpretação dêsses fatos, que não tive- 
ram, nem na ocasião e nem posteriorniente, uma interpretação 
aceitável. 

Outrossini, analisareriios, niesnio ligeiratilente, a inipressáo 
causada pelos peritos, e transniitida no "AUTO", ao reconhece- 
reiii, quando penetraram no "cubiculo". o cadáver do dr. 
Cláudio. Viraiii, e logo repetirarri o que virani, um cadáver que se 
achou "de ['é, encostado a uma pratileira, com u m  joelho firme 
eni unia faboa della, com o braço direito fazendo força em oufra 
taboa, na qual se achnila passada em forno uma liga de cadarço 
encarnado nfadn a dita tcrboa, etc., etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
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como denotcii~a a figura e posição em que o dito cadaver se acha- 
va", manclou lavrar logo este ato", o dito doutor desem- 
bargador e ouvidor geral. E' que tinhani o interêsse e pressade-  
monstrados, ern julgar o "caso". coino de suicidio. Não se acha 
o enforcainento suicida, cabalniente deirionstrado. .4 denúncla do 
assussinato já estava feita, pelos próprios têrnios do "AUTO". 
Os peritos viiam, e repetiram o que virani. E' o vislim ct reper- 
tiini, de Ovidio. Ato continuo, seiii s<iluqão, o denunciaram, que 
encontraram, acharam, reconheciam, ser o cadáver de Cláudio. E 
um cadáver naquela posição, descrita no "AUTO" só poderia ter 
sido levado para aquêle local, por inãos estrauhas, após a rigidez, 
C o que nos ensina a Medicina Legal, salvo melhor juizo. 

Se não tiveratii âniiiii~ de declarar o assassinato, os peritos 
deixara111 talvez, iiiuito de indústria, vestigios soberanos, para o 
conhecimento dos pósteros, em que a verdade aparece, a luz rne- 
ridiana, confirniando os dogmas das ciências, atraves da Medici- 
na Legal hodierna: - sempre a.ssussinata e nunca suicidio. Ver- 
dade esta posta cientificaiiiente em tela. pelo luminoso "PARE- 
CER", a nós proporcionado gentilmente pelo Professor de Medi- 
cina Legal, Dr. Nilton Sales, do Instituto de Medicina Legal do 
Rio de Janeiro. E' o qiie sentimos. sempre em busca da verda- 
de  histórica. 

3. Os peritos-cirurgiões, apesar das falhas indicadas no 
"PARECER" do Prof. Nilton Sales, que eni nada iiivalidani o 
"AUTO", souberani dar iinpressões, que somos forqados a acei- 
tar, a menos que fôsseni uns irresponsáveis, como pondera 
tanibéni o Prof. Lúcio Josf dos Santos, de saudosissinia meinó- 
ria. As falhas complenientares. já anotadas no documento referi- 
do, não invalidam os objetivos principais coliniados, permanecen- 
do soberana a sua essência. O "AUTO" de corpo de delito e exa- 
nie feito no corpo do Dr. Cláudio Manoel da Costa, é um do- 
cumento que veni provar senipre o seu homicidio, nem só perante 
a História, corno perante os  conhecimentos científicos, estudados 
na Medicina Legal. A posiqão do cadáver basta tão sòmente para 
denunciar o assassinato. Tentarani um ato simulativo de suicídio, 
e no que foram t i o  infelizes. . . Ao que sabeinos até hoje, a História 
não registra suicídio naquela atitude, encontrada pelos peritos. 

4. O "AUTO" náo teni testeiiiunhas, e não precisava tê-las: 
- os peritos valem mais que as  testemunhas. Medici non sunt 
proprie testes, sed magis judiciiim quum testemonium. Os médi- 
cos não são pròpriamente testemunhas, porérn maiores juizes quz 
testemunhas. Os peritos cirurgiões, que examinaram o cadáver 
de Cláudio, já eram diploiiiados por Faculdades portuguêsas. 

~- 



O "AUTO" de corpo de delito expriiiie bem o "achado", e 
a sua interpretacão só poderia induzir-nos a unia única conclusão 
- o assassinato. Os espíritos não muito versados nestes estu- 
dos, podeni pensar numa imaginacão tendenciosa, acomodaticia. 
Todavia, a ciência é um modo de conhecer a s  cousas pelas suas 
causas, é o saber que se adquire pelo estudo e pela meditação. 
São c«nhecirnentos coordenados relativamente a determinado ob-  
jeto. E assim mesrno, erramos tanto. 

5 .  Estavatnos vivendo o ano de 1789. Tanibém já havia- 
nios passado pelos sangradores, pelos cirurgiões aprovados, pelo 
Protomedicato. Os cirurgiões já gozavam de certa responsabili- 
dade, onde encontramos até dois médicos inconfidentes, Drs. 
Domingos Vidal de Barbosa Lage, graduado em Medicina pela 
Faculdade de Bordéus, natural d a  Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceiqão do Caminho do Rio de Janeiro, morador ha Fazenda 
de Juiz de Fora, e Salvador Carvalho do  Amaral Gurgel, "natural 
do  Rio de Janeiro, onde nasceu em 1762. Residia em Vila Ri- 
ca, sendo praticante de cirurgia, de que vivia". 

"Ternio de deposito das quantias, e bens que entregou ao 
coridutor dos presos abaixo declarados, a eles pertencentes: 

"Aos vinte c seis dias do mez de Fevereiro do ano de mil e se- 
tecentos e noventa e uin, nesta cidade do Rio de Janeiro, e casa 
de minha residencia, ai perante inim o Desembargador Francisco 
Luiz Alves da Rocha, escrivão d a  coniissão expedida contra os 
réus da Conjura~ão  Rebelião de Minas Gerais, apareceu o Te- 
nente Çinião da Silva Pereira do Regimento da Cavalaria das Mi- 
nas Gerais, o qual conduziu os presos abaixo nomeados, remeti- 
dos da Capitania, para este juizo da Comissão e depois de os ter 
entregue à ordem do Excelentissimo Vice-Rei do  Estado; por or- 
dem do tiiesino Excelentissimo Vice-Rei fez entrega neste Juizo 
de certas quantias pertencentes aos tnesnios presos com a indivi- 
d u a ~ ã o  seguinte: . 

"Pertencente a Salvador Carvalho do Aiiiaral Gurgel treis mil 
quatrocentos e sessenta e nove reis; com um livro das Estafóes 
de Jerusalem, e mais um estojo de cirurgia com cinco lan~e tas ,  
e duas tesouras, sendo o dito de veludo cor de rosa. 

"Do que tudo fez a entrega pela dita forma,o sebredito Te- 
nente e de tudo fiz deposito eni poder de Francisco José Rodri- 
gues; e de coiiio assim se entregou, e recebeu fiz este termo: e 
eu Francisco Luiz Alves d a  Rocha, escrivão da sobredita Com- 
niissão o escrevi. Mais pertencente a Salvador Carvalho do  
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Amaral urii livrinhci intitulado Estações de Jerusalem e eu sobre- 
dito escrivão da Commissão o Escrevi. 

Simão de Sá Per.a 
Tenente 

Francisco José Roiz. 
P.md.o para a entrega. 

S .M.  

P.md." 16 de Maio de 1792. 

"Diz Salvador Carvalho do Ainaral Gurgel, que ele se acha 
proriipto a seguir para o seu degredo para o que se acha avisado 
e porque na ocasião da sua prisão se lhe aprehendeu o seu estojo 
decirurgia de que usa o Suplicante lhe seja preciso para socor- 
ro de sua sustentação usar da niesma arte visto que vai para 
uma terra estranha suplica a Vossa Senhoria se sirva fazer-lhe 
a esmola mandar-lhe entregar o mesmo estojo e ferros passando- 
se-lhe para isto mandado sobre o depositario. Pede a Vossa Se- 
nhoria seja servido conceder-lhe a graqa que suplica. 

E. R. M." 

Naquela época de terror, já encontrávanios espíritos indepen- 
dentes, de hombridade e nobreza de caráter, embora cumprindo 
a lei do dia, não deixaram de fazer legitimas reclamações, como a 
do Dr. Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, que achando-se 
pronto a seguir para o seu degrêdo, suplicava a "Vossa Senhoria 
se sirva fazer-lhe a esmola niondur-lhe entregar o mesmo estojo 
e ferros. . . "  

6. As duas versões, de suicidio e de honiicidio de Cláudio, 
nasceram no mesnio dia, muito enihora o interêsse demonstrado, 
no "AUTO DE CORP,O DE DELITO E EXAME FEITO NO 
CORPO DO DR. CLAUDIO MANOEL DA COSTA", de que 
foi "assentado unifornieniente, de que a morte do referido Dr. 
Claudio só fora procedida d'aquele mesmo laço e sufocaçáo, en- 
forcando-se volunfariumente, por suas máos, como denotava a fi- 
gura e posiçáo em que o dito cadaver se achava." Se os peritos 
foram tão categóricos nas suas afirrnacões, como se vê, qual a 
razão, então, da versão do homicidio? O Visconde de Barba- 
cena tinha grande interêsse em proclamar o suicídio, mandando 
o doutor desembargador e ouvidor geral, "LAVRAR LOGO ES- 
TE ATO", e no que foram tão infelizes!. . . "declarando o estado 
em que o mesmo corpo existisse". Foi precisamente o que fize- 
ram, indicando a posteridade, sempre o assassinato de Cláudio 
Manoel da Costa. 



O "AUTO" que transcreveti1i)s ipsis i>erbis, e com uni pouco 
de atenfão, dá a conipreender. e eni ligeira análise, senipre o as- 
sassinato. 

Aos historiaclores de grande toiiio, não Ihes sobra niuito teni- 
pti para pesquisas cleiiioradas. A pesquisa histórica é sempre, oii 
na niaioria dos casos, dificil, cansativa e anti-econôniica. Alguns 
Iiistoriadores vão repetindo o que os outros dizeni, sem meticuloso 
exanie, e erii prejulzo constante da História. As vêzes, a s  ver- 
dades apareceni tariibfm na cronica. ou qiiase constantemente, nas 
monografias especializadas, por demandarem mais apurado 
estudo. 

A ~Viediciiia Legal, aprenderiios corn 11 nosso estimado Mestre 
Prot. Afrânio Pclxoto, "é utria aplicafão de corihecimentos cien- 
tíficos aos misteres da Justiqa". Não é utna ciência autônonia, no 
sentido exato da expressão, tnas uin conjunto de aquisições de 
r i a  o r i g i  para utii fini deteriiiinado. A antiga Medicina 
Legal, que se coriiprazia erii velhas anedntas e especiosas suposi- 
qões, toiiiada de iiiêdos pueris e seiiipre erii guarda coiii reservas 
pr~identes, esquecia o fato exatn de  obsei-vaqão e desprezava 
L) critério positivo da expeririientação, para discutir possibilida. 
cles, c~~rnentar  leis, produzir protestos vios". I-loje será iiiais di- 
ficil uiiia siniulação de siiicidio ou iioniicidio, fàciliiiente desnias- 
carados pela ,+,ledicina Legal. 

Os fatos históricos senipre são repetidos rio perpassar dos 
anos. Kecenteri~ente tiveinos casos dessa natureza, com a niorte 
do Dr. João Dantas, na cadeia de Recife. que não chego11 a ser 
uni fcn6tiieno prodrfiniico da tiialfadada revolução de 30, nos seus 
preâtiibitlos. Assinalarenios mais a morte dn Capitão Bragança. 
crn Belo Horizonte, dura1:te a revolução mencionada. Temos 
outros iiiais, talvez ainda o caso do "Alniirante João Cândido", 
depois da revolta da Arriiada. Revolta esta que foi presenciada 
por nós, na «iialidade rie interno dos Hospitais Centrais de Mari- 
nha, na Ilha das Cobras (1909-1!110). 

Outro podeiiins citar, conio o d o  anspeçada Marcelino Bispo 
de Meio, ticio coiiio insario niental, que assassinou o iV\arechal Ma- 
chado Betenco~irt. no atentado contra o Presidente Prudente de 
Morais, erii 5 de Novetiibro de 1897. Dois meses depois "enfor- 
cou-se" na prisão, com sentinela a vista, valendo-se de um len- 
çol. Consta do laudo dos peritos, Drs. Cunha CTUZ e Morais e 
Brito, in "Efetiiérides Cariocas" de Roberto Macedo, pag. 287: 
"A primeira ins(~r$áo, verificamos trutur-se de u m  suicidio, apezar 
da posigão s u s p e i ! ~  do cadai~er, pelos caracteristicos signais que 
aos olhos perspicazes dos legistas não podiam escapar. . ." 
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E o recentissiino acontecimento do cunhado do Presidente 
Peron, que ainda anda por ai, sendo explorado pela impren- 
sa leiga. 

Nada se oculta, tudo se aclara no perpassar dos dias, a luz 
da verdade: L ~ i x  veritatis . . . 

Quanto ao de Cláudio Manoel da Costa, niotivo principal 
desta nossa segunda conferência, riiereceu interpretação erudita. 
Hoje podeinos dizer que esse inconfidente foi assassinado, a luz 
da ciência, conio já o demonstramos sobejaniente, com os recursos 
da Medicina Legal. Não tenhamos niais dúvidas, todas dissipa- 
das, a beni da História. 

7. Ora, Sr. Presidente: - Sabeiiios todos que as   primei^ 
ras indicações relativas a assuntos niédico-legais, datam de tem- 
pos imemoriais, não nos sendo possivel fixar datas j~recisas. O 
caráter cientifico pròpriainente dito, só aparece muito niais tarde. 
O eminente Prof. Tourdes divide a História da Medicina Legal 
em cinco periodos: - antigo, romano, iiiédio, canhico ,  cienti- 
fico ou moderno. Esta divisão é aceita pela maioria dos auto- 
res que nos foi possivel consultar. Podemos admitir esta como 
uina das nielhores. Nii período antigo, tenios a Legislaçãci de 
Moisés. No Egito havia o esboço de verificação de óbitos. De- 
pois foi adotada a pratica dos embalsamainentos. Na Grécia já 
se encontravam certos fatos relativos a  medicina Legal. Hipó- 
crates falava em nascinientos precoces. Não havia os  peritos 
iiiédicos. Só exerciam a arte de curar. As necrópsias não 
eram praticadas, pois, os cadáveres eram considerados sagrados. 
Só no lnipério de Augusto a profissão começou a ter algum pres- 
tígio. Nada ainda se encontra de cientifico na Medicina Legal. A 
Reforma Justiniano inaugura a segunda fase do Periodo Roniano, 
instituindo a Medicina Legal. 

No Digesto - coleção das  decisóes dos mais famosos juris- 
consultas romanos, coiiiposta por ordem do Imperador Justinia- 
no, lê-se o que já citamos: - Medici non sunt proprie testes, sed 
magis judicium quam testimoni~ini. 4 0  Digesto ou Pandectas, 
incorporavam-se as  Instifutas, o Código e as  Novelas, formando 
o organismo do Corpus Jiiris Ciiiilis. A Lei das XII Tábuas - 
LEX .DUODECIM TABULARUM - era a niais célebre do  Po- 
vo Roniano, era a grande cai-ta, o palladiunz d a  plebe. Resume 
toda a ciência legal da antiguidade romana. Tácito denominou-a 
de finis oequi juris; Tito Livio classificou-a de fons publici pri- 
vatique juris et corpus omnis romani juris. Floro dizia I n  duode- 
ci tabulis tota justitia; Diodoro da Sicilia admirava-lhe Eleganti 
atque absoluta brevitate verborum. Foi a fonte imediata de toda 



a legislação da qual usufruinios hodiernamente na cultura dos 
povos civilizados. Todas as  legislações modernas se baseiani no 
Direito Rotnano. Na Idade Media, os médicos já tinham inter- 
ferência iiiais direta eni riiatéria jurídica. Nas Capit~ilares de Car- 
111s Magno, estabelecia-se que os juizes se deveiii apoiar no pare- 
cer d i ~ s  riiédicos. 4 Ordenacão dc Filipe. o Belo, torna ainda 
iniais exigente a assistència ciêsses funcionários. E ai i a  estão .. 
os dois cirurgiões. ciii 1789, a figurarerii no "AUTO DE 'CORPO 
DE DELITO E EXAME FEITO NO CORPO DO DR. CLAU- 
DiO AIANOEL DA COST.4". A nriineira critica severa dêsse, ~~- L ~~~ 

~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~ 

"AUTO" foi feita tieli, insusneito Deseinbargador losé Pedro 
Machado Coelho Tirres,  Juiz '  iioiiieado pelo -Vice-~>i  Luis de 
Vasconcelos, para a Devassa, eni Minas Gerais, no ano de 1789, 
e escrita pelo próprio punho, declaran$o sem valor jurídico, o re- 
ferido "AUTO", acrescentando Xavier d a  Veiga - c também 
sem i'alor moral. 

8. Outro ponto de real iiiiportância, para queni descre- 
ve e estuda a biografia de Cláudio, como nós outros vanios f a -  
zendo palidaniente, é o de saber-se que paradeiro teriani dado ao 
seu cadáver, naquela atiiiosfera de ódios e vinganqas, contra a 
nascente Incilnfidência? Qiial o destino dado ao cadáver de 
Cláudio'? Onde teria sido sepiiltado, docuiiientâdaiiiente7 Se coni 
o cadáver de Tiradentes, que iiiorreii no patíbulo, culminou, três 
anos depois, no esquartejanientii publico, depois de tudo conhecido 
e sufocado, onde não havia niais teiiiores, coiii < I  de Cláudicl, nos 
primórdios da iiialograda rebelizo, cujo pesadelo dominava os 
espíritos, que sorte poderia ter tido então? O destino do cadáver 
de Clá~idio continua scndo, por enquanto, enignia histórico, no 
que concordanios coni Xavier da Veiga. 

Poucas versões correiii inipressas para explicar o destino 
dado ao cadáver de Cláudio Manoel da Costa. Todavia, todas 
seni consistência documental. Unia delas, é a relativa a exuma- 
cão do seu cadáver. Corre eiii Ouro Prêto uma tradição, que o 
Vigário Vital, intimo aniigo de Cláudio, convencido de que êle não 
se suicidara, alta noite exumara o cadáver, dandoblhe sepultura 
condigna. na Matriz daquela cidade. 

Joaquitii Norberto, autor da "História d a  Conjuração Minei- 
ra", e citado pelo saudoso Mestre Prof.  Lúcio José dos San- 
tos, diz que "Duvido muito que no meio de terror, que lavrava em 
Villa Rica, se atrevesse a tanto o Vigário amigo do infeliz 
poeta". Êsse Vigário forâneo de Ouro Prêto, cujo nome in-ex- 
tenso era o seguinte: - Vital José do Vale, nasceu erii Cachoei- 
ra do Campo, onde foi Vigário, transferindo-se posteriormente 
para Ouro Prêto. Na "Monografia da Freguesia de Cachoeira do 
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Canipo", o Padre Afonso Henriques de Figueired« Leiiios, narrantlo 
o fato atribuído ao seu predecessor, assiiii diz: - "PGsto que inves- 
tido de algum poder como Vigário forâneo, rrias residindo' a peque- 
na distância da suprema autoridade diocesana, única para resol- 
ver eiii última instância o nielindroso caso, não é de presumir-se 
que o caridoso sacerdote quisesse toniar sobre si, a responsabili- 
dade de exumar, para dar-lhe abrigo sagrado, o cadáver de  um 
indivíduo talvez inocente, mas que descera a cainpa iiiaculado com 
i) estigma de suicidio, e que, de mais a tnais, f0ra sepultado por 
ordem da autoridade pública. como réu de lesa-riiajestade; ra- 
zão esta qite por certo não deixaria de chaniar sôbre a cabeça do  
Kevnio. Vital, os raios das vinganqas d<i alto, caso houvesse êle, 
como dizem, praticado essa obra de inisericórdia; isso com mais 
subida razão, nesse monstruoso processo da inconfidência, em que 
a riiais leve sombra de cumplicidade, era razão bastante para en- 
redar qualquer inocente, nas tremendas malhas d a  iniplacável jus- 
tiça", sendo o que se lê, na "Revista do Arquivo Público Mineiro", 
do ano décimo terceiro, e citado taiiibérn pelo Prof. Lúcio 
José dos Santos. Conio acabamos de ver,.não é muito consistente 
a tradição da exuiria$ão do cadáver de Cláudio, pelo Vigário Vital 
José do Vale. 

Assassinado corno foi, e iriipelidos pelo nascente nioviniento 
libertador, doininados pelas iras da época, que atos de selvageria 
teriam praticado, contra a prinieira figura d a  Capitania? Que in- 
cômodo "achado", no segredo da Casa do Real Contrato das En- 
tradas, onde foraili vindos o D r .  Desenihargador Pedro /os; de 
Araujo de Saldanha, ouvidor Geral e corregedor Geral dessa Co- 
marco, e o D r .  Jos; Caetano C@sar liganiti, ouvidor e corregedor 
da  do Sabarci. . . !?". . . . cena esta adredemente preparada, pelo 
sargento da policia paga. Jost  dc Vasconcelos Parada e Sousa, 
dirigente dos clirceres de Vila Itica, e portador das chaves dos 
iiiesmos. 

É de se presumir que o cadáver do Desembargador Cláudio 
Manoel da Costa tenha tido destino pior e mais desuniano do 
que o de Tiradentes, no que já erarii useiros c vezeiros, níJ Brasil- 
colônia, e também eiii Portugal, conio verrriios rnais adiante. Es- 
tes fatos devem ser encarados de acôrdi~ coni a época, e sejanios 
senipre lusófilos, e nunca lusófobos. 

Neste momento recordatiios a frase do historiador Robert 
Southey: - "Suceda o que suceder. o Brasil será sempre unia he- 
ranfa de Portugal". 

9. Sabemos que a Grafologia vem da niais remota antigui- 
dade. Os dados relativos a sua História são vagos e imprecisos. 
Aristóteles j i  sabia que pela escrita. pode-se revelar o caráter. 
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Hoje a Grafologia é uiiia ciência positiva, que pesquisa a autenti- 
cidade da grafia de deterininada pessoa, e das alterações ou per- 
turbações neuro-psíquicas do escrevente. 

N ~ I  nos aproveitariios no caso de disciitivel possibilidade d a  
Grafologia que pretende estudar, através da escrita. os estados 
d'alina. 

E' uiiia ciência que veiir se aperfeiçoando desde Marcé, em 
1856. Corii os estiidos do Abade Jean Michon, em 1871, que foi 
o criador niesiiio desta palavra - Grafologia -, tomou relativo 
impulso. Podeiiios dizer iiiesnio ter sido Michon o grande pre- 
cursor dessa ciência. 

Cniiio dociiiiientaçio iiiédico-legal, foi tanibéin estudada por 
Legrand dii Saiilc, Tardieu, Durand e niais alguns outros. Êstes 
estudos forani inais tarde aperfeicoados por Crépieux-Janiin, se- 
guido por outros. Hoje temos a cornputar tarnbéni o valor sernio- 
Ibgico da escrita. "I Grafologia tem uma base, exata e rigoro- 
saniente científica, e nos pode prestar serviqos inestiináveis. No 
estado atual dessa cisncia, i. de grande utilidade, descobrindo cul- 
pados, revelando a inocência, provando virtudes e demonstrando 
falsidades, coino no runrorosc caso das "Cartas Falsas", atribui- 
das  a uiii político brasileiro, eni 1922; e este outro, estudado 
iiiais recenternente, d a  assinatura de Cláudio Manoel da Costa. 
no "Auto" de perguntas, que rcvelou ter sido falsificada. 

A Grafologia é iitiia ciência relativainente nova, coiri poucos 
cultores. Na iiossa detrionstraçi«. provado ficou pelo "Parecer" 
do grafólogo patricio Dr. Siiiiões Correia, que C falsa a assina- 
tura de Cláodio hianoel da Costa. no "Auto" de perguntas. 

Não alinienta!iios ~iiais dúvidas naquele documento, coni de- 
monstrações de niicro-fotrigrafias. Todavia. os mais zelosos eni 
pronuriciar-se. os niais tiniidos, ou os que não têiii a vista muito 
educada, a interpretaç2u destes exanies, acharii-se toiiiados de al- 
giiina dificuldade, o que ~ i ã o  deixa de ser riiuito natural. 

Vaiiios prosseguir nesses estudos, apresentandu iiiaterial 
rnais abundante. (manuscritos, cartas, assinaturas, oficiosj erii 
ipocas tanto mais próximas quanto possiveis, CIO assassinato de 
Cláudio, para unia segunda conclusão, que. repetirá a confiriiiação 
da primeira. Alimentamos sóniente o intuito de robustecer a Histó- 
ria, tão logo possariios conseguir mais originais. 

Os primeiros clichês que figuram na nossa primitiva confe- 
rência, deverão ser publicados na "Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo". Todavia, voltaremos novamente ao 
assunto, tão logo tenhamos riiateria para ser considerada. 

10. Qual a razão da oiiiissão do  nome de Claudio, entre 
as  pessoas ilustradas da Capitania, na Moiiografia do Dr. Diogo 
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Pereira Ribeiro de Vasconcelos, que se lê na "Revista do Arqui- 
vo Público Mineiro", ano I, Fasciculo 3 . O  - Julho a Setembro, 
publicada na Imprensa oficial de iCZiuas Gerais, editada ajnda 
eni Ouro Preto? 

O Dr. Diogo Pereira Ribeiro de  Vasconcelos era jurisconsul- 
to, historiador e literato. Português de nascimento, natural d a  
Freguesia de Santo Ildefonso, extra-muros d a  Cidade do Pôrto. 
Forinado eni Direito na Universirtade de Coimbra em 1782, veio 
para Minas eiii 1783. Dois anos depois, casou-se eiii Mariana, 
aos 2 3  de Noveriibro de  1785, com Dona Maria do Carmo, nasci- 
da erii 176.5. filha do Dr. João de  Sousa Rarradas. Dêste con- 
sórcio forarii testeniunhas. o Deseinbargador Tomás Antonio 
(jotizaga e o Dr. Inicio José de Sousa Rabelo, Juiz de  Fora de 
Mariana. Dedicatido-se si~rnente à s  letras jurídicas, no começo 
da sua brilhante trajctória, foi residir em Vila Rica. Tornou-se 
"amigo íntiiiio de Gonzaga e do Dr. Cláudio hlanoel d a  Costa, em 
cuja roda, diz-nos aiitorizadaniente o Dr.  Diogo Luis Almeida 
Pereira de Vasconcelos, na sua "História Média de Minas Ge- 
rais" - passava boa parte do teriipo, dandc largas ao  gôsto lite- 
iário, coiiipondo versos, que era então o desporto d a  fina socie- 
dade reunida, eni casa niesnio do Dr. Cláudio, a cuja competên- 
cia o prhprio Gonzaga confiava a últiriia lima de  suas encanta- 
doras Odes". 

Vaiiios transcrever aqui, ipsis-literis, a s  suas explicações, e 
que cin face de docuriientos, são tanibéni esposadas por nós, e 
iiiuito cabiveis na especie. Diz-nos o autor da "História Média 
de  Minas Gerais": 

"O Dr. Diogo foi criticado tia "Revista Brasileira", em arti- 
go do Dr. Raniiz Galvão que, se não é o primeiro, também a ne- 
iihutn outro de nossos horiiens de letras é inferior, por não ter 
incluido o noriie do Dr. Cláudio Manoel da Costa, na lista d a s  
"Pessoas Célebres". 

"Repisando esta censura, o saudoso publicista Sr.  Xavier 
da Veiga, na "Revista do Arquivo Público Mineiro" (Ano L'), 
imputa a omissão ao riiêdo, ou subserviência do Dr. Diogo, que, 
segundo esta censura, não quis ferir a s  suscetibilidades do Des- 
potismo, honrando a ineniória do [Ir. Cláudii~,  por ser este urn in- 
confidente, por ser uni patriota. 

"Ein que nos pese dizê-lo, os  dois críticos bateratii cni falso. 
Não observarani como Ihes cunipria, a lei do processo que regula 
a responsabilidade dos mortos. O Dr. Diogo era amigo intimo 



e sincero do Dr. Cláudio. Não poderia esquecê-lo, e ainda menos 
por ter sido inconfidente. 

"Na lista das "Pessoas Célebres", leiiios: 

"Luis Vieira da Silva, Presbitero secular, antigo lente 
de Fisiologia na Cidade de Mariana, possui um grande 
fundo de erudição. Seus discursos grangearam-lhe 
créditos, e suas d e s g r a ~ a s  compaixão". 

"Nas "Efemérides Mineiras", Vol. 11, pag. 119 o mesmo sau- 
doso puhlicista escreveu sôbre Luis Vieira o seguinte: 

"Foi uma inteligência robusta, pregador eloqüente, es- 
pirito ilustrado nas letras sacras e profanas, a ponto 
de ser inculpado num dos depoimentos d a  devassa, de 
o considerarem como uni dos encarregados do preparo 
da legislação para a planeada república". 

"Era, portanto, o Cônego Luis Vieira da Silva, e nisto a his- 
tória concorda, o niais eloqüente dos conjurados da Inconfidên- 
cia, auicá o mais oerigoso oor sua influência sacerdotal e oelo . - 
uso do Púipito. 

"Ora, se o Dr. Diogo não hesitou em citá-lo na sua "Metnó- 
ria", aludindo até a sua posição de inconfidente, segue-se que 
não foi por Este riiotivo, que oniitiu o nome do Dr. Cláudio. 

"Outra, pois, deverá ter sido a causa; e esta seria fácil 
achar-se, desde que não se visse tanibéin na lista o nome do  Dr. 
José Alves Maciel, rier~i o do Dr. Doniingos Vidal Barbosa, mi- 
neiros arnhos igualniente dignos de figurar na primeira linha das 
Pessoas Célebres. 

"Em se tratando de Inconfidentes, o prinieiro passo a dar, de- 
veria ser o exame da sentença, que os condenou, e nessa odiosa 
peça, os críticos veriani corno foi a memória do Dr. Cláudio de- 
clarada infarne, e infaiiies declarados também os Drs. José Alves 
e Doniingos Vidal, pena equivalente à niorte civil, que se executa- 
va de toda maneira, para nunca mais seus nomes serem lembra- 
dos. O Dr. Diogo, portanto. ainda niesmo que os incluisse, teria 
diante de si a censura da imprensa, que não deixaria de elimi- 
ná-los. Ora, o Dr. Diogo visto ser forriiado em Leis, sabia em 
que lei vivia. 

"Quanto ao Cônego Vieira, não havia sido sentenciado, ten- 
do a Rainha chariiado a si julgar os eclesiásticos; e por isso foi 
mencionado. Suponhanios, porém, que o Dr. Diogo fosse livre 
em alistar o Dr. Cláudio, nós em seu lugar não o faríamos. Seria 
preciso, portanto. tocar no gênero da sua niorte, e confirmar o 



suicidio, corroborando a versão oficial, que logo ficou em dúvida. 
Isso, sim, é que seria adular o despotismo. 

"Se o Dr. Diogo, com efeito, fosse adulador, daria seu valio- 
so testemunho para se opor à versão do assassinato, versão esta 
que, aliás, não podia consignar sem provas, e não seria tão impru- 
dente. Eis, portanto, demonstrado como foi nial feita a critica; 
pois, ainda mesmo que o Dr. Diogo pudesse, não devia falar no 
Dr. Cláudio". 

Mais uma valiosa confirmação, em auxilio da nossa tese, do 
honiicidio do Dr.. Cláudio. As razões cientificas que invocamos, 
na nossa primeira conferência, ficam cada vez mais robustecidas. 

11. Os mesmos propOsitos que influiram no espirito do Dr. 
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, na sua monografia "Pes- 
soas Ilustres da Capitania de Minas Gerais", escrita ern 1789, do- 
minaram também na orientação dada, i s  informações por meio de 
"Cartas", nas "Noticias Soteropolitanas c Brasílicas", por Luis 
dos Santos Vilhena, Professor Régio da Língua Grega, na Cidade 
da Bahia, eni 1802. 

Na coniunicação feita pelo acadêmico Brás Amaral, a Aca- 
demia de Letras da Bahia, eni 24 de Outubro de 1917, declarou 
que existia na Biblioteca Nacional, uni livro manuscrito, sob n.O 
2544, que figura na coleção do Dr. José Carlos Rodrigues, cons- 
tituindo para a nossa Pátria, um presente régio, e de grande va- 
lor histórico. Escrito no seculo XVIII, muito poucos no nosso 
pais conheciam êste documento precioso. O estimado Prof. Ca- 
pistrano de Abreu declarou ser o inelhor estudo sobre a Bahia. E 
também uma obra literária de grande merecimento. O seu autor, 
segundo os costumes da época, usava uin nome de fantasia na ar- 
cádia das Letras, assinava "Amador Verissimo de Aleteya, e en- 
dereqou o Livro a Filópono. Traz o trabalho a indicacão seguin- 
te: - "Feitas e ordenadas para serem elementos na parte que con- 
vier para a História do Brasil". 

As "Cartas de Vilhena" forani dedicadas ao Príncipe Dom 
João, depois Rei de Portugal e do Brasil, sob o nome de D. João 
VI. No prefácio, ao "Soberano, Augusto e Fidelissirno Principe 
e Senhor, diz que "Não foi igualmente, Senhor, a avareza de ter 
a que me instigou a procurar estas noticias e expollas neste es- 
tilo; mas sim a satisfacão do espirito, e desafeiçáo ao ocio. Ha- 
vendo pois esgotado os tiicios de poder conseguir iiiais, puz ter- 
nio á minha curiosidade a tempo que me constou se projetava a 
coniposição de huma História Brasilica, e então me recordei do 
que Seneca diz no Livro 1.' de sua - Homo in adjuforium mufum 
nafus rsf - e na Carta 45 repete que - He inutil para si o Iio- 
mem que não vive para oiitrein - Non confinfio sihi vivi! qui nemi- 



e .  . . .  Estas "Cartas", erii dois volumes pririiitivamente, foram 
niandadas publicar pelo Goveriiador Dr. Seahra. eni 1922, por 
ocasião do 1.' Centenário da Independência do Brasil, e anotadas 
pelo Prof. BrAs do Aniaral. 

Vilhena, que provavelmente era português, foi niodesto "Pro- 
fessor Régio da Lingua Grega na Bahia", e provido na sua C a ~  
deira em 1787. Depois de alguns anos enibarcou para a Europa, 
em 10 de Dezeiiibro de 1799, coin sua esposa, licenci2,do para ir a 
Corte. Coiiio Catedrático, exerceu corn dedicaqão o seu iiiister: 
<icupando-se nas horas vagas a observar o pais, os seus homens 
e os servicos públicos. assini coriio os costliiiies da terra, ay)licani!i~ 
os conhecinientos na Geografia, Cartografia, Clima. Reinos arii- 
nial, vegetal e niiiieral. Agricultura, HistSria <?as Capitaiiias, so- 
bretudo da Bahia. Probo seiiipre rias suas informações, arravCs 
das "Noticias Soteropolitanas e Brasilicas". que endereqou a Filó- 
pono e Patrifilo, parecendo que Ssle çorrcspoii<lr i pcscoa de D .  
Rodrigo dc Soiisa Coutinho. As priiiieiras vilite cartas forani dirigi- 
das ao Príncipe, e as  três utirrias a D. Rodrigo. ?i vigésiina prinieira 
foi sobre a Capitania de São Paulo. acoiiipaiihada de duas plantas. 
Verificaiiios que esrss plantas não forani aiiexadas ao terceiro 
volume, pulilicadc erii 1935, pela Irnprensa Oficial do Estado da 
Bahia. 

hluito ficaiiiiis a dever, a« Prof .  Luis dos Santos Villiena, pe- 
las inforiiia$6es eruditas contidas nas "Noticias Soteropolitanas e 
Brasilicas". coiihecidas pela primeira vez, pelo puhlico brasileiro, 
urii stculo e vinte anos depois de escritas! 

12. Na "Carta dbciina oitava" corista "rioticia do desco- 
I>riiiirnto de i\liiias Gerais, pelos naturais da Cidade e Capita 
nia de São Pai,!», conhecidos vulgarriicnte pelo mine de Paolis- 
tas; pririieira iiiostra rle ouro acliado nellas, situacão das povoa- 
cocns e lugares iiiais reiiiarcaveis naquelle ci~ntineiite. Discor- 
dias enti-e os descobridores e os naturaes de Portugal que dellas 
(1s expiilsar-ão e o riiais que pelo contexto se vera". 

"Filopono. 

Aniigo que niliito prezo. Tendo acabado de por na ordeni tal . . 
qual riie toi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
seiri que iiie fique o receio de nota de plagiario, por escrever de 
copia, já de original que lia de Iiuiii I'oeriia eiri verso bastante 
elegniite, por onde se conhece grande cngeiiho de qiie era do- 
tado o seu airttior qrie não existe". ( o  grifo é iiosso) . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e teriiiinando, diz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  "hliiito tia que dizer desta grandc capitania de Minas, o que 



fará quem tiver as  razoens e meios que faltão ao teu aniigo e 
muito venerador 

Amador Verissinio de Aleteya". 

- De quem era esse poema, bastante elegante, por onde se 
conhece o grande engenho de que era dotado o seu autor que 
nrio existe? 

Esta resposta foi-iios gentilmente proporcionada, pelo nos- 
so prezado e niuito saudoso confrade Proi. Américo Brasiliense 
Antunes de Moura, taiiibéin na seguinte carta:  

"São Paulo, 19 de Dezenibro de 1952. 

Prezadissinio e ilustre confrade Dr. Jarbas Sertório de 
Carvalho. 

Meus cordiais votos de felicidades, extensivos ã sua Exnia. 
Faniilia, coni o sincero desejo de que tenham um Bom Natal e 
Próspero Ano Novo. Estou atrasado para lhe trazer prir èste 
meio os cumprimentos que já verbaliiiente apresentei, pelo seti 
brilhante trabalho, lido no Instituto, sobre o Homicídio de Cláu- 
dio Manoel. Creio que não riie fiz bcni entender no meu breve 
comentário, em que só pretendi enaltecer o scii niereciinento. (Juan- 
to à atitude de Vasconcelos, que "ignorou" a existencia de Cláu- 
dio, acho-a naturalissiriia, de sua parte, por estar a niemória do 
nosso patricio, ein seu tenipo, infamada por uma sentença. para 
nós injusta, mas para êle digna de respeito, do inesiiio rnodo que 
não estranho a atitude anterior de Joaquini Silvério, neni a pos- 
terior de Vilhena, autor das "Cartas Soteropolitanas", publicadas 
por Brás do Atiiaral, que se serviu de um iiianuscrito de Cláudio, 
com esta expressão quanto a sua autoria: - "de um autor que 
não existe". Adivinhasse o leitor quem era! Creio que só eu des- 
cobri isso. João Ribeiro comentiju a referência supondo-a feita 
a pessoa iiiuito diferente da de Cláudio. 

Isto em nada empana o brilho da sua magistral conferência. 
Renovando as  minhas afetuosas saudações, fica ao dispor de suas 
ordens o confrade, aiiiigo e ad:nirador. 

Ariiérico de Moura". 

Em resposta a esta carta iiiuito hoiirosa e gentil, datada 
de Poiite Nova, erii 31 de Dezembro de 1952 felicitei tam- 
bérii Arnérico de Moiira, pelo seu descobriinento, proriietendo 
voltar a esta tribuna, para conientá-Ia. E' o que estou fazendo, 
neste instante fugitivo, felicitarido-o novaiiiente, pelo seu judicio- 
so comentário, que merece aplausos, por consultar aos interêsses 
da História. Infelizniente êle j A  não figura entre nós. 
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Realrnente, não podia ser outro, senão Cláudio iIlaiioel da 
Costa, autor do seu poenia "Vila Rica" e de queni, na época, não 
se podia, de leve. tocar-lhe no nome, hoje glorioso por todos os  
titulos. 

Ngo se podia articular palavra escrita ou falada. As liber- 
dades ainda não coiistituiaiii apanágio da civiliza;ãrl. A Colonia 
vivia na obscuridade. . . 

13. Na  "Carta décinia oitava". dirigida a Filipono, assini 
terniina, coni a segliiiite frase:"~Muito 11a que dizer desta grande 
ca~~itirriia de hlinas, n que f a n j  qile~ri tiimer as razoens e nieios que 
falfão nu teri amigo c niuifo 1,enerador 

Aniador Verissiiiio de Aleteya". 

Se inuito havia que dizer, já naquela epoca sonibria, d a  Ca- 
pitania de Miiias Gerais, quern tiver os  nieios qrre fiilt6o, segundo 
Aleteya; verificaiiios que decorreraoi riiuitos anos, quern pudesse 
fazê-lo, por meios legitiriios, conio vamcis ver. 

A prinieira noticia que se tciii divulgado pela itiiprensa, pa- 
rece-nos ser a do grande estadista Beriiardo Pereira de  Vasconce- 
los - gentileza que deveiiios a Saloiiião de  Vasconceli~s - qlian- 
do, bern prúaiiiio ainda dos acontecimentos, assini se expressava 
eni discurso, iia Assembléia Geral, sessão de 18 ile Junho de 
1527: Lê-se iios Anais do Parlamento Brasileiro - Câmara dos 
Senhores Deputados - seglindo ano da Primeira Legislatlira, 
pags. 85 e segilinles. T. 1 1 :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Sr. Presidente: Dos Relatórios feitos no segredo da iriqui- 
s i ~ Z o ,  teiii resultado a s  iiiais danosas e revoltantes itijustiças. Dois 
tristissinios exeriiplos, uni da história iiiineira, e outro d a  portu- 
~ L I Ç s ~ ,  servirZn para justificar a iriiportância que deu a esta iiiatéria. 

E '  faiiia quc os iiiineiros, já pelo ano de  1789, conceberani 
o niajestoso projeti~ de  sacudir o jugo europeu; horiiens dos mais 
gentis lias letras e nas arnias. erani apontados coriio os  autores des- 
sa  gloriosa eiiiprêsa, que não chegou a realizar-se. O Visconde 
de Barhaceiia, que entáo govei-iiava, ou para iiiellior dizer, opri- 
iiiia a I>roviiicia de i2liiias Gerais, deu parahéns à sua fortuna, por 
se lhe deparar a ocasião d a  vinganca dêsses hoiiiens ilustres e li- 
berais. clue cordialineiite aborrecia, assii i~ coino hoje, os  seus des- 
cendeiites ahorrecerani os portiiguSses honrados. ausentes d a  li- 
berdade, e niaq~iinaiii contra a sábia constit~iicãu qtie do Brasil 
foi iiiandada a Portugal. 

Prèsa a flor dos iiiineiros ( e  iim soiri freio de ferro!) foi re- 
iiietido a esta Cidade. onde « veio iiilgar Liriia A l ~ a d a  de  Lisboa. 



Uni destes varões ilustres, perdeu a vida no patíbulo, out ro  que 
eu chaniarei o Ca t ão  d e  Minas, 0 sAbiri e intrépido Cláudio Ma-  
noel da Costa,  foi assass inado na rnasniorra pelo Visconde, que  
assiiii roubou a glória  aos seus  desembargadores  lisboetas, e o s  
Gonzagas ,  Alvarengas e oiitros que  tais, forani condenados  a aca-  
ba r  s u a s  preciosas vidas, nos mais  insalubres rochedos da cos ta  
a f r icana!  Louvor e g racas  a o  prirneiro Govêrno Provisório Mi- 
neiro, que  levantou a excomunhão a o  lugar o n d e  out rora  vivia 
aquêle inártir supliciado (Apoiados) : - é pena que não mandas -  
se siispender o s  processos d e  confiscação, que  a inda  correm nos 
bens daquelas  ilustres vitimas, com a denoininacão d e  inconfi- 
dentes.  ( 1 ) .  
---- 

( I )  
AUTOS DE DEVASSA DA INCONFIDENCIA MINEIRA 

Volume 1 - págs. 356 a 364 
Traslado da Addi~áo do Sequestro, qiie ultimamente foi feito ao Se- 

questrado o Doutor Claudio Manoel da Costa, por determinação do Illus- 
trissimo e Excellentiesimo Senhur Visconde de Barbacena Governador e 
Capitão General desta Capitania. Clija addição é a que depois accresceu 
ao traslado do Sequestro, que foi jiintu a Devassa. 

A ~ l d i ~ ã o  de Sequestro feito em credito e obrigações, qlie se achavam 
l u  Seqtiestrado o Doutor Claudio hlanoel da Costa - Aos vinte e um dias 
do mez de Março de mil setecentos noventa e um annos nesta Villa Rica 
de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto em casas de residencia do Dou- 
tor Desembartador Ouvidor Geral e Corregedor actual desta Villa, e sua 
Comarca Pedra José Araujo de Saldanlia oqde eu Escrivão de seu cargo 
adiante nomeado vim, e ahi presente o dito hlinistro por elle me foi dito 
que por determinação do Illiistrissimo e Encelleiitissimo Senhor Visconde 
de Barbacena Governador e Capitão General actual desta Capitania foram 
Sequestrados todos os bens que se acharam ao Doutor Claudio Manoel da 
Costa, e appreliendidos todos os i>alieis do mesmo, rntre os quaes se lhe 
tinha achado varios creditos, r obrigações ilc pessoas, que ao mesmo Se- 
qilestrado lhe eram devedoras, os quaer apresentava dizendo-me que por 
determinação do mesmo Excellentissimo Senhor General, eu Escrivão Je-  
questrasse os referidos creditas, e obrigaçí,es, o que tiido lojio sequestre!, 
e s i o  os :eguintes - Primeiro, - Credito pelo qual 6 devedor o Sargen- 
to-Mor José Barata de Lima passado ao Sequestrado em nove de Maio de 
mil e setecentos e oitenta e seis, abonado pelo Tenente Coronel Domingos 
rle Abreu Vieira com juro9 da quantia de dois contos e vinte mil reis, com 
tres recibos nas costas do mesmo credito, o primeiro da quantia de du- 
zentos sessenta e cinco mil novecelitos e sessenta reis, segundo da quantia 
de cento noventa mil novecentos e noventa e um reis, terceiro, de doze mil 
e oitocentos reis, e dentro do dito credito iica uma conta de prata que ha- 
via recebido o dito Barata, a qual se aclix descontaria no primeiro recibo. 
Segundo, credito pelo qual é devedor o dito Tenente Coronel Domingos de 
Abreu Vieira ao dito Sequestrado, e abonadu pelo dito Sar~ento-mor José Ba- 
rata de Linia. que corre juros, passado eni cinco de Setembro de mil setecen- 
tos oitenta e seis da quantia de uni contii duzrntos sessenta e quatro mil tre- 
zentos e setenta e oito reis, com tree recibos passados nas costas do mes- 
mo credito i conta dos juros, o primeiro da quantia de quarenta e dois mil 
seiscentos e uni real, seg~jndo de 'juareiita e i ~ n i  mil seiscentos e oitenta e 
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Uin desembargador, que estava de ronda no dia dêsse infa- 
iiie juizo, nie assegurou em Lisboa, que ainda não se tinha pro- 
ferido no nilindo, sentenca inais injusta: - que dos autos não 
constava o que dos autos devia constar; que o Relatório era todo 
falso, e acrescentou - os inineiros talvez fhsseni criniinosos, mas 
notória injustiqa, foi como tais condená-los. 

Ciii dos deseinbargadores que teve parte nesses assassinios 
iurídicos, foi airidq iiiiia vez tiiostrar em Lisboa a sua habilidade 
&i falsear relatórios, condenando a niorte em 1817 ao maior Ge- 
neral, que Portugal tetii tido. 

Snrs. Acabenios corn isso, eis o meu projeto: - Enviou-se 
à Mesa. Projeto - "A Asseriibléia Geral Legislativa do Império, 
decreta" : 

Mais uni valioso depoiniento, do assassinato de Cláudio, re- 
velado pelo deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, trinta e 

seis reis, terceiro, da qiiantia de sessenta e ires mil diizentos e dezoito reis. 
- Tercririi - I in ia  abrigacão passada pelo dito Tenente Coronel Domin- 
t o s  de i\hreu Virira, escripta rni o prinieiro de Janeiro iie mil setecentos 
Òitentn e setc, pela qual se obrigou pagar a o  dito Sequestrado a quantia 
de quarenta oitavas de oiiro por cada iim anno qiie servisse de Patrono nas 
causas lierteiicentes ao Contrato dos Dirimos de que o devedor era Cai- 
xa, com dois recibos nas costas da niesma obrigacão passadas pelo mes- 
niii Seqriestrarlo cada um delles de quarenta oitavas, iim escripto em trin- 
ta e um ile Dezcmbrii de mil setecentos oitenta e sete, e o outro eni trinta 
e uni de Deze~riiiro de mil setecentos oitenta e oito. - Quarto. - Credito 
pelo qual é devedor Manoel Ferreira Pedrosa passado ao Sequestrado em 
nove de Ahril de mil setecentos riitenta e oito da qiiantia de vinte e cinco 
oitavas ~ i c  ouro, coni um recibo nas costas do  mesmo da quantia de seis 
oitavas e L!iiartri de orirri. -- Quinto. -- Credito pelo qual é devedor Ma- 
nuel Caetano de Faria, pazsado a o  Sequestrado em oito de Abril de mil se- 
tecentos sessenta e tres da quantia de dezeseis oitavas de ouro, com re- 
cibo nas ciistas delle de oito oitavas. - Sexto. - Credito pelo qual é de- 
vedor Francisco J o s t  Chaves, passado a<i Sequestradri em dezoito de Maio 
de mil setecentos sttenta e seis da quantia de dezeseis oitavas de, ouro. - 
Setimi). - Credito prlo qual e devedor João Pinta da  Rocha passado a o  
Sequestrado em sete de Maio de mil setei.ent<is oitenta e nove da quantia 
de doze oitavas de oilro. - Oitavo. - Credito [>elo qual e devedor o Re- 
verendo Bento de Mello Bezcrra Rexo passado au Sequestrado em dez d e  
Março de niii setecentos oitenta e sete da. quantia de trinta e duas oitavas. 
-- Noni,. -- Credito pelii qual C devedor Andrt Borges Santiago passado 
a o  Sequestrado eni onze de Dezembro de mil setecentos oitenta e oito d a  
qiiaiitia de trinta e doas oitavas de oiiro, crim quatro recibos nas costas del- 
le, dois de tres oitavas cada um. e dois de quatro oitavas, que todos som- 
mnm quatorzt oitavas de ouro. - Ilecimo. - Credito pelo qual e devedor 
o Reverendo Francisco de Alrneida Pintri passado ao Sequestrado em no- 



oito anos  depois dos Iúgubrec; acontecifiieiitos, que iniperavaiii na 
época,  eni Vila Rica. E' que já ?e podia dizer a verdade,  em 
público e raso,  seiii as atiieacas d a  tirania, recebendo a té  o o ra -  
dor,  apoiados dos  seus pares.  

14. Lcrnos na revista "A ~Maritiha eiii Revista", de luaio 
d e  1951, Ano IV, n." 47, pags.  5, Órgão  d o  Ministério d a  Marinha, 
publicação d a  Diretoria do  Pessoal d a  Armada,  o seguinte:  

"O Corpo d e  Fuzileiros Navais da t a  dos  rempos coloniais, 
send« originado d a  Br igada  Real d a  Marinha, criada etii Lisboa, 
por Car ta  Régia d e  21 d e  Outubro  d e  1797. 

"Conipunha-se dos  Corpos de "htarinheiros Artilheiros" e 
"hlarinheiros Fuzileiros", pa ra  a guarnição d a s  naus d a  Frota  
P o r t ~ i g ~ i ê s a  e força d e  dcsenibarq~ie  para  operar  etii terra. Keti- 
rando-se para  o Brasil o Principe Kegeutc D. João,  acompanhou-o 
guarnecendo a frota,  chegandu a o  Brasil em 1808. 

"Já em 1809 prestava seus servic«s. opei-ando eiii terra e 
ocupando o território d a  Caiena.  As suas atividades coi~t inua-  
rain pel!is anos  seguintes:  

ve de Marco de mil ~etecentos e oitenta t dois da quantia de sessenta e 
quatro oitavas de ouro, com iiois recibos passados nas costas delle que 
ambos importam em doze oitavas de ouro. - Decimo primeiro. - Credi- 
to prlc qual 6 devedor Victorino Pereira Casado passado ao dito Seques- 
trado em vinte e um de Nouembro de mil setecentos e sessenta e um, abo- 
nado por  hlaniiel Pereira Casacio da quantia de quatorze oitavas de ouro. 
- Decimo segundo. - Credito pelo qual é devedor &ligue1 Soares Cardoso 
passado ao Sequestrado em cinco de hlaio rle mil novecentos e sessenta da 
quantia de oito oitavas de ouro. - Decimo terceiro. - Credito pelo qual 6 
devedor Antonio Jose Ferreira Abriinhosa passado ao Sequestrado em vin- 
te e nove de Jullio de mil setecentos e setenta e oito da quantia de deze- 
seis oitavas de ouro com um recibo nas costas de quatro oitavas. - De- 
cimo quarto. - Credito pelo qual é devedor João de Mello hlagalháes pas- 
sado ao dito Sequestrado em nove de .Abril de mil setecentos e oitenta e 
dois da quantia ~ l e  trinta e duas oitaras de ouro com dois recibos passa- 
dos nas costas do mesmri credito, iim de qiiatro uitavas e quarto, e o ou- 
tro de onze oitavas e tres qiiartos de ouro. - Decimo quinto. - Credito 
pelo qual é devedor Joãíi Siiares Ribeiro passado ao Sequestrado em dois 
de hlaio de mil setecentos e sessenta e um da quantia de quarenta e oito 
oitavas de ouro com seis recibos, passados rias costas do niesmo credito, 
primeiro da qilantia de nove oitavas, segiindu de dez oitavas, terceiro de 
cinco oitavas, quarto de tres oitauas, qliiiit<i de duas oitavas e meia e dois 
vintens, sexto iir tres oitavas e nove vilitens de ouro. - Decirno sexto. - 
Credito pelo qual e devedor o Capitãri Tliome Fcrnandes Santiago passado 
a i >  Sequestrado em treze de Dertnibro rle mil setecentos e sessenta e dois 
da quantia de trintz e duas oitavas de ourci, com um reciho passado nas 
costas do dito credito da quantia de der oitavas de ouro. - Decimo seti- 
mo. - Credito pelo qual é devedor Antonio José de Abreu Lima passado 
ao ditii Seqiicstrado em quatro de  Feuereiro de mil setecentos e sessen- 
ta e cinco da quantia de sete oitavas de ouro - Decinio oitavt>. -- Credi- 
to pelo qual é devedor Bento Pereira da Rocha passado ao dito Sequestra- 
do em drize d e  Janeiro de mil setecelitos oitenta e dois da quantia de de- 



"181 1 - Toiiio~i parte iios combates do  Cerro Largo e Pais- 
sandu, juntanientc coni a s  fi,rças do  Exército coniandadas pelo 
General Marques de Sousa. 

"1816 -- Deseiiibarcou e111 ~Montevidéu, toiiiando parte nos 
conihates de São Borja, São Gabriel, Colonia do Sacramento. 

"I823 - No dia 3 de Janeiro zarpou do Rio de Janeiro a es- 
quadra coniandada pelo Almirante Rodrigo Delamare, com des- 
tino à Bahia. levando a bordo uni destacamento de navais. 

" 1 8 2 4  - Desenibarcou a viva força e combateu em terra, 
auxiliando a sufocar a revolução republicana, conhecida na His- 
tória por "Confederação do Equador". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" 1 8 3 6  - Toiiioii parte tia Guerra dos Farrapos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"1832 - Por Decreto 1067-A, de  24 de Xoveiiibro, passoli a 

denoniinar-se "Batalhão Naval". 

zeseis oitavas de ouro. -- Decimo nono. - Credito pelo qual é devedor 
Francisco Ayres passado a o  dito Sequestrado em doze de Janeiro de mil 
~etecentos  setenta e quatro da  quantia de dezeseis oitavas de ouro. - Vi- 
gesimo. -- Credito pelo qiial é devedor Gregorili de Souza Bitancourt 
passado a o  Sequestrado em cinco de Maio de mil setecentos e sessenta da  
quantia dz vinte oitavas de ouro com dois recibos passados nas costas do 
mesmo credito, um de quatro oitavas, e o outro de cinco oitavas. - Vi- 
gesimo primeiro. - Credito pelo qual é devedor o Capitão José Pereira 
Gon~alves ,  passado a o  dito Sequestrado em onze de hlarço de mil setecen- 
tos e oitenta e oito da  quantia de trinta e duas oitavas, com um recibo pas- 
sado nas costas i10 dito credito da  quantia de t res  oitavas de ouro. - Vi- 
gesimo segundo. - lima obrigação passada por Manoel Teixeira de Quei- 
roga escripta em vinte; e dois de Fevereiro de mil setecentos oitenta e no- 
ve pela qual se obrigou a pagar a o  dito Sequestrado a quantia de quarenta 
oitavas de ouro por caiia um anrio que o mesmo lhe patrocinasse a s  suas  
causas, e a s  do Contrato dos Diziniris de que era caixa, que correria do  
primeiro de Janeiro do dito anno. - Vigesimo terceiro. - Credito pelo 
qual t devedor o Coroiiel Ventura Fernandes de Oliveira passado a o  di- 
to Sequestrado eni quatorze de Março de mil setecentos e oitenta e dois 
da  quantia de quatrocentas e trinta e quatro oitavas e t res  quartos de ouro 
com uma obrigação no mesmo credito passada pelo dito Oliveira em di- 
t a  dia e anno em qiie se obri«i;ii por ella a pagar  ao mesmo Sequestrado 
quarenta iiitavas de ouro por anno, e com dois recibos passados nas cos- 
tas  do dito credito um de trezentas oitavas d e  ouro, e o outro de cem oi- 
tavas de ouro. Uma ubricação passada por Joaquim Silverio dos Reis em 
vinte de Janeiro de mil setecentos e oitenta e nove pela qual s e  obrigou 
pagar  sessenta e quatro oitavas de ouro por cada um anno que o Seques- 
trado lhe patrocinasse ar dependencias di: sei) Contrato e particulares. - 
Vigesimo quintii. - Credito que e r i  devedor Joaquim Matheus da  Silva 
da  quantia de cento e trinta e tres mil quatrocentos e quarenta reis pas- 
sado a o  Capitão ..\ndré Pereira de Meirelles em seis cle Agosto d e  mil se- 
tecentos e sessenta e tre? coni lim pertence nele posto e escripto em deze- 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"1871 - Regressou d a  longa c penosa caii?panlia dii Pa. 

raguai .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"1932 - A Lei 21.106, de  19 de Fevereiro, criou o Corpo de  

Fuzileiros Navais .  contando nesta época 3.000 pratas. 

INCONFIDENCIA MINEIRA 

"No priiiieiro presídio instalado na  Ilha d a s  Cobras ,  estiveram 
prêsos,  além d e  Tiradentes,  Cláudio Manoel da Costa,  T o m á s  
Antônio Gonzaga ,  Alvarenga Peixoto,  José Car los  d e  Toledo ,  Ma-  
nuel Rodrigues d a  Costa, José  d e  Oliveira Rolim, Resende d a  Cos-  
ta, Francisco d e  Pau l a  Freire d e  Andrade  e que  deram en t r ada  
nos  d ias  9 d e  Maio e 5 d e  Julho d e  1789, respectivamente, aguar -  
d a n d o  o pronunciamento d a  j u s t i ~ a .  

"Tiradentes foi recolliido no  cubiculo d a  3." prisão, onde  
hoje es ta  construida a g rande  caixa d ' agua  q u e  abas tece  o novo 

seis de Janeiro dr mil setecento- sessenta e i.itico pelo Capitão-mrir Jose AI- 
ves Maciel, no qual declara pertencer a cobrança do dito credito ao Reve- 
rendo Doutor Jorge de Abreli Castelbranco, por dizer que deste havia 
recebido o seu importe como Procurador do dito credor Meirelles. - Vi- 
gesimo :exto. - Credito pelo qual é devedor o Reverendo Padre Domin- 
gos de Moraes Sarmento passado ao dito Sequestrado em vinte e seis de . 
outubro de mil setecentos sessenta e tres da quantia de cincoenta e qua- 
tro mil duzentos oitenta e nove reis. - Vigesimo setimo. - Uma obriga- 
cão passada par Manoel da Silva Torres escripta em cinco de Marqo de 
mil setecentos oitenta e um pela qual se constituiu devedor ao Capitão Ma- 
noel de Araujo Gomes da quantia de cem oitavas de ouro. - Vigesimo oi- 
tavo. - Traslado de um credito escripto pelo Tabelião Francisco de Aguiar 
de Siqueira em vinte e sete de Marco de mil setecentos e seis no qual de- 
clara ser o dito traslado tirado da sua nota, e nelle se vê ser devedor Ma- 
noel Alves Pereira da quantia de cem mil reis abonado por Salvador Ri- 
beiro Pereira que se obrigou pagar ao Capitio Vicente Vieira tendo sido 
o mesmo credito escripto em dezesete de Fevereiro de mil setecentos e cin- 
co. - Vigesimo nono. - Cma carta tscripta lirir José de Almeida Pache- 
co em doze de Outubro de mil setecentos e quarenta e nove feita a Fran- 
cisco de Salles Ribeiro em a qual declara aquelle haver recebido deste a 
quantia de doze oitavas de ouro - cujos creditos e papeis Supra e Retro 
declarados por mandado do dito Ministro logo os depositei em mão e po- 
der de Francisco Xavier de Andrade morador nesta Villa que tudo rece- 
beu, e delles se deu por entregue e se sujeito~i as Leis de fiel depositario 
a quem eu E~lcriváo notifiquei para delles não dispor sem expressa ordem 
de Justiqa pena da Lei, o qiie assim pronietteu fazer e para do referido 
constar lavro este Termo em que nelle assigno com o dito Ministro eu 10- 
se Verissimo da Fonseca Escrivão da Ouvidoria Geral o escrevi - Sal- 
danha -- Francisco Xavier de Andrade Ferreira - Nada mais continha a 



Arsenal de Marinha; os deiiiais forani distribuídos pelos cubiculos 
d a  7.a prisão. A 1G d e  Abri! de  1792, foi Tiradentes reinovido pa- 
ra a Cadeia Piiblicn. N o  seguiido presidi:,, riuiiicrosos outros 
presos politicos estiveraiii retidos, eiitre eles Josi. Boiiiiici!), Cic 
iiiciitc Pereira. Luis I'ci-tira <Ia N ó h i e p  e .4iiti,ni<, Carlos". 

De Ponte Nova, etii 30 de  Ni>veriibro (Ir lO32. d i r i~i i i ios  
iiiiia carta a o  Contra-Alniirante Augusto Pereira, Diretor d o  
SERVICO D E  DOClJP>\ENTACÃO DA MARINH.4 ( 3 . O  An- 
d a r ) ,  e ao  Coriiandante César Feliciano Xavier, pedindo-lhes es- 
clarecimeritos, e "Coii!o acabaiii de  ver, o s  iiieiis prezai!iis ai:iig«s, 
desejaria uriia coopcraqão, dos Serviqos de Docunientaqão do 
Ministi.rio cia Alarinha, superi.,:~ndidos por V\'. Excias, aos  es- 
tudiosos d o  interior brasileiro. Qual a lista corripleta d e  todos o s  
Inconiiderites Mineiros. presos na Ilha das  Cobras? Desta mesma 
li.stri. consta o noiiie de Cláudio Marioel d a  Costa? Proporcionar- 
nos-iam corii iitii tlocuniento d e  grande expressão histórica, que  an- 
tecipadaiiiente saherenios tnuito agradecer". 

Eiii resposta. reccheriios a seguinte coiiiiiiiicaçáo: 

"Ministtrio d a  Marinha. S c r v i ~ o  d e  Docuiiientaçio da  Ma- 
rinha, Rio dc Jaiieiro, P.F., 28 de  Janeiro de  1933. 

Ilnio. Sr. Dr.  J a rbas  Çertório d e  Carvalho, D.D. 
Presidente d o  "CURSO D E  HISTORIA DO MU- 
NICÍPIO D E  P O N T E  NOVA". Ponte Nova-AlG. 

Sòniente hoje nos é possível responder i honrosa carta 
de  V.S., que rios envioii, da tada  d e  30-11-1952. 
Motivou a deriioi-a, a própria incuiiibencia a nós propor- 

~ - 

dita addicão de Seqoestrn escriptc iiltiniarnriite nos autos <!o Seqiiestrado 
n I)oiitor Claudio Maniirl ila Costa. E nos mesmos Alitos se achara tam- 
beni zeqiiestrailo !por addição eni o dia dezoito de i2larço de niil  setecentos 
e novriira, um re!oi.ii> de Al~iheira com a primeira caixa rle Prata, e a de 
iora ile latsu crini dilas cadeias de metal amarelli~, e unia medalha pequena 
de ouro com <i peso de meia oitava e um vintem, que tudo se depositou no 
rcferidii dia ria iii5ri do di tu  <!epositario Fraricisco Xavier de Andrade. E 
o qlie continlian~ as ditas Addicóes qri? bem e fielmente por determinação 
cio Illustrissimo e Escellentissinio Senhor Visconde de Barbacena, Gover- 
nudiir e Capitão Gcneral actlial desta Capitania, eii Escrivio abaixo no- 
meado e assignadu aqui fielmente iiz trasladar: que iica na verdade pois 
o li  e conferi cuin o .Doutor Desemharoador Oiivid<ir Geral e Corregedor 
aciiiol iiesta Coniarca Prdrv Joic' Arailjo de Saldanha, que de sua confe- 
rencia tanibeni aqui se assigna. Nesta Villa Rica de Nossa Senhora do 
Pilar do Ouro Preto aos seis dias do mer de Abril de mil setecentos e 
noventa e um annos. Cii Jose Verissimo da Fonseca Escrivão da Ouvido- 
ria o subscrevi assignei e conferi. 

Pedro j o z i  A l  de Saldunhn - jaz? Verissinio da Foric". 



- - - - 

cimada,  pois que a niesiria acarretou urna série de bus- 
cas eni vários arquivos, de Repartições da Marinha, para 
que désscrnos uiiia infosiiiação precisa sobre as  prisiies 
dos Inconfidentes Alineiros. Infelizniente os iioss,>s es- 
forços não foram coroados de pleno êxito e ,  apenas cni 
parte, conseguinios adquirir um inforriie que satisfaqa. 
Assini, estanios enviando, ein separado, uma cópia do 
docuniento eni que a r e d a ~ ã o  da Marinha eiri Revista 
obteve os dados referentes a Cláudio Manoel da Costa. 
conio também, um exe~nplar da revista ern aprêço. Na 
expectativa de que a nossa noticia lhe proporcione algo 
de proveitoso, subscrevenio-nos atenciosaiiiente, 

Augusto Pereira 
Contra-Almirante, R .  Rm., Diretor". 

Eis o documento: -~ 
M.M. Serviço de Docoriientaçãi> da Marinha, 28 dc i a '  
neiro de 1953. 
COPIA -- Da pagina 111 e seguinte, do livro HISTÓ- 
RICO DO CORPO DE FUZILEIROS N.4VALS de Ante- 
ro José Marques, Capitão-Tenente Instrutor, Ministtrio da 
Marinha, 1942: - 

"Do Almanaque Histórico da Cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, publicado eni 1799, consta o seguinte 
sõbre a Conjuraqão Mineira: 

"1789 - No dia I0 de Maio, no shtão da casa de tanoaria 
de Doniingos Fernandes da Cruz, a Rua dos Latoeiros, 11.O 25, por 
denúncia de Inácio Nogueira, foi efetuada a prisão dn Alferes de 
Cavalaria de Minas, Joaquiiri José da Silva Xavier ( o  Tiradentesi, 
e recolhido prêso As masniorras da Ilha das Cubras, no dia 12  d(1 
referido iiiês e ano. 

"No dia 5 de Julho do mesnio ano, deram entrada na Ilha 
das Cobras os conjurados: - Dr. Cláudio Manoel da Costa, De- 
sembargador Tomás Antônio Gonzaga, Coronel Inácio José de 
Alvarenga Peixoto, José Carlos de Toledo, Manuel Rodrig~ies du 
Costa, José de Oliveira Rolim, Capitão José de Resende Costa e 
o Coronel Francisco Paula Freire de Andrade. Este últiiim era 
o comandante do Regirnento a que pertencia "Tiradentes". 

"O Alferes Tiradentes foi recolhido ao 5 . O  cuhiculo da 3.a 
prisão, (onde hoje está a grande caixa d'agua que abastece o 
novo Arsenal de Marinha, nota do A , ) .  Os deriiais presos f o ~  
ram distribuidos pelos cubículos d a  7.*. prisão (lado direito do 
portão do Hospital de Marinha, nota do A,)  
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"Presos os conjurados, foi instituida unia Alcada, que, ai) 
cabo de quase três anos, condenou doze a iiiorte, cinco ao de- 
grêdo perpétuo, e os outros, a penas menores. 

"Advogou a causa dos réus, o Dr. José de Oliveira Fagun- 
 de^, distinguindii-se coiii iiiliito brilho na ardorrisa iiefesa. 

"D. Alaria I co~iiutou a pena capital de onze réiis, em prisão 
perpttlia, si, execiitando o Tiradentes, a querii considerou o maior 
culpado. 

"1792 - Tiracientes foi transferido das niasiiiiirras da Ilha 
das Cobras, para a Cadeia Pública, no dia 16 de Abril, onde lhe 
foi licla a sentenqa datada de I8 do riiesnio niês, que o condenou 
à iiiiirte. . Foi enforcado no dia 21 do referido iiiês e ano, no 
cainpo da Lainpadosa, perto da Chácara de Diogo Dias Pais Lenie. 

"Cláudio Maniiel da Costa suicidou-se na prisão, e os demais 
coiijurados seguiraiii degredados para vários poiitos das posses- 
sões portugliêsas eiri Africa, transportadris alguns, a bordo da cor- 
veta Nc~ssa Senhora da j u d r r  de L ~ i p e  e fragata Nossa Senhora 
das Brofr is .  

"Dentre os que forain deportados, o iinico qiie conseguiu vol- 
tar para o Brasil, foi José de Kesende Costa Filho, que foi de- 
pois eleito deputado à Constituinte. Faleceu no Rio de Janeiro 
eiii 1843. 

"No dia 21 de Abril de 1900, eiii grande e coniovente rria- 
nifestacão civica, foi transportado i) busto de Tiradentes da Câ- 
iiiara dos Depiitados, antiga cadeia piihlica, para o lugar onde foi 
eiiforcado, e onde es t i  hoje a escola que terii o seu rioiiie. 

"Por esta ocasião, formara111 tõdas as  tropas da guarni<ão 
desta Capital. estendendo-se eiii duas alas pelas riias da Asseni- 
bléia, Carioca e Visconde do Rio Branco. Coube ao Corpo de 
Infantaria da Marinha prestar as  continências, dando a s  descar- 
Zas e apreseiitandc aririas por !)casião da inauguraqão. Debaixo 
do pedestal do busto, foi colocado uni pequciio ladrilho colo- 
nial, retirado da prateleira, atribuída ao descanso do candieiro, 
que iliiiriinava i) interior da prisão da Ilha das Cobras, no tempo 
em que ali esteve prêso o Tiradentes. 

"Estas pesquisas foram feitas por uma coniissão de historia- 
dores, chefiada pelo Dr. Vieira Fazenda. ein 21 de Janeiro 
de 1900". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

POR ORDEM: - 
( a )  Alberto Lacurte Júnior" 

Tradutor, Ref. 27. 



Conio acatiainos de ver, ha uni lanientável equivoco, no livro 
Histórico do Corpo de Fuzileiros Navais, de Antero José Marques, 
que foi se abeberar no Almanaque Histórico da Cidtidp de 
Slio Sebastiüo do Rio de janeiro pul>licado eni 1799, pois, naquela 
data, Cláudio Manoel da Costa já era cadáver eni Vila Rica, con- 
seqiientemente não podia ter dado entrada nas niasmorras da Ilha 
das Cobras, segundo relata, e eiii que pese a honorabilidade dos 
organizadores do referido Almanaqiie Histórico. Também ainda 
não nos constou ter Cláudio, niesnio eni vida. estado na referi- 
da Ilha. 

E' esta a relaqão dos presos, que podemos verificar, na do- 
cumeiita$ão contida. nos Autos de devassa da Inconfidência Mi- 
neira: 

"Relação dos Presos da Inconfidénciu, que se acham 
nas prisões do Hospital da Ordem Terceira de Santo An- 
tónio, eni 25 de Outubro de 1791: - 

O Teiientc Cor<inel Francisco de Paiila, Coronel Inácio Álvares 
(sic) de Alvarenga, Desembargador Toiiiás Antônio Gonzaga, 
Coronel José Aires, Sargento-miir Luis Vás de Toledo. Capitãn 
josé de Resende Ci~sta ,  Capitão Vicente Vieira da Mota, Alferes 
Joaquiiii José da Silva Xavier, Tabelião Faustino Soares de Arau- 
jo. Ao todo 9. João Pereira Duarte, Capitão. 

"Relação dos presos da Inconfidência que por Ordem 
do Illino. e Exmo. Senhor Conde Vice-Rei se acham na 
Fortaleza de Süo ]os4 da Ilha das Cobras, em 25 de 
Oufubro de 1791: 

C6nego Luis Vieira da Silva, Vigário Carlos Correia de Toledo Pi- 
za, Padre Jose da Silva Oliveira Kolini, Padre José Lopes de Oli- 
veira, Padre Manuel Kodrigues da Costa, Manuel da Costa <a- 
paneriia. Ao todo 6. José Monteirn de Macedo Iiainos, CJo.vernador. 

"Relacüo dos presos da Inconfidência qrie se acham in- 
comunicüi~eis nesta Fortaleza de Nossa Senhora da  Con- 
ceigáo: 

José Alves Maciel, Doniingos Vidal. 
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, 24 de Outu- 
bro de 1791. 

Francisco dos Santos X.er. 
Governador. 

"Relucão dos Presos incomunicaveis, que se achani na 
Gi~orda  Principal, eni 25 de Oufubro de 1791: 

Coronel Francisco Antônio, José Martins Borges, João da Costa 
Rodrigues. Total 3. Joaquim Gomes de Campos Bastos, Capi- 
tão de Guarda. 



"Relagüo dos Presos que se  acham nas Cadeias desta 
Relagáo presos à Ordem do Illmo. e Exmo. Sr. Vice- 
Rei Governador dêste Estado: 

Tpnente-Coronel Domingos de Abreu Vieira, com seu escravo, Jo 
sé de Resrqde Costa, Capitão João Dias da Mota, Tenente Fer- 
nando José Ribeiro, Dr. Salvador Carvalho do Amaral Gurgel. 

Comunicdveis 

Anti,ni« úe Oliveira Lopes, João Francisco das Chagas, Vitoriano 
Gonçalves Vcloso, Alexandre, pardo escravo do Padre José da 
Silva, Domingos Fernandes da Cruz, Manuel José de Andrade digo 
Manuel Jose de Miranda. 

Riri de Janeiro, 25 de Outubro de 1791. 
1gn.c~) José de Barros, que sirvo de Carcereiro." 

Coiiio acabairios de ver, não consta o nome de Cláudio Ma- 
noel da Costa, nas Relações dos Governadores das Fortalezas, Co- 
niaiidantes, e Carcereiros das Prisões, a cuja guarda se achavam 
entregues os presos da InconfidUncia Alineira, e "Do que tudo 
para constar. fiz Sste têrmo; e Eu  Desembargador Francisco Luis 
Alvares da Rocha, Escrivão da Commissão, o escrevi" 
- Dos falecidos constam 3, Capitão Manuel Joaquim de Sá 

Pinto do Rego Fortes, Francisco Josi. de Melo, e Cldudio Manoel 
da  Costn, da Devassa de Minas, no apenso n.' quarto, a folhas 
nove. Eiii 4 de Julho de 1789, Cláudio, corno sabemos, já estava 
morto - assussinado que foi - em Vila Rica, segundo o "AUTO 
DE CORPO D E  DELITO E EXAME FEITO NO CORPO 
D O  DOUTOR CLáL'DIO MANOEL DA COSTA". 

15. Bem razáo assistia a Melo Morais Filho, nas suas con- 
siderações ptiblicadas no Arquivo do Distrito Federal, 1894 - 
Vol. I ,  "A jornada dos Mirtires": "Depois de presos e proces- 
sados os réus da Conjuracão Mineira de 1789, o Vice-Rei Conde 
de Resende expediu a escolta, que os devia conduzir a esta Ci- 
dade. O Dr. Cláudio Manoel da  Costa e Joaquim da Silva Pinto 
Ribeiro não os aconipanharam, porque o assassinato Ihes havia 
entorpecido os nieinbros na cadeia de Vila Rica, abrindo-lhes urna 
sepultura ignorada e sem letreiro". 

16. No rriomento que agradecianios pessoalmente as genti- 
lezas que nos proporcionou o "Servico de Documentação d a  Ma- 
rinha", e ao ensejo, fomos convidados pelo Exmo. Sr. Almirante 



Juvenal Greenhalgh, para unia visita aos calabouços da Ilha das 
Cobras 

Efetivamente, no dia 18 de Junho dêste corrente ano, dá-  
vamos entrada naquelas praças de guerra, outrora vedadas a 
nás. outros. Fonios recebidos gentilmente pelo Comandante do 
Corpo de Fuzileiros Navais, que nos proporcionou tôdas as  facili- 
dades necessárias, a uma proveitosa inspeção histórica. Percor- 
remos tôdas aquelas prisoes, cujo aspecto interno, fez-nos leni- 
brar, ainda, o da época eni aprêço, vivida naqueles sitios, pelos 
inalogrados Inconfidentes Mineiros. As prisões achavam-se eiil 
quase perfeito estado de conservaqão, algunias ainda em uso i, 

a s  deniais confortáveis, onde, na essência, nada foi uiodificado. 
Alguns cubiculos, com coiiiunicaçUes precárias para o exterior; 
luz e ar, deficientes. Higiene lia época, deveria ter sido quase 
nenhuma. Em algumas prisões, (1s indiciados eram mesmo ati- 
rados por aberturas no teto; os calabouços, prisões subterrâneas, 
eram o índice da época. Algumas delas estão destinadas hoje a 
guarda de niaterial militar; outras em extensos túneis, para mis- 
teres vários; e ainda outras, para dcpbsitos de material <!e i i t i l i -  
dade tnediata. Do alto daqueles sitios, divisamos linda vista para 
(1 rnar e para terra, coiii sedutoras perspectivas para a nossa sem- 
pre maravilhosa Capital, que jaiiiais deverá ser niudada. 

Ao ensejo desta visita que iariios fazendo, e recordando o 
nosso passado colonial. ordenou o Almirante Juvenal Greenhalgli, 
ao seu desenhista, que tirasse as  plantas daquelas prisões para 
itiipressão, oferecendo-iiie puhlicá-Ias, eiri primeira mão, na "Re- 
vista do Instituto Histórico e CleogrAfico de São Paulo", que se- 
riani incorporadas a tste nosso trahalho. 

17. Visitanios igualrilente os Museus da Marinha, já em 
coinpanhia do  Comandante César Feliciano Xavier, que nos mos- 
trou uma chave com 19 centinietros de comprimento e 5 milime- 
tros, n.' 222, classificada, coiii os seguintes dizeres que copiamos: 

"Rio, 5 de Março de 1949 

Exmo. Sr. Alniirante Juvenal Greenhalgh Ferreira de 
Lima Nesta. 

Saudações Por longos anos vern sendo conservada e 
guardada no Presidio da Marinha, a chave que a esta 
acompanha. 
Nos últimos tenipos, ficou ela sob a niinha guarda pes- 
soal, dado o seu valor histórico, infelizmente não con- 
firmado por provas tiias conservado na tradição de ter 
sidn da porta do calabouco onde forani recolhidos. pre- 
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sos, vários patriotas brasileiros, inclusive Tiradentes 
Ciente do grande interésse de V. Excia. pelas caiisas 
histiiricas da Marinha, que já tem motivado deliciosas 
palestras, tenho grande prazer em enviar-lhe a referida 
chave. 
Renovo a V. Excia., os protestos da niais alta estinia c 
distinta consideraqáo. 

Silvio de Camargo. Contra-.4lmirante (F. N.). 

- Copia esta identificada pelo Comandante César Felicia- 
no Xavier, Cap. de Corveta Reformado, em 25.6.53, por ocasião 
da nossa segunda visita. 

18. De outra feita citamos aqui, trinta e duas opiniões de 
historiadores, relativas a causa da morte de Cláudio Manoel da 
Costa, e que se grupaiii e111 três sentidos diferentes: - Primeiro, 
os que adotam "tout court" o suicídio, seni riiaior e atenta conside- 
ração, I exariie, mesmo superficial, do "AUTO"; segundo, os 
que adutani tariibéin, seiii iiiaior análise, uma disjuntiva "ou". 
enire as  palavras siricidio e homicidio, sem investigações mais 
precisas, sùriiente coni um siniples animus narrandi; terceiro, aquê- 
les que acreditani no assassinato ou homicidio, e como sobeja- 
mente estudamos, já tambéni protegidos pelas luzes da Grafolo- 
gia, e sobretudo da Medicina Legal, e agora através do "Parecer" 
do Professor desta disciplina e legista do  Instituto Médico-Legal 
do  Rio de Janeiro, e do D.F.S.P., o emérito Dr. Nilton Sales, para 
êste f i i i i  destacado, pelo seu ilustre Diretor, Dr. Jose de Paiva. 
Adicionamos a nossa pequena autoridade, que tambéni nunca nos 
foi possivel aceitar a versão do suicidio, pelas razões já iiiencio- 
nadas, em que a simulacão chegou a ser mesmo grotesca. 

Obtêin-se os elenientos de convicçáo. se estudarmos atenta- 
mente o "AUTO". E' o qne devenios fazer. Precisanios e care- 
cenios estudar os documentos, sem ligeireza, para darmos inter- 
pretação tainbéni. ao visum et repertum, dos peritos que fun- 
cionaram . 

19. Continuamos a adicionar riiais opiniões, todas muito res- 
peitáveis, riiesino contrarias a nossa tese, procurando. outrossim, 
homenagear os seus autores. 

I. Tiramos das "Efemérides Brasileiras", do Barão do Rio 
Branco: - . . . "1789 - 4 de Julho - Suicidio de Cláudio Ma- 
nuel da Costa na Cadeia de Vila Rica (Ouro Prêto),  depois dos 
primeiros interrogatórios que lhe forani feitos por ter tomado 
parte na conjuração mineira para a Independência do  Brasil. O 
desventurado poeta, primeiro martir dessa patriótica tentativa, fa- 



leceu com 60 anos de idade, tendo nascido eni Ribeirão do Carnio 
(depois Mariana) a 6 de Julho de 1729". 

11. Na  "Enciclopédia e Dic. Internacioiial", Vol. V. E d i ~ ã o  
W. M. Jackson, pags. 3049, lê-se: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Denunciada a conspiração e presos os principais cabeças, che- 
gou-lhe a vez na noite de 29 de Junho de 1789; arcava pelos 60 
anos. Levado para a cadeia de Vila Rica, entrevado com o reu- 
matismo, acobardado pelas revela~óes que fizera no primeiro in- 
terrogatório a que o submeteram e que muito o comprometiam. 
suicidou-se na prisüo. Nem por isso ascapou a barbara senten- 
ça que, não para êle, ia ferir os seus descendentes". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

111. "Lello universal", T. I .  pags. 665, tambéiii por dever de 
oficio, ocupou-se do assunto: - "Costa (Cláudio Manoel da) .  
Poeta brasileiro, n. em Mariana, Minas Gerais; autor do Poema 
Vila Rica, hlinúsculo Métrico, Epicédio, Labirinto do amor, etc. 
Cultivou principalmente o sonêto com verdadeiro primor. Ten-  
dwse envolvido na conspiraçáo de Tiradentes, foi metido num 
carcere, onde o encontraram niorto. alguni tempo depois. A ver- 
são mais geralmente seguida 6 a de que o poeta se suicidou; mas 
há queiii pense que foi assassinada ( 1  729- 1789). 

IV. ~ e r d i n a n d  Deriis, "Rev. de L'His. Lit. du Brésil", mais 
próxinio dos acontecinientos de Vila Rica, escrevia: - r a i  deja 
dit les amis de Gonraga partagerent son triste sort; pnrmi eux 
se troui,ait un des écrivans les plus reniaryuohles q i ~ i  nient 
cxisté au Brésil; c'est Claudio Manoel da Costa. 

L'infortuné fut trouvL; étranglé dons son cachot, e f  cette mort 
cruelle ne fut pas généralement attribué á un suicide". 

. Miguel Milano - "i2lei1s exanies" - Para  admissáu a« 
I . "  Ano dos Ginásios, Escolas de Coniércio e Cursos Seriados, 5.a 
Edição, 1930 -- O Dr. Cláudio Manoel da Costa foi justiçado an- 
tes, porque o assassinaram na prisão. 

VI. Inocêncio da Silva, "Dic. bibliográfico", Vol. 11, Pag. 76 
Lisboa, Imprensa Nacional, MDCCCLIX, . ."implicado pouco 
depois como um dos chefes na conspiraçáo tramada em Minas 
Gerais para a Independência do Brasil, foi preso jirntamente coni 
us seus amigos Gonzaga e Ali~arenga, e poucos dias depois achu- 
da morto na prisão, havendo-se enforcado (dizem) com uma liga, 
isto nos princípios de 1789. 



290 REVISTA DO INSTITUTO I~ISTÓRICO E GrocnÁí~co DE S. P,\ULO 

VII. Pereira d a  Silva - "Varões ilustres do Brasil". T. 11. 
Pag. 48 - 1868 - . . ."suicitlou-se na prisão cerrando o pescoro 
com unia ligii, r coniprimindo a comunicação do ar para os 
pulmões". 

V111. Eduardo Machado de Castro, "r\ Inconiidência Mineira 
- Narrativa popular" Ouro Preto, 1896 - . . . tudo isso e o mais 
qlie consta, nos faz  crer que Cláudio Manoel da Costa foi assas- 
sinado no cárcere por ordem do  Visconde de Barbocena". 

IX. Artur h\otta - "História da Literatura Brasi!eiraU. S.  
Paulo, 1930 - Cláudio iblanoel da Costa sliicidoii-se na prisáo, 
segundo i r  declaração oficial". 

X. lionald de Carvalho - "Pequena Histiiria da Literatii~ 
ra Brasileira", 6 .& Ed. Revista, F. Briguiet & Cia. 1937. . . . "Alt'm 
do  riiais, pelo sacrifício da siia vida, rnesquinli<inienfe perdida na 
cai~ilosa intriga da Inconfidêncin, merece êle a niaior e mais cari- 
nhosa si~ii~~atirr de fodos os coro$iie.s verdadeiramente brasileiros". 

XI. Joaquini Silva - "Flistória d,; Brasil". 1 :' Série Giiia- 
sial. Coriipaiihia Editora Nacional - 14." Ediqão - . . ."os de- 
nunciados presos ern ~Vlinas, forani r~riietidus para o Rio; Cliirdio 
Munoel da Costa rriorrcra na prisão em Vila Rica". 

XII. Ari d a  Alata - "História do Brasil", para a 3:' Serie 
Ginasial. Coriipanhia Ed. Nacional - São Paulo - 1947 - 
. . ."Em Minas cucarrego~r-sc o próprio Marquês de Barbacena de 
efef~iar. a pr-isão dos conjlirados. O s  presos foram ren~oijidos porii 
o Rio de Iuneiro. CEáudio Mnnoel da Costa sliicidou-se, ao que 
parece. nci Casa dos Contos eni \fila Rica, onde se achava prêso. 
Alguns criticos niodernos, de grande autoridade, atendendo aos 
<rntecedentes morais e religiosos do  niorfo, condenam a Iiipótese 
do siiicidio para opturem pelo rissassinio. 

X111. Visconde de Araguaia - "Suspiros poéticos e iioia" - 
"Tu ,  CIáiidio octogrncirio, nn ~iinsrnorra. Para a afronta evi- 
tar te deste a niorfe! Cláudio Manoel da Costa, conhecido com 
o nome de Gla~iceste Safúrr~iu, distinto poefa, de quem correm al- 
gurnos {~oesios inipressus, sendo acusado, já avançado em a n o s  
e prêsu com oiitros ilustres poefas, deli-se a morte na prisão". 

XIV. José Doiiiingo Cortés - "Dicionário Bi,igr;ifico Aiiieri- 
cano" - ". . . i  da Costa tornó parte en ella; pero lu conjuracion 
fui descuhierfa i sus autores tomados presos i 10s mas de ellos 
condenados a mlierte, ofros desterrndos. Cláudio Munoel preferi0 
darse Ia niuerte eu su culnhozi~, lo que cjecuto. . . . . . . Dejó 
escritas nii~clias composiciones de iriiportancia". 
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XV. Robert Southey - "History of Brazil" chap. XLIII pag. 
684, ou tradução do Dr. Luis de Castro, T. VI pag. 292. Não de- 
clina o seu nome e apenas diz: "During that time one of then com- 
mited suicid". 

XVI. Lúcio dos Santos - "A luconfidência Mineira", Pags. 
476 e 477 - 23 de Junho de 19d2 - " . . .e o Dr. Claudio Manoel 
da Costa enforcoir-se na prisao, da Casa dos Contratos. Tida 
como suicídio ou como assassínio, devia a morte trágica do Dr. 
Claiidio causar na Capitania, funda impressáo. Tratava-se de u m  
velho, venerando, cheio de  serviços a sua terra e que a morte tão 
misteriosamente arrebatara. Esse mesmo mistério aumenfava a 
impressão de terror. Se  assim podia ser tratado u m  homem como 
o Dr. Claudio Manoel da Costa, qrieni mais estaria em condicóes 
de julgar-se garantido? Pergunta terribilissiina era essa, que a 
si mesmos deviam fazer os Iiomens rnais eminentes da época, per- 
gunta capaz de abater muitos caracteres". 

A niorte de Cláudio foi o prelúdio pavoroso da  tragédia, rea- 
lizada nas masmorras da Casa dos Contratos, eni Vila Rica, a 4 
de Julho de 1789, prenunciando bem o epílogo sangrento que va- 
mos ver no Rio, no Largo da Lampadosa, a 21 de Abril de  1792". 

XVII. Francisco Solano Constâncio - Membro das Socieda- 
des de Medicina e de História Natural de Edimburgo, Lineana 
de New-York e Paris - "Histhria do Brasil" - Paris 1839. Para  
compor esta Histhria do Brasil, diz êle, "vali-me principalmente 
da excelente obra de M. R. Southey. Não consultei a História 
do Brasil publicada ern francês por M. 4. de Beauchanip, porque 
tudo o que encontro de exato é tirado de Southey". .4dverfência - 
Paris, 30 de Outubro de 1838, pag. 147 do 2.O Vol. descrevendo a 
Conspiraçüo de Minas Gerais, cita os nomes de alguns Inconfi- 
dentes, e não menciona o nonie de Cláudio. 

XVIII. General J. Abreu e Linia - "Compêndio de História 
do Brasil" - 1843 - T. I .  Pag. 246 .".Cláudio .Manoel da Costa 
e Ioaquim da  Silva Pinto do  Rêgo Fortes morreram na prisão;" 

XIX. Estácio de S i  e hleneses - "História do Brasil", coii- 
tada aos meninos - . . . "Claudio iI4anoel da Cosfa,  que do firn- 
do  de  uma cama, em que gemia coui atrozes dores reumáticas, foi 
arrancado para ser arrenzessudo nuiii úmido e fétido ( I .  fedorem 
t o )  calahougo (3. cárcere, masniorra). No moniento em que mais 
precisa se tornava, desamparou-lhe a filosofia; e, turvando-se-lhe 
o entendiniento, tentou o triste i>elho contra a sua existência, enfor- 
cando-se com uma liga p r k a  a u m  armário que existia em uma 
Iohrega (4.  escura) prisüo". 
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XX. Ant6nio Álvares Pereira Coruja - "Lições de História 
do Brasil adaptadas à leitura das  escolas" - Menibro do Inst. 
Hist. e Geo. Brasileiro - 2.a edicão, coni alguns aumentos e cor- 
reções - 1857 - Tip. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro 

. .  - Rua do Sabão, n. 114 - (Cum o seu Ex-libris) - ."o Dr. 
Cláudio Manoel da  Costa suicidou-se em Vila Rica, lopo depois aa 

. .  sua prisão e forani seus bens confiscados;". - N o  prólogo d a  
Edição in-fine, lê-se: "De necessidade terá esta obra alguns 

erros inerentes a sua priiiieira ediqão, us quais espero poder cor- 
rigir rias outras, estudada melhor a niatéria c aceitando a s  idver- 
tencias tios amigos d a s  letras que se dignarem fazer-nias". 

XXI. Joaquim iManuel de Macedo - "Li('6es de História do 
Brasil", para uso do Iniperial ColCgio de Pedro 11. Professor de  
Corografia e Histi~ria do Brasil - 1863 - Pag.  224, 1.iqão XVII 
- . .  ."c(~ndenou a rnorte os  iiiais notáveis dos coiijurados, e à 
infâmia alg~iiiias d a s  suas geraqõcs, e por conseqüCncia ate mes- 
ino a descendentes que ainda ~ i ã o  tinham nascido!. . .  A'o núme- 
ro dos condenados ao patibulo contoii-se Cluudio Mnnoel da  Cos- 
ta, que se hoi'iu suicidado no pris<io; mos a Iiorrivel sentença nfio 
feiw para todos inteira execirção: porqire a rainha D.a Maria I ,  
por carta" . . .  

XXII. M. Pierre Laroiisse - "Grande Dictiorinaire tinil~ersel 
du XIX.nie Siècle - Paris - 1869 - T. V. I'ag. 242. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  "et finit pnr Etre jeté en ,prison, comme ayanf pris parf a Ia 

conspirafion d$signic soiir Ir noni de Tiradentes. 011 préfende 
qu'il s'y enipoisonna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

XXIII. Claude Auge - "Nouveau Larousse I l lus t r~"  - Paris 
- T. I I I  - Honienageni d a  Municipalidade de Lorena - 1909 - 
I.H.G.B. I'ag. 312 - "Costa (Cluiidio Manoel d o )  poéte hrésilien, 
né i Mariannc (prol'. de Minas Gerais) cn 1729, mort en 7790. 
I1  deilini sccr4faire dir gouvernernent, fut inipliqiré duns 11ne cuns- 
piration, cf .s'eni(ioisonna. dit-on, dans sa prison. I1 a compose 
Irn grand nornhre de poésies, qiii le font regarder par les Portu- 
gois romme nn poète clossiq~ie. Son  ~irincipal oirvrage est une 
sorte d'hpripPe infifulée Villurico - 1839-1841)". 

XXIV. »r. iCZelo Morais (A .  J .  de)  - "História do Brasil- 
. . .  Reino e do Brasil-Imptrir~" T. 1. 1871 - "sendo iodos pr(ices- 

sados e (Iali conduzidos para o Rio de  Janeiro, 6 exceçáo do fa- 
moso porfa c grande mtigistrado Dr. Cláudio Afonoel da Cosfo 
(yiie, segirndo nie disse o Dr. Américo de Urzedo, fóra assnssina- 
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do, ou conforme outros se suicidara) e Joaquim d a  Silva Pinto 
do Rêgo Fortes, que morreram na cadeia de Vila Rica". 

XXV. Manuel Pinheiro Chagas - Dic. Popular - Vol. 3-4- 
-B-C-1878 - Lisboa - Pag .  393 - "Costa (Claudia Manoel d a )  
um dos mais insignes poetas brasileiros, n. na Cidade d e  Ma- 
riana na Provincia de Minas Gerais a I6 de Junho de 1723 e vin- 
d o  ainda moço para Portugal, forniou-se em cânones n a  Univer- 
sidade de  Coimbra. Voltando a América, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sendo pouco depois implicado como u m  dos chefes da conspira- 
ção tramada eni Minas Gerais para a independência do Brasil, foi 
prêso e poucos dias depois achado niorto na prisão havendo-se 
enforcado, segiindo dizem, com uma liga, isto em princípios 
de 1789". 

XXVI. Antônio Alexandre Borges dos Reis - Lente do Giná- 
sio d a  Bahia - "História do Brasil" - Bahia, 1905 - Pags.  279 
- "Cláudio Manoel da  Costa suicidou-se ou. na opiniáo de al- 
guns, é assassinado na prisãi~". 

XXVII. Maria Pais de  Barros - "História do Brasil" - 1932 
- . .  ."Cláudio Manoel da Costa não teve forças para tanto so- 
frimento e suicidou-se na prisáo". 

XXVIII. Augusto de Litiia - Discurso pronunciado no dia 6 
de  Julho de 1929, na sessão coineniorativa do 2 . O  Centenário de 
Cláudio, na Academia Brasileira de Letras, in Rev. Acad. Bras. 
Letras, V. XXX, pag. 298 e seguintes: - "Com esta interpreta- 
pio, legitimamente fundada, desvendoir-se o mistério do  s~iposto 
suicidio de Clá~idio, eni qire riparece o cadaver, coni o brago er- 
guido, os niúscu1o.s retezados' a empurrar uma tab~ia do  célebre 
artnúrio, acima da  sua cahr<a conro para npertar o (aço d o  rn- 
forcamento. 

Bizarra fantosia, coricatiira niacabra, se não fosse êsse con- 
jiinto, táo sacrilegamente censurodo, ijerdadeiro corpo de delito 
do homicídio". 

XXIX. Helio Viana - "História do Brasil Colonial, para 3.' 
série Ginasial" 1945 - Pag.  169 - "Clúudio hlanoel da Cosia 
apareceu morto na prisão, ainda ein Vila Rica". 

XXX. Alfredo d'Escragnolle Taunay e Dicanor Morais - 
"História do Brasjl", 2.' ano Colegial, 1954 - ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Condenação póstiirna - 
Claiidio Manoel da Costa, advogado. que se suicidou na prisão". 

XXXI. Lindolfo Gomes - Da Acaderriia Mineira de Letras e 
sócio efetivo do Instituto Hist. e Geog. de  Minas Gerais - "A 
autoria das Cartas Chilenas", Meniiria apresentada à Academia 
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Mineira de Letras, em sessão de 25 dq Dezenibro de 1912 e se- 
guida de outros estudos - 1932 - Tip. Brasil - Juiz de Fora. 
Neste interessante e muito erudito traballio, o sempre saudoso Lin- 
dolfo Gomes, cuja leitura dessa sua "Memória" devemos à genti- 
leza de Almir de Oliveira, após considerações de grande reflexão 
e saber, conclui, dizendo que.  . . . "Por todos êstes argumentos, 
sou de parecer que a autoria das Cartas é devida a Cláudio Ma- 
noel da Costa. sob o anagrama de Critilo, ou pelo menos foi êle 
um dos colaboradores". O criptônimo Critilo, diz ele, com que se 
oculta o autor das famosas Cartas Chilenas, foi anagramatizado 
do nome Cláudio Manoel da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fôlhas adiante, em "Outros Conientos e achêgas", pag. 43, 
diz: - . . . "A colaboração que nos deu Silvio de Alrneida - que 
é autoridade dc pêso no assunto, foi preciosissiriia. As letras mi- 
neiras, as  letras de sua terra culta e querida devem-lhe mais êsse 
grande servico. 4 obra de Clriudio, nosso infeliz patricio, vitima de 
aulica prepoténcia, não ficará ignorada nos páginas daquele poema 
político que se chaina Cartas Chilenas". 

XXXII. Eduardo Tourinho - "Quadras da História Pátria" 
- A execução de Tiradentes - . . . "Cláudio Manoel da Costa 
deixoii a vida nu cadeia de Vilu Rica, u Ouro Préto dos nossos dias. 
Suicídio? Assussinio? Biparfe-se a opinião dos estudiosos da nosso 
História" 

XXXIII. José Teixeira de Oliveira - Dicionário Brasileiro de 
Datas Históricas - Pag. 216 - 1950 - "Cláudio Manoel d a  
Costa" ". . .metido em prisão foi assassinado no cárcere em 1789. 
Alguns dizem que se suicidou. O Govêrno do tempo fez-se o eco 
desta última versão, o que é um motivo para não ser aceito. Em 
pontos destes os Governos são sempre inclinados a mentir. De 
uina fornia oii de outra, Clciudio foi lima vitima do despotismo 
colonial". 

XXXIV. Eponina Ruas - "OURO PRÊTO - Sua História, 
seus Templos e Monumentos" - Minas Gerais - 1950 - pag. 23. 

. . ."Excetuou-se Clriudio Manoel da Custa, assassinado na 
prisáo provisório na Casa dos Contos, enr Vila Rica. A mes- 
ma autora no mesnio trabalho, pag. 160, continua para di- 
zer: .  . . "Por ocasião da Inconfidência Mineira (referindo-se à 
CASA DOS CONTOS), serviu ( I  Casa do Real Contrato, para 
pátio de prisões, eni sua parte tbrrea, e ali foi assassinado o Dr. 
Cláudio Manoel da Costa, natural de Vargem, municipio de Ma- 
riana, que alini de ser um dos Inconfidentes, era um dos talen- 
tos mais fulgiirantes que habitava Vila Rica". 



- ~~ 

XXXV. Nelson de Sena. - "A Terra Mineira" - 1923 - 
pag. 171 - . . . "Cláudio Manoel suicido-se ou fora assassinado, na 
sua prisão da "Casa dos Contos" de Vila Rica". Pags. da niesiiia 
edição, n.' 333. . . "O singelo nionuniento, a Coluna em memória 
aos Inconfidentes (Ouro Prêto), duraiite a Presidência eiii Minas 
do Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, procedeu-se ao lan- 
qamento da Pedra fundamental no  dia 3 de Abril de 1867, ad 
perpetuam rei memoriam, dedicada aos Inconfidentes de 1789 a 
gratidão nacional para perpetuar no corapío das gera~ões  vindou- 
ras, os nomes e sacrifícios de joayiiin; josé da Silva Xavier, por 
alcunha "Tiradentes". morto no cadafalso, Cláudio Manoel, mor- 
to no cárcere" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monuriient« erigido por suhscricáo poplilar. 

XXXVI. Elisée Reclus - "Estados Unidos do Brasil - Geo- 
grafia, Etnografia, Estatistica" - Traduqão e breves notas de 
Rarniz Galváo, e anotacoes do Barão do Rio Branco - 1900 . . . . 
"Perto dai, no Palacio do Tesouro, uma sombria masmorra, foi 
onde morreu outro conjurado, Cláiidio Manoel da  Costa, provavel- 
mente envenenado". . . . " A l i  apareceu éle enforcado certa ma- 
nhã: mas houve sempre yueni sustentasse que o Dr. Cláudio Ma- 
noel foro vitima de seus verdugos" -- ( N .  do T.). 

XXXVII. Silvio Rornero - "Histbria da Literatura Brasilei- 
ra" 1881 -1882 - pags. 97 - "Cfáudio foi talvez assassinado na 
cadeia no ano seguinte; os outros conjurados foram processados no 
Rio de laneiro". Mais adiante, pag. 116, escreve: - "Metido em 
prisão, foi assassinado no ccircere em 1789. Algiins dizem que se 
suicidou, o Govêrno do tenipo fez eco desta ~i l t imo versão, o que é 
Lim motivo para não ser aceito. E m  pontos destes os Governos 
são sempre inclinados a mentir. De uma forma ou de outra, foi 
vitima do  despotismo colonial". 

XXXVIII. "História das AmGricas" - Vol. 4 - pag. 82 - 
1947 - Liv. Jackson - "Claudio Afanoel do  Costa sliicidoi~-se na 
prisão". 

XXXIX. Eni "Voz Diocesatia" - 5rgão oficial da Diocese de 
Campanha, Minas, dirigido pelo Cônego José do Patrocínio Lefort. 
Secretário do Bispado, encontranios 59 artigos relativos à Incon- 
fidência Mineira ns. de 1951 a 1953 e de autoria do Prof. Julio 
Brandáo Sobrinho, segundo Carta de 19-12-53 ao Dr. Copérnico 
P. Coelho, e à pag. 3, art. X111, encontramos o seguinte: - 
".  . .Se do exposto com a sua lógica de ferro, não se pode, ainda 
assini, inferir um assassinato, não obstante constitui êste, ao me- 
nos para nós, a hipótese mais plausivel, senão a única e verda- 



deira. Aliás, estarnris convencidns de que não houve absoluta- 
inente suicidir~" . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

XL. O poeta iiiineiro Rribertri Diogo de Vasconcelos home- 
iiageou-nos corn o seguinte sonêto carinhosamente a nós dedi- 
cado em 28-8-52, a propósito da nossa primeira cnnferência no 
Instituto Históricn de São Paulo. 

CLAUDIO MANOEL DA COSTA 

No iiiostruário da história habita uiii vu!to, 
Que encabeceia a nobre galeria. . . 
Veiii caminhando. . . e está ainda oculto 
O scu draiiia onde reina a fantasia. . 

Cláudio Manuel da Costa. uiii eminente. 
Cujo nome sublime alto se inflama; 
Nêle palpita o grandc incoiifidente. . . 
Sábio e herói que a glOria deu a fama. 

Ei-lo dentre os altivos do heniisfério; 
Poucos saheiii qual foi a sua sorte, 
Para  muitos tocada de iilisterio. . . 

Tantos divergeni sobre a sua niorte 
Quando êle vive eternizado e sério 
AlCm da vida, e aléni da própria iiiorte. 

21. Conio saberiios, na Wpoca colonial vivianios coiii todas 
as  portas fechadas à civilizaqão européia. Não havia instruçã., 
pública. Tocios os departamentos da atividade intelectual, acha- 
vaiii-se erii estado precário. 

Coni justa razão dizia Silvio Koriiero, que cada brasileiro que 
se tornava ilustre. era urii laço iiiais que se rompia entre nós e o 
velho Reino; era a f o r ~ a  autônoriia da Colônia que se tonificava. 
Tal o traqo. . . vivo dos Gusiiiões. 

A Metrópole tinha interêsse erii manter a América Portuguêsa 
eni justificada ignorância, e o fazia intencionalmente, com receio 
do "rico e grande continente". Viviamos privados de escolas, in- 
dústrias, imprensa, e de todos os iiieios de manifestação da inte- 
ligência. .4s priifissões liberais erani quase que vedadas aos 
brasileiros. E uriia cnlônia naquela época, diz o grande sábio 
alemão, Prcifessor da História na Universidade de Kiel, Gottfried 
Heinrich Handelmann (1827.1891). na sua "História do Brasil", 
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Kiel, 12 de Ji!nh« de 1839, tradução brasileira do Insiitut« Histórico 
e Geogrifico Brasileiro, que "uma colônia naquela época, devia não 
sOmcnte ser conservada em sujeicão politica, conio devia tambeni 
- e era isso o principal - servir para enriquecer a mãe-pátria, e 
diante dêste ponto de vista, deviani recuar todas a s  considerações 
da justiça e da eqüidade;.  . . " . . . Ultra equinoxiuin non est 
peccafum. . . 

Por toda a parte, era êsse o regiiiie. Recordanios que eni 
Minas, tivenios o célebre Livro da Capa Verde", de 2 de Agôsto 
de 1771, um pequenino papel de amostra, que provocava o ter- 
ror na demarcacão diamantina, cujo intendente gozava de am- 
plos poderes discricionários - era o Código sanguinário de Dra- 
coti, aplicado na Colônia, na feliz expressão do saudoso mineiro, 
Dr. Joaquim Felicio dos Santos, nas suas Memórias do Distrito 
Diarnanfino da Comarca do Sêrro Frio da Província de Minas 
Gerais. 

22 .  A nossa Pátria, no periodo colonial recebeu a iiifluên- 
cia de dois poderes: uin teniporal. politico e militar; outro espi- 
ritual, que forani os Jesuitas. Segiiirarii~se-lhes, no correr dos 
anos, os Capuchinhos, Franciscanos. Doniinicanos, Lazaristas, e 
outras Ordens Religiosas. 

A civilização mineira colonial niuito deve aos Educandários 
do Colégio do C a r a ~ a  de Nossa Senhora Máe dos Homens, ini- 
ciado em 2 . 3 .  1779, e ao vetustissimo Seminário da "Leal Cidade 
de Mariana", fundado pelo Bispo Frei Manuel da Cruz, em 
20.12.1750. Foram profundas a s  influências de todos, e às  vê- 
zes orientados divergentemente: - o temporal e o espiritual. Se 
Portugal descobriu, explorou e povoou, os Jesuitas educaram, ci- 
vilizaram e cristianizararii os priin6rdios da nascente Colônia. Por- 
tugal não teve outra preocupação senão extorquir a s  nossas ri- 
quezas naturais, e opriniir ao últinio extremo, as  legitimas aspi- 
rações de independência. 

A funqáo dos Jesuitas era aquela que niais tarde fora  adota^ 
da,  como lema da Academia dos Felizes: - Ignavia fuganda et 
fugienda. 

Julgamos ser êste periodo, o mais interessante da nossa His- 
tória, por ter sido o construtor, como sabemos, dos alicerces d a  
nossa nacionalidade. Os  primeiros Jesuitas na Baliia planejaram 
estabelecimentos hospitalares. A sua expulsão em 1759, que foi 
o ato, mais impolitico da História de Portugal, não Ihes permitiu 
realizarem outros empreendinientos no gênero. Ao Padre José de 
Anchieta devemos a fundação, em 1582, do primeiro Hospital 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Praia de Santa Luzia. 
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As "Casas de Misericórdia" foram-se criando, e já em 1600 
a Bahia tinha uni Hospital. Eni 1738 o Conde de Bobadela, por 
influ@ncia dos Jesuitas. proriiovia a fiindação tio Hospital de Ouro 
Prêio, iiistituiqà:~ esta visitada por nhs ein data recente. O Se- 
iniiiário de Mariana, o Colégio do Caraça, cujos clicliês aqui es- 
tanipamos, e êsse Hospital, parecern-nos ser as  instituições mais 
antigas de Minas Gerais. 

Em Belérn do Pará, fundavaiii-se hospitais congêneres, como 
em Pernaiiibuco. A "Roda dos Enjeitados", 1738, no Rio de Ja-  
neiro, conio o Recolhimento dos Orfãos. Aléni dêstes, as  "Ordens 
Religiosas", coiiio a Ordem Terceira da Penitência, em 1748, a 
do Cariiio, dcsde 1733. 

A« lado da s  institui$i?es hospitalares c de assistência, quase 
que todos os nossos homens mais eruditos do Brasil-Colõnia, pas- 
sarani $elos Colégios dos Jesuitas: - Rocha Pita. Alexandre e 
Bartolomeu de Ciuiiiào. Basilir~ da Gania, h5anuel Inácio da Sil- 
va Alvarenga, liiacio José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manoel 
da Costa, cuja biografia aqui ja ligeiraniente estudanios, neste 
recinto eiii 20 de Seteiilbro de 1952, e outras figuras da Inconfi- 
dência Mineira, ciinio a do Cônego Luis Vieira da Silva, ex-aluno 
do Seriiinário de Mariana, e posteriorniente, sei1 Professor de Fi- 
losofia. Outras figuras notáveis, corrio Pedro Taques de Almei- 
da Pais Leme e Frei Vicente do Salvador. Talvez não seja mui- 
to exagerado, pondera o Dr. Luis Anhaia Melo, que o descobri- 
niento do Brasil date de 1549. ano qiie assinala a vinda dos Je- 
suitas e do 1.' Governador Geral. 

Disse Nóhrega, 0 Santo Fundador de São Paulo: - "Esta 
t irra e nossa emprêsa", e o foi rriuito legitimaiiiente. A Cateque- 
se era feita na própria lingua do selvageni, e acrescentava Nóbre- 
ga :  -- "Coiii a iiiiisica atrêvo-iiie atrair a mini todos os indios da 
Aniérica". As representaqões teatrais constituirani grande meio 
para a Cateqiiesc. Da Bahia irradiararii-se os Jesuitas para outros 
pontos do Brasil. Nos Cairipos de Piratininga, a cclebraçáo do 
1.O Arniisticio eiii Iperoig, nas Praias de Itanhaém, muito contri- 
buiu Anchieta para a nossa civiliza~ão. Professor, catequista, di- 
plomata e poeta, Anchieta foi (i nosso prinieiro tropicalista, ini- 
ciador da nossa literatura. Devenios-lhe os primeiros estudos etno- 
lógicos sôbre os nossos autóctones. 4 s  referências corográficas 
e geográficas das porções territiiriais percorridas. Os  primeiros 
estudos sôbre a nossa flora e fauna, sôbre a nossa climatologia, 
rnesnio sõbre narrações de algunias entidades nosológicas. 

Os Jesuitas forani os iniciadnres da Medicina nacional, pelos 
documentos revelados pela História. Criaram a s  células genéti- 
cas da tessitura da nossa Pátria, como bem diz o Prof. Ulis- 
ses Paranhos. A História da Biologia no Brasil começou com 
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Anchieta. Na Matemática, Física, Quimica, na Moral e na So- 
ciologia, os Padres Jesuitas operam como colaboradores do nosso 
progresso. E ao ensejo dèste glorioso IV CENTENÁRIO DA 
METRóPOLE NOBREGUENSE, a progressista Capital de São 
Paulo, eni cujas festas viemos participar das justificadas alegrias 
que envolvem a todos os brasileiros e estrangeiros aqui radicados. 

Neste austero recinto, aqui tanibéni estanios por delegação 
expressa do "Curso de História do Municipio de Ponte Nova", 
de que temos a Iionra de presidir, representando esta a g r e ~  
miação de alta cultura, fundada por nós no dia 10 de Dezem- 
bro de 1947. 

23. Sr. Presidente: - Um parêntese pela oportutiidade. 
Certa ocasião afirmou Aristóteles - o de Atenas - o mais 

célebre e o mais sábio dos filósofos gregos, haver mais verdade 
as vêzes na poesia, do que na História. Confirmando aquela pro- 
posição, e a« ensejo também de estarmos estudando a biografia 
do riialogrado poeta mineiro, Cláudio hlanoel d a  Costa, temos a 
satisfação de declamar aqui, neste recinto, o belo sonèto do  Pro-  
fessor e Poeta Tito Livio Ferreira, dedicado a o  nosso estimado 
colega e confrade, Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro. Depois da Histó- 
ria.  . . a poesia. .  . também.. . 

Vamos fazer por traduzir, no transcurso do IV CEN- 
TENARIO desta nossa hrasilica Metrópole, o sentiniento dri 
Poeta, que é também o da grande maioria dos historiadores bra- 
sileiros. Este sonêto já deve ter aqui a fôrqa de um "Padre 
Nosso" não impedindo que um riiineiro venha rezá-lo em ato de- 
clamatório: 

A FUNDAÇAO DA CIDADE DE SAO PAULO 

"E' por aqui a porta e o caminho mais certo e seguro para 
entrar nas gerações do sertão". 

São Paulo de Piratininga, 1553 
Padre Manoel da Nóbrega. 

(A  José Pedro Leite Cordeiro) 
Tito Livio Ferreira 

Padre Manoel da Nobrega entrepara 
Um momento no alto da colina; 
Alonga o olhar pela paisageni clara 
E a sua alma toda ue ilumina. 



Padre hfanoel de Paiva entre a coivara 
Na huinilde capela pequenina, 
:I niissa padroeira celebrara, 
Enquanti) Anchieta os corurnins ensina. 

O I'itio do ColCgio é o verde engaste. 
Onde a estrela dos filhos do Loiola 
Fiilge, acesa, rio tApo da rcstinga. 

E assim Manoel da Nóhreoa fundaste, 
Sob o sinal de Cristo e nÜnia Escola 
Esta SAO PAULO DE PIRATININGA 

24. Apesar daquela pressão constanteniente exercida pelo 
Reino. de quando eni vez, tinhamos surtos intelectuais, com a fun- 
clação de associacões cultiirais ou literárias, coiiio a Academia Bra- 
sileiro dos Esr~irecidos, que realizara a sua últirna sessão eni 4 de 
Fevereiri, de 1725. segundo o saudoso historiador Alberto Lame- 
go, e que se fuiidou na Bahia, eiii 7 . 4 .  1724. e da qual fazia parte 
o Cori~iiel Sebastião da Rocha Pita. Foi a primeira fundada no 
Brasil, e teve pequena duraçáo. Tinha o sol por emblema, e 
conio divisa - Só1 oriens in occidiio. Extinta eni 1725, suce- 
deu-lhe a Acadeniia dos Felizes, da qual pouci) se sabe. Fun- 
dou-se eiri 6 de  aio de 1736. Compunha-se de 30 sócios, e des- 
tinava-se a "disci~rrer ern assuntos vários, assim heróicos como li- 
ricos". coiii a divisa: - Ignai'io fuganda et fugienda. Extin- 
guiu-se cni 1740. por ordeni di) Govêrnu da Metrópole, sendo des- 
truida e queiniada, para que iião se propagassem; por éste meio, 
ideias contrárias ao reginie colonial. 

A .Icademiri dos Seletos, fundada ein 1751, teve o mesmo .- destiiio. Das cinzas dessas Acadeiiiias, renasceu, na Bahia, eni 
1759. a .ilcadeniiu Brasilic[i dos Renuscidus. Tinha uni padroei- 
ro, uni protetor e iini inecenas. Cláudio Manoel da Costa fora 
acadêiiiico supra-nurilerário dessa Acadeniia. 

Devemos ao Sr. Alberto Laniego, o conhecitnento das cartas 
ineditas de Cláudio, em número de quatro, às  investiga~óes que 
fizera nos arquivos portuguêses, e que representam grande con- 
tribuição a nossa história literária, e todas datadas de Vila Rica, 
de 3 de Novernbro de 1759, e ein agradecimentos que fazia pela 
sua elei~ão.  

Cláudio endereçou tanibém os seus ".4pontarnentos biográ- 
ficos", que eraiii exigidos pelo 5 VI dos Estatutos. 

A sua primeira carta, dirigida ao Secretário da Academia 
Brasilica dos Renascidos, Sargento-Mór Antônio Gomes Ferrão 



Castelo Branco, acornpanha o seu juraniento. nos seguintes 
têrmos: 

"]uramento - O Bacharel Claudio Manoel da Costa, Advo- 
gado, nos Auditorios de Villa Kica de Ouro Preto, Academico Su -  
pranunieraric da Academia Brasilica dos Renascidos. Por este 
por niim feito e assinado em ohservancia dos Estatutos d a  minha 
niuitri prezada Acadeniia e particularniente do que disp6e nn 

17, juro e protesto inviolivelmente defender a verdade da Im- 
maculada Conceição da Virgeiii May de Deos e de sujeitar-me 
eni tudo aos preceitos da mesma Acadeniia, segundo o Titolo que 
ine foi conferido. CLAUDIO MAXOEL DA COSTA". 

A secunda carta foi dirigida ".40 Muito Rev. Sr. Dr. loáo 
Borges d e  Barros, Dignissimi)~ensor da Acadeniia ~ r a s i l i c a -dos  
Renascidos, Bahia. Do Acadeinico Claudio Manoel da Costa"; 
a terceira, foi dirigida "Ao Sr. Dr. João Ferreira de Betencourt e 
Sá, Dignissirno Censor da Acadetiiia dos Renascidos. Bahia". 
A quarta carta fot dirigida nos seguintes termos: 

"Aos Senhores Academicos d a  Academia Brasilica dos Re- 
nascidos, na Cidade de S. Salvador. Bahia. 

Do Acadeiiiico Claudio hlanoel da Costa: 
Senhores socios da Academia Brasilica. 
Quizera distinctainente gratificar a cada huni de V. Mc6s. a 

preciosissinia honra de que me fizerão digno no concurso de seus 
votos: eu conheqo os excessos de gloria que este gráo me com- 
iiiuiiica; e quanto eu posso, farei por dar conhecer ao mundo, 
que procurarei com todas as  minhas forcas, não infaniar a hon- 
rosa eleição de V. Mcês. 

Faqo remeter ao Sr. Secretario o ineu juraniento que conio 
se presente estivesse, rogo a V. Mcês. o hajáo por valido, com 
todas as  forqas que a minha inuito prezada Academia aprova e 
costuma solenisar este grande acto; e venerando com profundo 
respeito todos os  seus Estatutos, faço tambeni com a s  mesmas 
forças todas a prestacões devidas, erii signal de que aceito a graii- 
de honra que V. Mcês. me confereni de Acadeniico supranume- 
rarío em cujo emprego e no serviço de V. Mcês. viverei sempre 
prompto. Villa Rica, 3 de Novemhro de 1759. O Academico 
supra-numerário. 

CLAUDIO MANOEL DA COSTA". 

Os "Apontanientos para se unir ao Catálogo dos Acadêmicos 
da Academia Brusilicu dos Renascidos", autobiografados, vieram 
trazer inuita luz aos pontos ainda obscuros da sua vida, dissipan- 
do consequenteniente muitas dúvidas, nierecendo elogiosa crítica, 
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do Sr. José Verissimo, publicada no "Imparcial", de 3 de Abril 
de 1914. 

A Acaderiiia dos Renascidos tinha por padroeira a Virgerri 
da Concei~ão, e como divisa uma fênix fitando os  olhos no céu, 
corii o distico: "Multiplicubo dies", representando-se várias aves 
americanas e européias em seguimento d a  fênix, com a s  seguintes 
palavras de Claudiano: Conveniunt aqliilae, cunctaeque ex orbe 
volucres, C't sol; cumitentur avem. . ." o sêlo representava a mes- 
ma fênix abrasando-se eni chamas, coiii esta letra "uf vivam" e 
na circunferência êste titulo - ACADM. BRASIL. DOS RE- 
NASCID. (Arts. 54 e 55 dos Est. § XVI), segundo cita o Sr. Al- 
berto Laiiiego em seu apreciado livro, "A Academia Brasilica dos 
Renascidos" - Paris - 1923. 

Esta Acadeniia apesar dos votos, ainda não conseguira afu- 
gentar as trevas da ignorância no Brasil, pois, extinguiu-se, em 
1759 com a prisão misteriosa do seu Presidente Perpétuo, o De- 
sembargador José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, 
ordenada pelo Marquês do Pombal. 

Esteve detido durante dezessete anos, na Fortaleza de San- 
to Antõnio, na Ilha dos Ratones, ern Santa Catarina, até que Dona 
Maria 1 fez abrir as. portas da prisão. Outras Academias 
fundarani-se na Colônia. A Academia Cientifica do Rio de /anel- 
ro, surgida eni 1771, visava o estudo da Física, Química, Histó- 
ria Natural, i\iedicina, Farmácia, Agricultura; a Sociedade Lite- 
râria, fundada ern 1786, no Vice-Reinado de Luis de Vasconce- 
los, foi considerada um clube de jacobinos, mandando o Conde de 
Resende dissolvê-la. Dissolvida esta, Silva Alvarenga e outros 
fundaram urna Associação secreta. onde pudessem estudar idéias 
contidas nos livros franceses. 

O Conde de Resende mandou prender os seus niembros: Al- 
varenga, Marques Pinto, Marianu da Fonseca e outros, que forani 
conduzidos para a s  masniorras da Fortaleza da Conceição e da 
Ilha das Cobras. Dois anos depois falecia o poeta Silva Alvaren- 
ga e tempos depois Mariano da Fonseca, enobrecido coni o título 
de Marquês de Maricá. 

No século XVIII a fundação das Academias Literdrias era 
mais ou menos frequente, e tinhani denominações esdrúxulas, nãi, 
raro ridículas, como nos conta no seu estudo relativo à "Educa- 
@o Superior no Brasil", o Prof. Ernesto de Sousa Campos. Hou- 
ve em São Paulo uma Academia setecentista, fundada por ocasião 
de se transladar a imagem de Nossa Senhora Sant'Ana para o 
novo Altar da Igreja do Colégio, segundo nos informa Artur Mo- 
ta, no seu trabalho "História da Literatura Brasileira". São Pau- 
lo, 1930. O Prof. Afonso Taunay nos d á  notícias d a  mesma 
Academia. que seria a segunda dos Felizes, fundada sob os aus- 



picios de Dorn Luis Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morga- 
do de hlateus, Ciovernador da Capitania de S. Paulo, que teria 
sido esta a primeira Academia Paulista de Letras. 

Esta Academia "não passou de uma tertúlia, um sarau litero- 
religir~so, durante a noitada de 25 de Agosto de 1770 na Igreja 
do Colegio, em louvor da Senhora Sant'Ana, e em torno da pes- 
soa do Morgado de Mateus", segundo nos informa o estimado 
historiador Sr. Aureliano Leite, no seu estudo "O movimento li- 
terário de São Paulo na Colônia e no Império". 

Alguns admitem uma "Arcádia Ultramarina", que desconhe- 
cemos a data da sua fundação. Seria, talvez, uma réplica da Ar- 
cadia Romana. 

Cláudio hlanoel da Costa, Frei Conceiqão Veloso, Tomás An- 
tonio Gonzaga, Basílio da Gama, Alvarenga Peixoto, foram arca- 
denses. Alguns poetas nossos adotaram nomes pastoris, como 
Cláudio Manoel da Costa - Glauceste Satúrnio, e outros. Al- 
guns assinavam árcades ultramarinos, como Cláudio, na edição de 
1768, das suas obras poéticas. 

Essas Academias, como acabamos de ver, tiveram duração 
efêmera, e a s  primeiras forani dissolvidas pelo Conde de  Resen- 
de, mandando os seus associados para a s  prisões das fortalezas 
coloniais. 

26. Cláudio Manoel da Costa (1729-1789), é patrono da 
Cadeira n.O 8, da Academia Brasileira de Letras. Fundador Al- 
berto de Oliveira (1857-1037); F. J .  Oliveira Viana (1883-1951). 
E' seu atual ocupante, Austregésilo de Atayde. 

A Cadeira n.O 10 da Academia Mineira de Letras t e m  como 
patrono o mesriio Cláudio Manoel da Costa, sendo seu primeiro 
titular, João Alfonsus. E' seu ocupante atual, Alfonsus de Gui- 
marães. E' também nosso patrono no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Minas Gerais, cuja Cadeira tem o número 15, como é, 
igualmente, do nosso "INSTITUTO PONTENOVENSE DE 
HISTORIA", cujos estatutos foram aprovados em assembléia ge- 
ral, dq 21 de Abril de 1934, convocada pela imprensa (2).  
. 

(2)  - ESTATUTOS DO INSTITCTO PONTENOVENSE DE 
HISTORIA 

Setle: Rua Miguel Chaves, 43 - Cidade de Ponte Nova, 
Minas Gerais - E. F. L. e E. F. C. B. 

CAPíTULO I 
Art. I -- O INSTITLITO PONTENOVENSE DE HISTÓRIA sucede 

desta data em diante, e ?em reservas, a o  "CURSO DE HISTORIA DO MU- 
NICíPIO DE PONTE NOVA", fundado este em 10 (DEZ) de Dezembro d e  
1947, nesta Cidade, pelo seti Presidente Perpétuo, Dr. JARBAS SERTÓRIO 
DE CARVALHO, onde tem a sua sede e domicílio jurídico, continuando a 
ser uma associação civil e científica, de duração ilimitada, e regida pe- 
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Encontra-se nuiiia vitrina do "Museu d o  Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro", um retrato, segundo afirinani ser d o  Dr.  
Cláudio Manoel d a  Costa. E' de  fornia oval. de  pequenas dimen- 
sões, e111 inoldura de  metal dourado. 

27. De Cláudio Manoel da Costa, dentre outros, encontra- 
nios o s  seguintes sonetos, jn Rev. Ins t .  Hist. e Geog.  Brasilei- 
ro, T .  53: 

S O N E T T I  

Non parlarmi d'amor, ingrata Nice, 
Ch'io non ó giá per te questi pensieri; 
Credulo a tanti affetti lusinghieri 
T'adorai ,  non te '1 nego; era infelice. 

I 1  vccchio disinganno (ir odo; ei dice: 
Folle che sei! come adorar  gl'alteri 
Transporti  puoi d'affanni cosi fieri? 
Ei parla, ed i suoi detti ascoltar lice. 

Saggio dunque 'I rimprovero de1 cuore 
Nel piú vivo 10 stampo, ed  il consiglio 
Pe r  seguitar, ó . g r a n  valore: 

Ins presentes Estatutos, assim como siih~idiàriarnente, pelo Código Civil e 
demais leis em vigor. 

$ 1.0 - t de natureza ~ratuito,  livre e eduiativo. e tem por patronu, 
i, Inconfidente CLALIDIO MANUEL D.4 COSTA, assassinado em Vila Ri- 
ra - (5-6-172i)-3-7-1789), 

Art. I1 - Tem o INSTITClTO PONTENOVENSE DE HISTÓRIA por 
finalidade: 

a )  - Proniriirer o estudo. aperfei~oamento e a divulga$áo da Histo- 
ria em geral, e particularmente do "Vale do Rio Doce", como o estudo da 
Geografia, Arquerilocia, Paleontolosia, Etnografia, Estatística, Folclore, Ar- 
tes Plásticas, Numismática, Filatelia, Genealogia, Etnologia, Heráldica, ICO- 
nografia, Artes e Monumentos Histiiricos, e ixualmente, ri  estudo da His- 
tbiia da Medicina e Ciéncias atins. 

h) - Promoverá excirrsões cientifiras, Congressos, e comemoraçóes 
ou feitas cívicas. 

CAPITULO I 1  
Arr. I I I  - A Diretoria rumpor-se-á de 1 Presidente, 1 Vice-Presiden- 

te, 1 Secretário, I Tesnureirti r I Orador. Todos éstes cargos serão exer- 
cidos gratuitamente. 

Art. 1V - 0.; cargos da Diretoria serão preenchidos por eleição, em 
escrutínio secreto. As sessóes s io  públicas, sendo ordinárias ou extra- 
ordinárias. 

Art. V - Os socios são em niimero ilimitado. Efetivos, os que residi- 
rem em Ponte Nova. Correspondentes, os que residirem fora do hlunici- 
pio. Honorários. pescoas de alto merecimento. Benemeritos, os que fize- 
rem donativo suoeriur a CrS 2.000,00 (DOIS hllL CRUZEIROS), em di- 
nheiro oii objetos. 



Angel saró, che fuor de1 cauto artiglio 
Per fuggire a tuoi lacci andró, Amore, 
Portando in fronte il volto de1 periglio. 

XCI 

Dolci compagni miei, dolce mia cura, 
Consolate 'I mio duol; se pur vi piace 
Rendermi quella sospirata pace, 
Che nii toglie crudel Ia mia sventura. 

Senza Ia vostra compagnia oscura 
Parmi de1 sol Ia scintillante face; 
Sul'oriiie vostre ' I  rnio pensier seguace 
Tutto ció, ch'è diletto. odia, e scongiura 

Altro ciel, altre genti astri infelici 
Mi sforzano 3 veder: nii fu riùelle 
La niia sorte; e sol1 tutti niiei neniici. 

Ma se vedervi piu negan I t  stellt, 
Vi prego alnien pe' suoi hei lumi, amici; 
Curate Ia mia Nice e le sue agnelle. 

XCII 

Era d'intorno a nie I'onibra onorata 
Di quella dolce incantatrice donna, 
Che cinta or de  più lucida corona 
Splende fra gl'astri alla mia fede ingrata. 

Parágrafo único - São Presidentes Honorários em Classe especial: O 
Presidente do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOURÁFICO BRASILEIRO, o 
Presidente do  INSTITUTO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA MEDICI- 
NA; o Presidente do INSTITTUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE 
MINAS GERAIS; o Presidente do INSTITIITO HISTÓRICO E GEOGRA- 
FICO DE SAO PAULO; os Prefeitos de MARIANA, OURO PRETO e 
PONTE NOVA. 

CAPíTULO 111 
Art. VI - É vedado a o  INSTITUTO manter polêmica pela imprensa 

envolver-se em qusstiies pessoais e em discussfies politicas ou re l ib  r ~ ~ s a ~ .  
Art. VI1 - A sessão inaugural do ano terá lugar no dia 21 de Abril 

de cada ano, e a sessão magna, no dia 7 de Setemhro. tambem de cada 
ano, iniciando o período de ferias. 

Art. VI11 - Na  caso de extinção do INSTITCTO PONTENOVENSE 
DE HISTORIA, o seu patrimõnio social será entregue a o  INSTITCTO HIS- 
TõRICO E GEOGRÁFICO DE MINAS GERAIS. mediante inventário, 



Io Ia riveggo in torvo aspetto irata; 
Or tn'accusa, or mi siegue, or  m'abbandona; 
D'orribil voce mi spaventa, e sona, 
Conie fiamnia di Giove in ciel vibrata. 

Qual misero destin, oh Dei! qual sorte 
Anior mi dié! veggo Ia face niia, 
Fuggo, trenio, m'aghiaccio, e iion son forte: 

M'accordo allor, che a1 fianco in ogni via 
La seguirai: oh quanto, Amor, Ia morre 
Quanto fa ,  quanto rnuta, quanto ohlia! 

XCVI 

28. No exemplar que coinpulsamos do Poema "VILA R I -  
CA", Iê-se na folha de rosto: - "VILA RICA" - Poema de 
Cláudio Manoel d a  Costa, Árcade Ultrainarino, com o nome de 
Glauceste Satúrnio, oferecido ao Ilmo. e Exmo. Sr. José Antônio 
Freire de Andrada, Conde de Bobadela, etc. etc., no ano de 1773. 
Dado a luz em obstquio ao Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro, por um seu sócio correspondente. Ouro Prêto. Ano de 
1879. Ouro Prêto 1839. Tip. do  Universal". 

No meio da página seguinte, Iê-se a frase latina - Ultra Ga- 
ramanthos, et Indos proferet Imperium - Virg. Eglo, 6. 

Nos Capitulas do  Poeina: - "CARTA DEDICATORIA - 
PRÓLOGO - FUNDAMENTO HISTÓRICO VILA RICA. 
poema de Cláudio Manoel da Costa". In fine, pag. 80, Iê-se um 
sonêto de José Maria Francisco de Assis, "Aos primeiros quatro 
cantos do Poema da fundação da Capital de Minas, e suas ex- 
tensões, que pretende dar a luz o Sr. Dr. Cláudio Manoel daCos -  
ta. Ouro Prêto, 1841 - Tip. d o  Universal. Praça nurnero 15''. 

Art. IX - Nos casos omissos, i Diretoria compete resolver como jul- 
gar mais conveniente aos interesses zerais. 

Art. X - O INSTLTIITO PONTENOVENSE DE HISTORIA poderá 
ter um distintivo e orna barideira. 

Art. XI - Estes EEtatiitos entrará0 em vigor na data da sua publi- 
cação. 

PONTE NOV-1, .MINAS, 21 d e  Abril de 1954. 
( a )  Dr. jarbas Serfdrio de Cari,alho - Presidente. 
( a )  11Iirinni Alortins de Carvalho -- Secretária. 
(a )  Pedro Barroso Soares da Cosia - 1.0 Ten. R. I .  
( a )  juliu Brai>o Gonçalves. 
(a )  Afrdnio Soares Teixeira. 
( a )  Joana Alvcs de Carvalho - Helena Srhinvo, Célia 

Comes Riheiru. 
(a )  Celina Gonzes Ribeiro. 
(a)  ]os4 Henriqir~ Linhores. 
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Dirigindo ao Leitor, no PRÓLOGO: 

"Se eu fiz alguma diligencia para averiguar a verdade, di- 
gão-te a s  muitas ordens, e leis, que vês citadas nas minhas notas, 
e a extensão de noticias tão individuais, com que formei o plano 
desta obra: pode ser que alguem as  conteste, pelo que tem lido 
nos escritores da história d a  Anierica; mas esses tão tiveram 
tanto a mão a s  concludentes provas, de que eu me sirvo; nias não 
se familiarisaráo tanto com os mesmos, que iiitervieram com al- 
gumas das acçóes, e casos acontecidos neste paiz; e ultimamente 
não nasceram nelle, nem comunicarão por tantos anos, como eu!" 

"E estas Minas pelas riquezas, que vem derramando por toda 
a Europa, e pelo muito, que soccorrem com a fadiga dos seus ha- 
bitantes ao commercio de todas a s  Nacões polidas, eráo dignas 
de alguma lembrança na posteridade, desculpa o amor da patria, 
que me obrigou á tomar este empenho, conhecendo tanto a desi- 
gualdade das  minhas forças". 

"Estimarei ver elogiada uma Terra, que constitue hoje a mais 
importante capitania dos doniinios de Portugal". 

Vale. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

"FUNDAMENTO HISTÓRICO" 

"Persuadido o author desta obra, que não serão bastantes 
estas notas, com que illustrou os seus cantos á instruir ao leitor 
da noticia mais perfeita do descobrimento das Minas Gerais, da 
sua povoa~ão ,  e do augmento, a que tem chegado os seus peque- 
nos Arrayaes, se  resr)lven a escrever esta preliminação históri- 
ca, em q u e  protesta não pertender alterar a verdade á beneficio 
de alguma paixão, e só se regula pelo mais critico e incontesta- 
vel exame, que por si, e pur pessoas de conhecida inteligencia, e 
probidade pôde conseguir sobre factos, que ou a tradiqão conser- 
va de memoria, ou escreveu raramente algum genio curioso, que 
o testemunhou de vista". 

"Entre os desta conducta deo um iniportante soccorro o Co- 
ronel Bento Fernandes Furtado, natural da cidade de São Paulo, 
que ha poucos anos faleceu no Serro-Frio, tendo sido morador no 
arrayal de S. Caetano districto da cidade de Marianna." 

"Confiou elle ao Author eni sua vida alguns apontamentos, 
que fizera, e achando-os o author em muita parte dissonante, do  
que havia lido na história de Sebastião d a  Pita Rocha, e outros 
escritores das coisas da Anierica, procurou confirmar-se na ver- 
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dade pelos monumentos das camaras, e secretarias dos governos 
d a s  duas capitanias, S. Paulo e Minas." 

"O Sargento mór Pedro Taques de Almeida Paes Leme, na- 
tural tartibem da niesma cidade de S. Paulo, e alli morador, de es- 
timavel engenho, e de completr] merecimento, remetteu ao author 
desd'aquella cidade todos os documentos, que conduzirão ao hom 
discerninientc~ desta obra, e regendo-se o author por ordens re- 
gias, cartas de governadores, a t tes ta~óes de prelados ecclesiasti- 
cos, e manuscriti~s dest'a éra de 1682, achados nos archivos, que 
foram dos padres denoniinados da Companhia de Jesus naquella 
provincia, facilniente poderá desculpar-se, se offerece ao publico 
este poenia, setii o receio de ser insultados nas opiiiiões, que sus- 
tenta, ainda quando mais contestadas de uns, <;LI de outros sec- 
tarios". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"B:iscando porerii as  coisas tia sua origem, segue o author por 
mais certa. e prudente opinião não se poder averiguar itiduhita- 
velmente, qual fosse o primeiro paulista, que descobriu a s  Minas 
Geraes, de que particulariiiente se trata nesta obra. E' serii con 
troversia que o primeiro ubjecto dos conquistadores de S. Paulo 
foi o captiveiro dos indios, porque elles substituião a falta dos es- 
cravos, que depois entrarão ein grande nuiiiero das costas d'Afri- 
ca. Desd'o estabeleciinento daquella povoação, que foi em 23 de 
Janeiro de 15.54, dia da conversão de S. Paulo, d'onde derivou o 
nome, se deve presutiiir que giravão iiiuitos dos conquistadores 
pelo centro dos Sertões. e a t ra~~essavão  as  Minas, sahindo em 
bandeiras, (que assiin se chattiavão as  conipanhias que para esta 
diligencia Se armavão) e recolhendo-.se ao depois com a presa, 
que facilmente podiam segurar". 

"D(is Sertóes penetrados era o niais notavel o da Casa da 
Casca, nonie que se deu a uma aldêa sobre as  costas do Rio Doce, 
que vai fazer Iiarra á Capitania do Espiriio Santo, e principia 
formar-se dcsd'o corrego do Ouro-preto, recebendo eni si imen- 
sos ribeiros. e rios caudalosos. Destes Sertões se recolhia na era 
de 1693 Antonio Rodrigues Arzão, natural da villa de TaubatC 
com niais cincoenta homens de sua coniitiva". 

"Chegado a capitania do Espirito Santo apresentou ao capi- 
tão-niór regente daquella villa trêis oitavas de ouro: a caniara os 
recebeu coni agrado, e Ihes suliniinistrou os viveres, e vestuarios, 
de que careciáu, seguiido as  ordens que de El-Rei tinlia". 

"Deste ouro se niaiidarão fazer duas nieniorias, unia, quc 
feita a dito Arzão, e outra, que toniou para si o capitão nior; aqui 
se fundamenta o episodio do segundo canto". 

pgs. I. 11, 111.) 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O poema "VILA RICA" tem dez Cantos, e foi o primeiro 
poema, segundo João Ribeiro, inspirado nos feitos heróicos das 
Bandeiras, e o modêlo foi a Henriude de Voltaire, também poema 
épico com dez Cantos (1722),  onde vemos quase toda a História 
da França. Não sabenios ao certo se foi o primeiro realmente, 
pois, o própriri Cláudio Manoel da Costa, no seu Fundamento His-  
tórico, refere-se a uiii outro poenia de Grasson Tinoco, que talvez 
já tivesse escrito sobre o inesrno assunto, em oitava rima. Toda- 
via constitui um enigma literário. 

Do oitavo Canto extrairiios, pela nossa vizinhança coro- 
gráfica : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"As pedras amarelas, e encarnadas, 
De que estão essas laças coroadas, 
Produz o Itatiaia, aquêle rio, 
Que vai buscar com plácido desvio 
Outro, que de Guará, ( 3 )  púrpurea ave 
Na língua pátria o nome tem suave; 
E juntando a s  correntes vai formando 
O grande Rio Doce: do Gualacho 
Nos futuros auspícios talvez acho, 
Que um pequeno ribeiro o nome guarda. 
Nas margens suas de nascer não tarda. 
O grosso engenho, que decante um dia 
As nieniórias da pátria, e de Garcia; 
Que levante Albuquerque sobre a fama, 
Que a vila adorne de triunfante rama; 
E dos pátrios avós louvando a emprêsa 
Sôbre o estrago dos anos deixe acesa 
A memória de feitos tão gloriosos; 
Crescei para o cercar, loiros formosos!" 

O Parnaso Obsequioso veio enriquecer mais a bagagem lite- 
rária de Cláudio. Encontrado em um leilão, pelo Dr. Caio de 
Melo Franco, entre papéis do Conde de Valadares, a quem é dedi- 
cado esse poema 
--- 

( 3 )  De guará. - Entende-se o Rio de Guarapiranga; êste, o Gua- 
lacho, e outros muitos vão fazer barra ao Rio Doce, e discorrem pelas 
duas comarias de Sabara e Villa Rica". 



-- - ~p - ~ ~ p  

29. Sr. Presidente: Vamos terminar, sem todavia haver- 
mos chegado ao fim dos nossos estudos relativos à biografia de 
Cláudio Manoel da Costa, que aqui deverão ser continuados. Não 
desejamos provocar o natural enfado, e por isso cumpre-nos colo- 
car o ponto final. 

Como sabemos, a história não é sòmente a ciência do passa- 
do. E '  tambéni documento interpretado. E' o que parece que 
vamos fazendo, ao ensejo dêsse nosso trabalho. 

Se estudarmos o "Auto do  Corpo de delito", como nos foi pos- 
sivel fazer, e i luz da Medicina Legal, chegaremos, invariavelmen- 
te, ao assassinafo de Cláudio. Julgamos não haver outro caminho 
a seguir. 

O único documenio escrito que ficou, foi o " ~ u t o " ,  e é por 
êle mesmo que se revela o honiicidio. Os que ainda seguem a 
versão do suicidio, sem maiores chnsideraçóes, devem estudar o 
"Auto", coni as  luzes das ciências, para a verificacão da verda- 
de histórica, e conseqüentemente cientifica. Como muito bem diz 
o estimado Prof.  E. Roquete Pinto, a ciência vai transformando o 
mundo, descobrindo verdades. Venios que o homem culto che- 
gou a voar mellior do  que a s  aves, nadar melhor do que os peixes, 
libertou-se do jugo das distâncias e do tempo, realiza em um con- 
tinente r) que concebeu eni outro, alguns momentos antes. Se não 
podiamos dar nielhor interpretafão aos dizeres do "Auto" referi- 
do, eni outras passadas eras, hoje coni os progressos das ciências, 
temos todos os caminlios fortemente iluminados, onde podemos di- 
visar perspectivas que denunciani a verdade histórica. Precisa- 
mos ser escravos das ciências. Alguns mais exigentes, ponde- 
ram que não há docutnento do homicidio. Que é, então, a Histó- 
ria, senão tainbérii documento interpretado? Foi o que procura- 
mos realizar com o auxilio das  ciências. Com a Medicina Legal, 
provando o Iiomicidio de Cláudio, e x o m  a Grafologia, provando, 
igualmente, a falsidade da sua assinatura, firmada no "Auto" de 
perguntas. 

Na posiqão eni que foi encontrado o corpo de Cláudio, 
no segrêdo da Casa dos Contratos, só poderia ter sido levado, o 
seu cadáver, por mãos estranhas e criminosas, a fim de ser de- 
pendurado na prateleira, para uma simulação, com a finalidade 
de ter curso oficial, e no que já eram useiros e vezeiros, como 
sabemos. 

Nunca aceitamos a versã; do  suicídio, interpretando o 
"Auto". A nossa pequena autoridade foi robustecida com o "Pa- 
recer", g o  eminente Professor de Medicina Legal, do Instituto 
Médico Legal do Rio de Janeiro, Dr. Nilton Sales, para êste fini 
destacado, pelo seu ilustre Diretor Dr. José de Paiva. 



E o visum et repertum. . . dos peritos que funcionaram no 
"Auto"? E como denunciaram o hornicidio? Continuamos a ci- 
tar várias opiniões de abalizados historiadores, mesmo contrárias 
a nossa tese, para demonstrar como erramos, como somos mais 
acessíveis aos erros do que aos acertos. E isso é tão comum eni 
matéria .histórica. Ou por outra: uns vão copiando a s  opiniões 
dos outros, sem maior exame. 

Os  mais afastados das letras médico-legais e também histó- 
ricas, dizem não haver documento algum que prove o homicidiu. 
Como não há? Pois, não está ai  a interpretafáo do  "Auto de 
corpo de delito, que diz tudo? O tempo foi sempre um colabora- 
dor. urn assistente, poderoso e gratuito oue possuimos, na inves- . . 
tigasão histórica. 

A verdade histórica apareceu, como no caso de Cláudio, e 
tantas outras como sabemos, em periodos recuados do teatro dos 
acontecimentos, o que iião será de admirar. A posteridade 
sempre foi a grande julgadora dos fatos históricos. Aí estáo ain- 
da a s  ciências como grandes colaboradoras da verdade histórica, 
onde com toda isencão de ânimo, somos forcados a asseverar, nos 
dias que correm, que o inconfidente Cláudio foi assassinado eni 
Vila Rica, por Parada e Sousa, seu inimigo, e a mando do Viscon- 
de de Barbacena, naquela noite sinistra. Precisamos buscar sem- 
pre a verdade histórica, pois, sabemos, segundo Cicero, que a pri- 
meira Lei d a  História é nunca afirmar cousa que seja falsa, e a 
segunda, é nunca esconder cousa alguma que seja verdadeira. 

A leitura do "Auto do Corpo de Delito" de Cláudio choca o 
espirito dos estudiosos desses assuntos, analisando-se a atitude do 
cadáver, conio vimos, as  contrações inusculares, fora das atitu- 
des norniais de u111 suicidio. Aliás, como já observamos em outro 
estudo, a primeira critica severa desse "Auto", foi feita pelo in- 
suspeito Desenibargador Torres. O ".4uto" eni aprêço, de 4 de 
Julho, prova muito, porque prova sempre o nssassinafo. 

Julganios ter procurado reabilitar a memória do poeta minei- 
ro, com documentação hábil e pesquisa pessoal e com o auxilio das 
ciências. Cláudio fora assassinado, enquanto provas em contrá- 
rio não vierem demonstrar que estamos em êrro. 

30. Sentimos ser maior hoje a figura de Cláudio Manoel d a  
Costa, e vai crescendo a medida do perpassar dos séculos. Se- 
ria o Legislador da Nova República, programada nos postulados 
da Inconfidência. Mineira, que foi a priineira manifestacão nati- 
vista d a  nossa Independência politica. Cláudio, cujos parãmetros 
acabanios de esl~oçar pàlidaniente, linhas atrás, foi também um 
dos orientadores do malogrado movirnento, colaborador dos Có: 
digos fundamentais da nova ideologia 



A sua opinião e pareceres eram acatados por todos. A pos- 
teridade pode acrescer-lhe o nome com o titulo de Desembarga- 
dor. Os atos que praticou marcaram a sua trajetjria, a s  suas deci- 
sões conio secretário de Govérno por duas vêzes, advogado de 
grande prestigio ein Vila Rica. Era ainda possuidor da maior bi- 
blioteca da época. Foi uma das principais figuras da Capitania, pe- 
lo prestígio da sua cultura, s valor ria sua obra literária. 

O seu nome foi uma bandeira, pois, aiiiava a liberdade, e 
coriio êle sentia o Quid liberfate preciosus? 

O Brasil de hoje deve ensinar a sua juventude, que Cláudio 
fora assussinado na prisão. 

Em conseqüência, e como acabanios de expor, sem preten- 
sões à infalibilidade - está claro - não podemos hoje, in  bonlr 
fide, e em consciência sustentar tese diversa, da realidade do ho- 
micidio. Julganios não poder haver mais incerteza: - Cláudio 
f«ra assassinado. Eis a verdade histórica. 

31. Do Canto épico "A NOITE DE AGONIA", de Joa- 
quim Norberto, trazenios para êste augusto recinto das letras 
históricas de Sã« Paulo: 

"Ao sangrento festini falta o conviva? 
Ei-I» pendente aqui, eis urri cadáver!. . . 
Mutilai-o, cuspi sobre ele a injúria, 
- Fatal herança - que lhe infame os netos! 
Negai-lhe a terra que lhe cubra os ossos; 
Arrazai-lhe a choupana, o chão salgai-o. . . 
Que importa? O nome seu pertence a glória, 
E saudoso o Brasil seus versos guarda". 



E S C O L A S  R U R A I S .  
ORIGEM - EVOLUCAO - ESTADO ATUAL DO PROBLEMA 

Ao assumirinos a pasta da Educaqão e Saúde, pudemos 
apresentar as  bases do nosso prr~grania de açâo, exatatiiente na 
hora em que recebemos o honroso convite para tão alta in- 
vestidura. 

Devotando-nos, na vida pública, exclusivamente ao estudo 
dos problemas educacionais e ao magistério médico, o plano então 
apresentado já estava potencialniente formulado. Ansiávanios 
pela sua execução, na esperança de que alguém o pudesse exe- 
cutar. Por mercê de Deus, chegou subitaniente a oportunidade de 
oodernios. nós mesmos. concretizar tais oroietos e dar-lhes o im- 
pulso inicial. 

Em essência desejávamos: 
1. ampliar o âmbito universitário; 
2. movimentar a ação supletiva da L'nião, nos dominios do 

ensino primário; 
3. batalhar pelo melhoraniento do ensino de segundo grau. 

E, no canipo da saúde pública, desvendar novos horizontes: 
1.  criando a Campanha contra a tuberculose, nas cidades; 
2. a Campanha contra a malária no "hinterland"; ( I )  
3. dando ao departamento da criança, maior expansão. 

Esses seriam, como foram, os elementos dominantes que ti- 
veram aprovacão do chefe do GovSrno - o Presidente Eurico 
Gaspar Dutra. 

Como todo mundo sabe, a s  verbas normais dedicadas ao Mi- 
nistério d a  Educacão são relativamente reduzidas. E ,  naquela 
ocasião, impunha-se a compressão das despesas para deter a 
inflação. 

(1) Inútil educar sem cuidar simultâneamente da saúde 
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Pouco poderia fazer o Ministério para realização de tão vi- 
goroso programa, se  não fosse possivel recorrer a verbas especiais. 

Uina dessas fontes de renda especificamente destinada aos 
probleriias de educação e saiide estava inteirameiite absorvida pela 
receita geral da liepública, ori por destinação qL!e se não enqua- 
drava senão loiiginquamente aos tenias educacionais ou sanitá- 
rios. Vejamos. Pelo decreto n." 21.335 de 29 de Abril de 1932. 
foi criada a taxa de edi~cu;-úo e snúdr. Suas finalidades podem 
ser assim surnariadas: 

a )  a taxa teria caráter permanente, no valor de Cr$ 0,20 e 
seria cobrada etii estampilha própria; 

b )  a iniportãncia que fosse arrecadada constituiria o fundo 
especial de educaçáo e saúde. 

c )  dês'e fundo, dois tersos seriarn destinados ao aperfeiçoa- 
mento e desenvolvimento dos serviqos de saneamento e 
profilaxia rural no pais. reservando-se para o ensino o 
têrço restante; 

d )  o fundo seria administrado por Lima junta administrativa. 

Para reger a aplicacão dêsse novo tributo, foi baixado o de, 
creto n.O 21.432 de 30 de Maio de 1932, aprovando o regulaniento. 

Ficou então cstahelecido que o objetivo d a  nova taxa seria 
a de 

"fr~riiecer os recursos necessarios para o aperfeiçoamento 
e desenvolviniento dos serviços de saneamento e profila- 
xia rural no Brasil e para o ensino secundário, superior e 
técnico profissional, contribuindo dêsse modo para inten- 
sificar o surto do pais no que respeita ao estado fisici) 
e cultural da coletividade brasileira". 

Airida não havia sido enipregado o produto deste imposto 
específico, quando, pouco mais de ano da sua criação, aparece 
novo decreto que irnpediu o uso da soma recolhida para fim espe- 
cial e tão importante, quais sejam os  destinos de ordem educacio- 
nal e de saúde pública. 

Eis o que determina o artigo 24 dêsse decreto n.' 23.150 de 
15 de Setembro de 1933: 

"Art. 24. Ficam proibidos a criação de fundos es- 
peciais e o regime de massas. 

5 I . "  As despesas atualmente custeadas por quais- 
quer rendas serão incluidas nas tabelas orçamentárias d a  
Despesa com o quantitativo que lhe for  atribuído, sendo 
incorporadas as aludidas rendas à receita geral da União". 



Resultou dessa circunstância ser a taxa de educação e saúde 
incorporada à receita geral do erário público. Extinguiu-se a Jun- 
ta Administrativa instituída em 1932. 

Admitiu-se em principio, que as  dotações oriundas da taxa 
seriam incluidas como dotações correspondentes no orçaniento da 
despesa. 

Sucederafii-se decretos, neste sentido, corn orientaçoes variá- 
veis e nenhum beneficio real condizente com a s  exipên- - 
tias do fisco. 

Ein 1944, pelo decreto-lei n.O 6.694, de 14 de julho, a taxa 
foi dunlicada. Passou de Cr$ 0.20 oara Cr$ 0.40. Para  ou@? 

~ ,~ , . 
Para finalmente ser incorporada ao seu verdadei& destino? Não. 
Êste acréscimo foi estabelecido para aplicação circunscrita. Cer- 
tamente fora da órbita do objetivo de beneficio geral como deve- 
ria ser, pois os recursos provinham de impôsto lançado sõbre todo 

. o  povo brasileiro. do norte ao sul. Realmente o aumento de mais 
20 centavos foi expressamente decretado para servir duas orga- 
nizações situadas na capital da República: a Fundação Getúlio Var- 
gas e o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do 
Estado. E mais ainda: pelo decreto-lei n.O 8.450 de 26 de De- 
zembro de 1945, a Fundação Getúlio VargaS absorveu 60% dês- 
se acréscimo e o I.P.A.S.E., 40%. Pronto. Cuidar de  resolver 
os nossos imensos e vitais problenias de educação e saúde para 
quê? Lembre-se que naquela bpoca tínhamos cêrca de três mi- 
lhões de crianças sem escolas e a tuberculose e malária assola- 
vam nossas populações dos centros urbanos e do interior, as  cur- 
vas de incidência todas apontando para o alto. 

As substanciosas verbas da taxa de educação e saúde erani 
aplicadas na Fundação referida eiii estudos de alta ciência, em 
uma espécie de super-universidade e trabalhos que deveriam en- 
quadrar-se na Faculdade para tal fim criada pelo próprio Govêr- 
no federal: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Uni- 
versidade do Brasil. 

As publicações cientificas que dali sairam justificani o que 
estamos asseverando. 

. E o I.P.A.S.E.? Trata-se de unia instituição restritiva que 
trata dos interêsses dos servidores do Estado, isto é, dos servi- 
dores da União. Mesmo que atingisse os servidores estaduais e 
municipais, ainda assim teriamos um pequeno ângulo de benefí- 
cios, com privilégios para uma classe. Grave injustiça sem dú- 
vida. E principalmente diante d a  grande vácuo escolar e da mi- 
séria dos recursos disponíveis para nossa defesa sanitária. 

Êste foi o panorama que apresentamos ao preclaro Presiden- 
te Eurico Gaspar Dutra, solicitando que a taxa de educacâo e saú- 
de fosse situada dentro dos seus verdadeiros objetivos. Tería- 
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inos destarte ariiias próprias para enfrentar o aniplo programa 
proposto de combate ao analfabetisiiio, tuberculose e malária. 

\'cjani bern quanto se poderia ter feito antes, ein relação a 
êstes capitais problenias nacionais sabendo-se que, a partir de 
1934 atC aquela data da nossa exposiqão de motivos (1946), a 
taxa de educacão e saúde Iiavia rendido aos cofres federais mais 
de Cr$ 300.000.000 (trezentos niilhões de cruzeiros) 

Eni suriia, naquela ocasião, a taxa, considerada a totalidade 
de sua arrecadação, tinha três diferentes destinos: 

1 ) - 505.; incliiida ria receita ordinária da União. 
2 )  3 0 : i  do total, ou 607; do primeiro aumento para a 

Fu i ida~ão  Getúlio Vargas. Decreto-lei n." 6.694 de 14 
de Jullio tle 1944. 

3)  - 2 0 9  do total ou 40V do primeiro aumento para o 
I.P.A.S.E., Decreto-lei 11:' 8.450, tle 22 de Dezem- 
bro de 1945. 

Noteiii bem. Naquele tenipo já existia o FUNDO NACIO- 
NAL DO ENSINO PRIMARIO. Quanto teria sido reservado 
para êstc "Fundo" que estava - êste sini - absolutamente den- 
tro dos objetivos da TAXA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE? NADA. 
E' incrivel.inas é verdade. Possuia o "FUi\'DOU apenas reduzi- 
da taxa adicional do iinpesto de consumo que incide sobre be- 
bidas: decreto-lei n." 6.785 de I I dc Agfisto de 1944. Erz inuiri; 
pouco em face da situação gravissima do ensino priniário, repre- 
sentada por 4 2 9  da popula~ão  escolar de 7 a 12 anos sem es- 
cola. Nas fronteiras do Brasil. criaiiças brasileiras iam buscar 
escolas etii paises vizinhos, aprendendo a ler eni lingua estranha, 
reverenciando bandeiras e hinos estranhos. 

As sugestões aceitas integralmente pelo Presidente Dutra co- 
locaraiii a taxa de ed~icagão e saúde dentro do limite de reu ver- 
dadeiro destino. 

Estávanio:; eni 23 de Fevereiro de lY46, isto 6 ,  coiii apenas 
vinte dias de administracão dos negócios da E d u c a ~ ã o  e Saúde. 

Expondo ao Presidente tão niagna questão escrevemos estas 
palavras finais: 

"Dirijo pois caloroso apelo a V .  Excia. para que a T a -  
xa  de Educação e Saúde, especificamente instituida para 
acudir a tão prementes problemas nacionais, reverta ex- 
clusivaniente para o Ministério da Educação e Saúde, pas- 
sando a constituir fundo destinado aos fins especificas 
para que foi criada". 

Entregamos os estudos preliniinares ao I.N.E.P. para cuja 
direqão nomearnos o saudoso, dedicado e eficiente Dr. Murilo 



Rraga. Ficou estabelecido que as  verbas designadas para ação 
supletiva da União, ern relação ao ensino primário, seriam apro- 
xiiiiadaniente de 70% para prédios escolares, 2596 para educa- 
ção do adulto e adolescentes e 5$: para bôlsag de estudo, desti- 
nadas ao aperfeiçoamento de professores, inspetores e pessoal 
tecnico dos serviqos educacionais. 

Cuidaiiios de projetar imediatariieiite as  escolas que deveriam 
ser situadas na zona rural e construidas econômicamente. 

Considerauios porém ser indispensável que tais escolas, em- 
hora muito modestas, deueriani ter a casa da professora anexa. 
Seria o único nieio de fixi-Ia no local e dar-lhe condições dificil- 
iiiente conseguidas, por outra foruia, na zona rural. 

Pretendendo construir prl'dios inuito simples. com ruateriais 
cie preço pouco elevado e existentes, corii facilidade, eni cada re- 
gião, não pudenios aprovar o projeto elaborado pelo departamen- 
to ttcnico respectivo do ,Winisttrio. Resolveuios, então, fazer pes- 
soainierite o projeto cuja iiiaquete foi logo executada. 

Tudo muito singelanierite coiirposto. E para ser executado 
ein madeira, alvenaria de tijolo uu qualquer outro meio. Em es- 
s?i;cia <i  que se desejava era iiiiia sala de nula de uni lado, e do 
outro a casa d a  professiira; no nieio o recreio coberto, para os  
dias de chuva. Tudo sob teto comuni e construido eni terreno de 
100 nietros por 100, para perriiitir arborização, recreio ao ar livre 
v horta. Viajando pelo interior do Brasil, tenios visto e visitado, 
cdiri enioção, estas escolinhas onde riiestres e alunos gozam de 
ci>rifôrto suficiente e ni;de se iaz a prepai-ação bisica da nossa ju- 
ventude. 

F'ri?sseguindo neste rclaro s~iiiiarissiriiii de nossa a t u a ~ ã o ,  
:nes!e capitulo de educaçio naciimal. reproduzinios i)s têrrnos da 
nossa exposição dc niotivos de 13 de Maio de 1946, apresentada 
ao Presidente da República, juutaniente coiii o projeto do decreto- 
lei que fixou as  bases do auxilio as  unidades federadas para cons- 
trucão dos predios escolares. 

Coni o auriiento da taxa de CrS 0,40 para Cr$ 0,80 (o )Vi- 
iiistro da Fazenda de critão não concordou coni a elevação pre- 
tendida de Cr$ 1,00), previa-se naquela época. que por esta ren- 
da, teria o Ministtrio cêrca de 150.000.000 (cento e cinquenta 
iiiilhôes) de cruzeiros para atender ao prohlenia do eiisino p r i ~  
iiiário essencialniente rural, de par corii a escola nortrial rural. 

No intuito de dar conibatc imediato ao analfabetisirio, preteii- 
diaiiios que tais escolas normais e rurais fôsseni diferentes das 
urbanas. 

Deveriam ter iiienor curriculo e portanto menor número de 
anos de curso. Imperativa seria a regra de preparar professoras 
oii regentes ein grande núriiero rapidamente. Evitar-se-ia, tam- 
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bém, a tendência para a corrida em procura das grandes cidades. 
Queni quisesse tomar tal rumo deveria refazer seu curso em esco- 
las de rnaior grau, nas cidades. 

Embora tais idéias possam afetar cânones rígidos de peda- 
gogia academica, tinhamos, assim, um plano fativel, de emergên- 
cia, conipativel com a situação claiiiorosa em que se encontrava 
e ainda se encontra o Brasil, em relação ao ensino primário. (1 ) .  

Emocionalmente recordamos que, eni certa escolinha, edifica- 
d a  ao longo de unia estrada, ein Santa Catarina, vimos uma 
menina de 1 1  anos ensinando a ler e escr.ever a uni belo grupo de 
crianças, louras, de olhos azuis. Que extraordinária liqão! 

Falando sobre o ensino normal rural dissemos em entrevista 
a imprensa, em 10 de Outubro de 1946: 

"Já teinos concluido os estudos para inicio imediato 
do prograiiia de construção de 20 escolas normais rurais, 
coiiio auxílio do Govêrno federal aos Estados. Estas es- 
colas também serão niodestas e visarão a preparação de 
regentes de ensino primário, previsto na lei orgânica do  
ensino normal". 

Murilo Braga, precioso colaborador, levantou rãpidamente 
a estatística da situação. Estabeleceu, logo, as  condiqões de for- 
necimento de recursos às  várias unidades federadas, em confor- 
iiiidade coiii a s  exigências em cada caso, livres, estas deliberaqões, 
de qualquer contingência de ordem política ou sentimental. Ne- 
nhunia espécie de protecionismo ou privilégio. Todo o plano gi- 
rou em torno de dados rigorosamente técnicos. 

Bern estruturado o programa de ação, definidos os quinhões 
que deveriaiii caber a cada estado da federacão, foi enviada a se- 
guinte carta-convite, circular, aos chefes dos governos estaduais 
ou dos Territórios, assim como ao Prefeito do Distrito Federal: 

"Tenho prazer levar conhecimento Vossfincia que Ex- 
celentíssimo Senhor Presidente da República resolveu ini- 
ciar realização largo programa desenvolvimento ensino 
primário no pais vg cooperando técnica e financeiramente 
com a s  unidades federadas pt Para  isso já dispõe êste 
Ministério recursos financeiros para execução imediata 
Convênio Nacional Ensino Primário pt Prevê programa 
constru(.áo numerosas escolas primárias em todo territó- 
rio nacional vg auxílio financeiro campanha alfabetizacão 
adultos vg aperfeiçoamento professôres e pessoal serviqos 
técnicos pt Segundo plano já aprovado vg escolas primá- 

( I )  Na prospera metrõpole paulista existem atualmente 30.000 crian- 
<as sem escola. 
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rias construidas passarão para o patrimônio governos lo- 
cais vg competindo a êstes mantê-las e administrá-las pt 
Ao comunicar tão auspiciosa medida solicito a Vossência 
que autoridades educação êsse Estado forneçam ao Insti- 
tuto Nacional Estudos Pedagógicos vg órgão encarregado 
realização programa referido vg com urgência vg dados de 
que necessitar para pronta ultiniaqão medidas a serem pos- 
tas em execução menor prazo pt Na certeza de que esta 
iniciativa merecerá todo interêsse vg apoio e cooperação 
Vossência solicito que iirgão administração educação es- 
tadual faça remeter INEP elementos exigidos pelo Con- 
vênio pt Atenciosas Saudações pt Ernesto de Sousa 
Campos vg Ministro da Educação e Saúde pt" 

O I.N.E.P. adotou entáo as seguintes normas aprovadas pelo 
Ministro: 

I .  "Eni relação ao Ensino Primário, tendo ein vista a Lei O r -  
gânica, expedida pelo decreto-lei n." 8.529, de 2 de Janeiro de 1946, 
e os têrmos da regulamentação do Fundo Nacional de Ensino Pri- 
mário, o I.N.E.P., no, corrente ano, julga necessário tomar a s  se- 
guintes medidas: 

a )  - distribuição dos recursos do Fundo nos têrmos seguintes f i -  
xados pela regulamentação; 

I))  - 70% para prédios escolares; 
25% para a educação de adolescentes e adultos analfa- 
betos, nos têrmos do plano geral organizado pelo I.N.E.P.; 
5' para "bôlsas de estudos" destinadas ao aperfeiçoa-' 
mento técnico do pessoal dos serviços de inspeção e orien- 
tação do ensino primário. 

2. Em relação aos Prédios Escolares, o I.N.E.P. tomará a s  
seguintes providências, depois de calculadas as quotas que cabe- 
rão a cada unidade: 
a )  - serão estudados vários tipos de prédios para a c o n ~ t & ~ ã o  

de pequenos grupos escolares, escolas reunidas e, mesmo,' 
isoladas, estas nas zonas rurais; 

b) - estudará a localização dos prédios dentro das unidades, 
atendidas as maiores necessidades de cada núcleo de po- 
pulação. Para isso pedirá os elementos ao I.B.G.E. e i s  
unidades que vão receber os auxílios; 

c )  - a unidade federativa abrirá as concorrências para a cons- 
trução; o pagamento será feito por medição de obra real- 
mente executada nos têrmos do que a Divisão de Orça- 
mento estabelecer em combinação com o I.N.E.P. O Se- 
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iihor hliiiistro expedirá a s  instruçiíes que acautelarão o 
Ministério de  fazer qualquer paganiento seiii que a obra 
esteja realmente concluitla iiu eiii aiidaii?eiiic; 

d )  - e111 relacão aos prédios, serã« tariibéiii baixadas pelo Se- 
nhur ,\liiiistro as nornias gerais e rspecifica$ões a que de- 
veiii ateiider a s  construções; 

e )  - resolvidas essas preliriiinares, o Miriisttrio. pela Divisão de  
Orqaiiienro, fará  a cliaiiiada dos iepreseniantes de cada 
iiiiidade. para assinatura do "Acôrdo Especial", eni cada 
caso, ateiididos seiiipre os  criterios gerais e mediante a 
prévia autorização do Seiihi~r F'residente d a  República, nos 
têrriios do que esta prescrito pcla regulainentacão d a  con- 
cessão (10 Fundo. 

3. Eiii rclação aos Cursos de Adultos e Adolescentes anal- 
fabetos. o 1.N.E.I'. pedirá a todos os  Secretários e Diretores de 
Deparranieritos de Educacão que fi!rrieqani os tiados sobre a si- 
tiiacão c aiiiCa esclarecarii a s  niedidas que tenharii porventura to- 
mado para a solução do assunto. .\IC.ii: disso, <! I.N.E.P. entrará 
eni enteiidii.iento coiii o I.B.G.E. para ver i f ica~ãn das  taxas de 
analfabetos. de adolescentes e adultos. 

Ainda ein relaçáo aos Cursos de Adultos. o I.X.E.P. vai fazer 
executar o plano qiie e s t i  p~iblicado na Revista Brasileira de Es-  
tudos Pedagógicc~s. de autoria do I'rof. Lourenço Filho, e, dentro 
dêsse plano. estaheleceri a s  quotas que devarri caber a cada uni- 
datle. de  prcferrncia para Escolas S~ipletivas Noturnas, destina- 
das  a ad:!lcscentes de 13 a 18 anos. 

I. A rcgulaiiieiitação do Fundo estabelece a taxa de 57: 
para conct.ssã« de Bolsas de Estudo destinadas ao  aperfeiqoarnen- 
to tecnico do pessoal dos serviços de  inspeção e orientacão do 
ei?siiio priiii9rio; a critério <!o Instituto Nacional de Estudos Pe- 
dagógicos. 

5. Rcceiiteiiientc. forani criados êsses Cursos no I.N.E.P. 
(Decreto~lei  de 1946) ,  e. i vista do que es r i  estabelecido na re- 
giilanientaqão dci Coiivênio e cia lei dos Cursos p a r a  professores 
priniArios, Cursus para Inspetorcs e Diretores de Escola e ainda 
Cursos sobre problemas de organizacão dos serviços centrais d a  
adniinistracáo da educaqão. 

6. Para Ssses cursos. o I.N.E.P. vai estabelecer o regu- 
lamento clas h6lsas, já eni estudos, hern coiiio Iixar a s  exigências 
para a selecão dos candidatos eni todos os  Estados do Brasil, para 
que a acão do "vlinistéi-jo. nesse particular, não se exerça apenas 
eiii alguns Estadi~s.  iiias eni t«<l»s os  Estados e Territórios. Além 
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disso. o I.N.E.P. vai estudar a questão do transporte do pessoal 
e heni assini o alojamento no Rio de Janeiro. 

7. Nos têrmos d a  Lei Orgânica do Ensino Primário (art. 
26 e parágrafo).  o Ministério d a  Ed~icaqão e Saúde deverá expe- 
dir os regulamentos de ensiiia dos Territsrios e,  para isso, apro- 
veitando-se d a  experiência anterior, i, I.N.E.P. vai articular-se 
coin a s  autoridades para a expediqãc~ dêsses regulamentos. 

8. Essa tarefa, aliás, será riiuito facilitada, em virtude de 
já ter o I.N.E.P. c<ilaborado nos plaiios de organização dos Ser- 
viços de Educacão de algliris Tzrritórios (Ponta  Porá. Rio Bran- 
co e Guaporé). 

9, Yo  plaiio geral do desenvolviiiiento do etisino primário 
e, airida, de ac6rdo coni a Lei Orgâiiica, o 1.N.E.P. está estudando 
os  prograiiias do ensino priiiiário, a fini de  expedir, no menor 
prazo possivel, e coni a cooperaqáo dos Estados os programas 
iiliniiiios. Para  isso, já há teiiipos. solicitou todo o material e 
esta agora ~iltimaiido a análise d o  que foi recebido. 

10. Além do niais o 1.N.E.F'. vai ativar o levantaniento se-  
hre a si t~iaqão d a  estrutura dos Orgãos de Adininistração d a  E d u -  
cacão Estadual, coni 0 duplo ohjetivo de oferecer sugestões téc- 
nicas, corno prevê a lei, e cooperar na reorganizafão dos órgãos 
técnicos do ensino. segundo prevê, ainda. a Lei Orgânica em seu 
artigo 23. 

I I. Coiiio parte do prograiiia de ~Icsenvolvinietito do ensi- 
rio priniário, o I.N.E.P. vai ativar a s  pesquisas sobre o rendimen- 
to da rede do eiisino priiriário, crn cooperafão coni o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica ç a s  Secretarias c Departa- 
mentos de Educacão nos Estados e Territórios, porque, sómente 
à vista d o i  resultados dessas pesquisas. poderá providenciar, pou- 
co a pouco, e111 bases mais reais e seguras; o aperfeiqoamento d a  
rêdc de ensino primario hrasileiro. 

12. Finalniente, dentrd do esquenia previsto o I.N.E.P. vai 
fazer uni estudo completo d a  r0de de ensino primário (Estados,  
hlunicipios e Territórios), ein cooperacão com o Instituto Brasi- 
leiro de Geografia e Estatística, a fim de poder, oportunamente, 
sugerir niedidas de aperfeiçoatiietito aos respectivos Governos e 
dar uina orientacão niais adequada tia distriùuiqão dos prédios 
escolares a serem construidos com os recursos do Fundo. Tudo  
isso visará tornar a rêde escolar brasileira rnais flexivel e melhor 
adaptada aos núcleos de  popiilaqão e de tal iriodo que o "deficit" 
escolar possa ter uiiia progressiva reducão a taxas insignifican- 
tes na atual adniinistra~Zo". 
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Subiiieiernos ao Presidente da República o decreto sobre o as- 
sunto, com a seguinte exposição de tnotivos: 

"Para atender ao programa de cooperação do Governo Fe- 
deral no desenvolvimento do ensino primárid no pais, êste Minis- 
tério dispõe dc recursos de duas origens: O Fundo Nacional do 
Ensino Primário e uma dotação orçamentária anual, instituída 
pelo decreto-lei n. 9.146, de 8/4/1946, e correspondente a 50% 
da estimativa da arrecadação da Taxa de Educação e Saúde. No 
corrente ano, os recursos do Fundo montatn a Cr$ 34.855.823,10, 
e, em relação à Taxa dc Educação e Saúde, foi aberto, pelo cita- 
do decreto-lei, um crédito especial de Cr$ 31.000.000,00. 

"O critério para distribuicão e aplicação do Fundo está pre- 
visto ein lei. e oportunamente Q assunto será submetido à consi- 
deração de Vossa Excclência. Já em relação as dotações orça- 
tiientárias e ao crédito especial aberto para o corrente ano, a lei 
e omissa, convindo, portanto, legislar a respeito. 

" A  forma de aplicação que se afigura mais aconselhável é 
a de auxilio as unidades federadas para construgão de prédios es- 
colares, segundo as plantas quo forem aprovadas por êste hlinis- 
tério, aquisição de equipaniento e material didático para os alu- 
nos. (3 pagamento convém que seja feito em parcelas, o que per- 
niitirá controlar a aplicação do auxilio. 

"Quanto ao critério para distribuição dos recursos pelas vá- 
rias unidades federadas, será preferível que a lei outorgue a êste 
Ministério a conipetência para decidir, evitando-se unia rigidez 
que pode ser prejudicial a boa solução do assunto, tanto mais 
quanto as condições hão de variar através do tempo. A questão, 
aliás, já foi exaniinadg pelo Instituto Nacional de Estudos Peda- 
gógicos, que estudou diversos critérios e concluiu pela conve- 
niência de, no corrente ano, distribuir os Cr$ 31.000.000,00 do 
crédito especial eni quotas iguais para os Estados, e quotas rne- 
nores para os Territorios e o Distrito Federal. Assim, as uni- 
dades federadas receberiam, por conta dêsse crédito, um auxilio 
básico, que a linião ofereceria a titulo de estímulo, e, peló Fun- 
do Nacional do Ensino Primário, quotas variáveis, segundo as 
maiores necessidades de cada uma, conforme dispõe a respectiva 
regulamentação. 

"Finaltiiente, convéin incluir na lei um dispositivo que per- 
mita a ~itilização integral das dotações orçamentárias, quando não 
for possivel riiovirnentá-Ias conipletamente dentro do período de 
sua vigSncia. 

"Nessas condicões, êste Ministério elaborou e tern a honra 
de subnieter a considcração de Vossa Excelência o anexn projeto 
de decreto-lei. 
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"Apresento a Vossa Excelência os meus protestos do mais 
profundo respeito". 

Embora tivéssemos tomado estas providências com o máxi- 
mo empenho, .não perdendo um só momento, não estávamos sa- 
tisfeitos. Problema de tão grande envergadura não poderia ser 
resolvido com os recursos financeiros referidos, embora pudes- 
sem ser, como foram, com o correr dos anos, ainda mais am- 
pliados. 

Convinha que aquelas verbas ficassem reservadas exclusi- 
i~ai i~ente  para o desenvolvimento do programa do ensino primá- 
rio, destinado a s  crianqas. Para  os  adultos e adolescenies anal- 
fabetos, deveria ser encontrada nova fonte de recursos financei- 
ros. Ora, nesta ocasião estava a Constituinte finalizando seus 
trabalhos de estruturação da nossa Carta Magna. A redação 
final da Constituição que deveria ser submetida em última dis. 
cussão tinha sido publicada em um folheto. Estranhamos que 
naquela peça não existisse um capitulo especial sobre Educação 
e Cultura. Manifestamos essa nossa opinião perante os consti- 
tuintes que viriliani ao Ministério assistir à entrega oficial das  
cotas fornecidas a cada um dos Estados e Territórios, para a 
construção das escolinhas rurais. E, finalmente entramos eni 
contacto com o relator, antigo Ministro da Educação, e redigimos. 
erii colaboração, unia emenda eni que se concentraram todos os 
disposirivos constitucionais sobre o assunto. A emenda foi apro- 
vada constituindo o capitulo 11, do titulo VI, com o subtitiilo 
"Da Educação e da Cultura". A alínea 111, do artigo 168 dêsse 
capitulo ficou assim redigida: 

" A s  emprêsas industriais, comerciuis e agricolas, em qur 
frabolhem mais de cem pessoas, sáo obrigadas a rncrnf~r 
ensino primário gratuito puro os seus servidores e os fi- 
lhos dêstes". 

Estava encontrada a chave do problema. De fato para cada 
uma dessas emprêsas a s  despesas são perfeitamente coinpativeir 
com as  possibilidades financeiras das  rnesriias, ao passo que para 
o Estado, é quase impossivel solucionar sòzinho a alfabetizaçio 
dos adultos e adolescentes. 

Se êste excelente dispositivo constitucional não está sendo 
executado, nenhuma culpa cabe ao. Legislador nem aos que se 
interessaram por uma solução tão simples do problema. Ficaria 
assim, pràticaniente, o compromisso do Estado reduzido ao for- 
necimento de recursos complementares. especialmente no que se 
refere à s  escolas rurais. 



Eni anexo a esta tese juntanios uiiia série de tabelas que nos 
forain fornecidas gentilriiente pelo ilustre e operoso Prof. Anísio 
Teixeira, atual Diretor do INEP.  

Verificaiiios pelo quadro 1 que já foram construidas nos vá- 
rios Estados e Territórios brasileiros, 5.837 escolinlias rurais. J á  
tendo sido concedidas 6.877 e estando em construcão 703. 

Entre os grupos escolares foraiii já concluídos 345, concedi- 
tios 610 c estão eni construção 201. 

Entre as  escolas norniais estão cr~ncluidas 28; 66 forani con- 
cedidas e 32 estão eni andamento. 

Corii ufania reproduziiiios o trecho relativo a êste assunto con- 
tido no relat5rio que apresentamos ao Presidente da República. 
exatanieiitc 110 dia em que dcixainos a Pasta de Educacão e Saúde. 

"Educacão - Tínhamos, portarito, o olhar voltado, principal- 
mente, para o ciisino priinário, no campo da educacão e para a 
crianca, a tuberculose e a inalária, nos dominios da saude pública. 

"Urgia, tanihéni, expandir a cultura universitária e fortalecer 
o ensino de segundo grau que é o fortiiativo da nacionalidade e, 
por isso, o niais iiiiportante para o futuro d a  nasão. 

"Estávanios porcrii eni uni periodo de conipressão de despe- 
sas, orieritaqSo patriótica e indispensável ao conibate à itiflaqáo. 

"Não era possivel. portanto, lançar plaiic de grande enver- 
gadura, diante de cortes feitos no próprio orçainento vigente. Res- 
tringimos, portanto. nnssas aspiracões aos recursos existentes, 
hiiscando, p«rCin, os provcntos do sêlo de Educação e Saúde, até 
então integrados na receita geral da União, escapando de modo 
inconipreensivel a finalidade para a qual a taxa fora criada. 

"Corii o apeio do Sr.. Ministro da Fazenda, tia época, o Dr. 
Gastão Vidigal, e a aprovacão do Sr. Presidente d a  República, 
foi aherto uni credito especial, correspoiidente a nietade do valor 
da taxa, iio corrente ano, de Cr$ 31.000.000,00. 

"Voltando nossas vistas para o Fundo Nacional do Ensino 
I-'riniário, que nos dois anos de sua criação rendera Cr$ 
34.855.823.10, conseg~iiiiios rcunir a soriia de CrS 65.853.823,lO. 
desde logo destinada ao ensino primário em sua totalidade. 

"Acusarti as  estatísticas mais de 2.300.000 c r i a n ~ a s  brasilei- 
ras sem esc~ulas, contarido-se a idade escolar de 7 a I 1  anos. Con- 
siderando o periodo ainda adniissivel de 7 a 14 anos, revelam êstes 
dados riiais de 6.000.000 nas inesinas condiqòes. Por outro lado, 
verifica-se a situação alarrriante de que a criação de escolas nri- 
riiárias rifio corre proporciniialmente ao aiiment; da população'es- 
colar ['e cada aiio. 

"Assim. estes núiiieros, t i o  elevados, iriani crescendo coni o 
correr dos anos, tornandn cada vez mais difícil a soluqão díi 
prohleriia. 
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"Estabelecenios, por isso, uiii plario simples de escolas ru- 
rais em terreno de boa amplitude, capaz de  facultar ensino agri- 
cola clenientar entrosado 110 prograiiia escolar. Escolas corn a 
casa d a  professora anexa e edificada de acordo coin os materiais 
disponíveis na localidade. 

"A par dessa rede escolar priiiiária, outra para a f«r~iia)áo da 
regente, ou professora rural, coiii residtncia para os alunos a fiiii 
de preparar a s  rnocas residentes na região. evitando a normalista 
da cidade, desinteressada. ilo seu inagistério, preocupada apenas 
ein fazer estigio para voltar aos grandes crritros urbanos. 

"Enfiiii, uiri plarii~ de esci~las para o caiiipo de onde veni a 
iniaior parte das rendas para os  cofres públicos. 

"Os projetíis de consirução e distribuiçáo dos auxilios ioraiii 
ràpidaneiite concliiidos. Iiiici?ia!ii-re a s  obras coni thda a cc 
leridade, nos Estados e Territbrios brasileiros. estandn aiglins dos 
prl 'dii)~ erii fase de acabainento. C s  novos prfdios, eni riúnier!: 
cle 1.108, foram localizados nas zonas cie iiiaior "deficit" escolar 
e ao  I o n g ~  das  fronteiras. Vários jA ioraiii iiiai!giira~los nij Para. 
Ainapá, etc. 

"O estitiiiilo ioi graiide, pois parriculares, Estados e hiunici- 
pios crnpenhararii-se eiii atividades  paralela^, abrindo-se mais de 
481 escolas. de Fevereiro para cá.  

"Eis, pois, qiie terenios, n o  pr(ixiirio ano escolar, iiiais 1.589 
escolas primárias no Brasil. oii quase 200 escolas por iiiEs. a c o i i ~  
tar de Fevereiro. 

"Nãi) se limitou a ~ iossa  ac3o (iiiinha e d o  Dr. Murilo R r a ~  
!:a), a estas realizacoes. Procuranios obter iiiaiores iecursos [i- 
iianceiros para ampliar (> prograiiin. Dai o auniento da contii- 
b u i ~ ã c  do sêlo de E d u c a ~ ã o ,  qiie passnu de qiiarenta a oitenta 
~ e n t a \ ~ o s ,  reservando-se a iiietade para o ensino priiiifirio e um;, 
quarta parte para a cariipanha contra a tuherculose. 

"Solicitanios, eiii adiantaiiiento, a s«ma relativa à proviivel  ar^ 

recadação do sêlo, correspondente ao  presente ano, cnr!i o intl'iti; 
de preparar mais escolas rurais de regentes de  ensino rural, nias 
terenios de nos conforniar com sei, recebirnetito iio pi-i5xinio Tn:,. 

.V.ais de Cr$ 100.000.000,00 Iiavera para u pri~xiino ano. 
"Procuraiido ariipliar os  iiicii~s destinados A educa$ão, ci~lalio- 

irei coni 11 ilustre Dcputacio Gilstavo Capaiieiria. na i.eclaq,ín da 
emenda destinada a foriiiar i? capitulo da educacão e cultura na 
Constituição Brasileira, «tide se fixarani percentagens animado- 
ras  para nianuten~ão e desenvolviniento do ensino nas bases de  
IOC; e 20Cí, por parte da Uniáo, Estados e htunicipios. 

"O Ur. Murilo Braga. na sua inexcedivel dedicacão e coiiiu 
friito do seli conheciiiiento cla sitiiação grave do ensino priniário, 
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tem-se articulado com nossos dignos parlamentares para obter 
verbas or~amentár ias  de certo corpo para que, somadas à s  outras, 
facultem a ~ ã o  de maior volunie, capaz de produzir 2.000 a 3.000 
escolas primárias no próximo ano, a sereni distribuídas aos Esta- 
dos e Territórios do pais. A Câiiiara dos Deputados já aprovou 
a soma superior a Cr$ 50.000.000,00 a ser acrescida aos núme- 
ros acima indicados. 

"Está, assim, lançado uni programa objetivo alicerçado pelas 
atuais realizaçóes e finalidades pelas perspectivas que se abrem 
para o ano de 1947 e seguintes". 

Parece-nos que urna boa parte da taxa de Educação e Saú- 
de está seiido eriipregada na manutenção de instituições universi- 
tárias, que passaram a ser custeadas pela União. 

Na qualidade de universitário não podemos ser contrários a 
esta aplicação, iiias seria necessário elevar de muito a taxa de Edu- 
cação e Saúde, para que esta sangria não prejudique a soluqão ca-  
pital do problenia, para o poder público, que C o de dar pelo me- 
nos o ensiiio primário a todos os brasileiros. Sornos de parecer 
que a função essencial do  Estado, pelos governos federal, estadual 
e municipal, consiste em ministrar a educação primária e secun- 
dária a todos os brasileiros. No tocante a o  ensino superior, de- 
veria o Estado liniitar-se a uni pequeno número de organizações 
universitárias que servissem de modêlo, deixando êsse capitulo 
da Educacão a cargo da iniciativa particular, como acontece com 
extraordinário Exito nos Estados Unidos da América do Norte. 

Ur,i bo~ii sistciiia de bolsas, corn rcenihols0s graduais, após a 
formatura, permitiria que os deserdados d a  fortuna pudessem pa- 
gar  o ensino superior, fornecido através de  instituições privadas e 
honestamente controladas pelo Estado. Porque os privilegiados 
que conseguem graduar-se pelas escolas superiores têni diante de 
si horizontes tão largos, sob o ponto de vista cultural, técnico e f i -  
nanceiro, que não nos parece justo que o Estado se empenhe, a 
fundo, nesse problema, deixando para segundo plano os dois graus 
de ensino a que nos referimos, que deveriam estender-se a todo? 
os brasileiros. 



CONTRIBUIÇAO PARA O CENTENÁRIO DE 
NICOLAU ANTONIO TAUNAY 

Na oportunidade da passagem do segundo centenário do 
nascimento de Nicolau Antônio Taunay, ocorrido a 10 de Feverei- 
ro passado, a quem as nossas artes tanto devem, graças ao traba- 
lho da Missão Artistica Francesa de 1816, queremos contribuir com 
a divulgação das seguintes achêsas. 

Nas nossas pesquisas históricas realizadas no Arquivo Na- 
cional, Biblioteca Nacional e Instituto Histórico Brasileiro, a pro- 
pósito das relaqões de Dom Pedro 11 com alguns pintores e escul- 
tores, niuitas vêzes deparamos assuntos marginais, como êste de 
Nicolau Antonio Taunay. 

Na Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional, englobado 
um único verbete, encontram-se 21 nianuscritos referentes a Fé- 
lix Emilio Taunay, dos quais 3 do próprio punho de seu pai Ni- 
colau Antanio, cujo resumo fazemos abaixo: 

1 - Carta de 31 de Maio de 1824, dirigida ao Visconde de 
Chateaubriand, Ministro de Negócios Estrangeiros da França, so- 
licitando providências junto ao govêrno do Brasil para que lhe 
fossem pagos os seus ordenados de Professor da Academia Im- 
perial das Belas Artes, desde 1.' de Dezembro de 1820. Decla- 

. ra que se ausentou do Rio de Janeiro, com licença de Dom João 
VI, e que desde seu regresso a Paris, todos os seus trabalhos 
têni por objeto o Brasil, inclusive a edição do célebre Panora- 
ma do Rio de Janeiro, confeccionado com desenhos do seu filho 
Félix Emilio. Acrescenta que deu, gratuitamente, 9 quadros ao 
govêrno brasileiro. 

2 - Lista dos 9 quadros de Nicolau Antônio Taunay, da- 
dos gratuitamente: Uma grande paisagem pastoril, valor 6.00; 
francos; O ermita e seu aluno, valor 6.000 francos; Hermi- 
nia e os pastores, valor 3.000 francos; Androcles, valor 3.000 
francos; Casamento na aldeia, valor 1.000 francos; Vista da 
cascata da Tijuca, valor 2.000 francos; Coroação de Dom Afon- 
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so kienriqiies. vniur 2.0CO francos; Vist,? de S?io C r i s t ó ~ i ~ o .  v,.- 
lor 2.000 fraiicus; 8 Retratos d a  Faiiiilia Real. valor 10.000 fran- 
cos. Total : 35.000 francos. 

inforiiia, aiiida. que eiii 1817 o Conde d a  Barca pagou-lhe 
40G$000 poi  2 Retratos da Faiiiilia Real, pintados por sua en- 
i.oint.iida. igu:is aos aluclidos aciiiia, e que em 1819, o Rei de  
Franca a<iqliiriii-llic iinia vista da !>aia de Guanabara,  por 3.000 
fraticos 

3 - Caria cle I8 de Outubro de 1824, de  Nicolau Antônio, 
reclaiiiando 1:s seus ortleiiados de Professor da Academia 1111- 
perial das  Relas Artes. 

Certainenie. o direito aos (irdenados era assunto que niere- 
ceu toda a ho2 vontade, pois a 8 de Novenibro de 1824 seu filho 
Félix Eiiiilio foi noriieado para o lugar de Professor de Pintura 
de Paisageiii. da Acadeiiiia, nuiiia espécie de  ac6rdo estabelecido, 
reso1veiidi:-se ijue os 4 alios de ordenado de Nicolau Ant6nio 
iiãu iiiais seriziii reclainados. 

De 3 qiiadros referidos no iterii 2 Cascata d a  Tijuca, 
.-\claiiiacáo de Doiii Afonso Henriques e Pastores d a  Arcádia - -  
saheirios (; destirio. Depois do I5 de Nolrembro de 1889, se- 
g~iirarii para i) exílio juritatiiente coni o seu proprietário Dom 
I'cdro 11. resyectivanieiite tias caixas ns. 37; 48 e 46, segundo 
iii>s revela uili tlocuiiiento valiosissinio do :\rquivo do Grão-Pará, 
o iiiveiitirio das !)2 caixas de quaclros e esculturas levadas para 
3 Franca, pclo Iiiiperador. 

O quadro "Aclaniaqão de Doi11 :lfonso Henriques" figuroli, 
sob 11.' 70. na Exposiqáo Geral das Belas Artesl em 1859. E ,  
na Exposicão do ano segiiiiite, apareceu o óleo "Pastores da 
Arcádia", i1.O 66. 

Estas a s  nossas achegas, rio seguiido centenario do nasci- 
nieiito de Nicolau .L\nt6nio Tauiiay, o primeiro professor de Pin- 
tiira de Paisa:erii da nossa Academia das  Belas Artes. 



GUIA DO MUSEU REPUBLICANO 

Eni 1937 o insigne historiador Dr. Afonso de Taunay, cujo 
iionie declinamos com o niáxiiiio respeito e a niais completa e 
profunda admiração, e nisto vai perfeita sinceridade, o grande 
niesrre diretor do  museu Paulista publicou inagriífico trabalho 
intituladrr "Guia da Secção Histrjrica do Museu Paulista" abran- 
geiido 122 páginas de berii cuidada niatéria e ilustracáo. Êsse 
trabalho, cu!as origens podeni ?er huscadas na notícia descritiva 
q i x d a  referida secfáo fizera o autor das  "Bandeiras Paulistas" 
eiii 1922, goza de especial considera(-L) pelos que se dedicam aos 
estudos hist<iricos entre nõs pirrque nele o Dr. Taunay não se 
limitou a i:iiia siiiiples coordeiia$ão dc dados que orientassem o 
visitante ciiriosir nunia excursão pelas galerias e salas do museu 
iriaiig~irado soleneniente a 7 de Sçteuihro de  1895 em concorrida 
festividade presidida pelo Dr. Bernardini~ de Cainpos. cntão clie- 
i e  do executivo estadual. no edifício projetado pelo arquiteto i i a ~  
liaiio Toni is  Gaudêncio Bezzi i. que s e  destinava, coiiforriie lei 
de 23 de Março de 1883 d a  Assenihléia Provincial, a abrigar 
"uni estabelecirneiito científico, coiripreeiidendo o erisino de r6das 
a s  disciplinas designadas sob ir titulo de  ciências fisicas e\ ma- 
tenrdticas e ciências naturais". O "Guia d a  Seccão Histórica" 
i. uni reposithrio de preciosas inforiiiacões expostas eni lingua- 
gern aniena. Sirva de excniplo a pririieira parte d o  intcre::sanle 
trabalho sob n título "O Ipiranga e o Museu Paulista" que pela 
sua siihdivisão da apreciivel idcia do cuidado p6sto ria ohia  
cio valor iiiforinativij nela contido. iMelhor serd transcrever a s  
rlenoiiiinações d a  subdivisão para coniprovar esse valor: "Breve 
notícia Iiistórica", "O Ipiranga eni 1822". "As Primeiras Idéias 
de  Cons t ru~ão  de um Monuinentu Coriieniorativo do 7 de  Setem- 
bro". "Tentativas Renovadas eiii 1855 e 1872. Inicio dos Traba-  
lhos do i\!onumento eni 1884. As Grandes Obras de 1919", "A 
Fixação do Local onde s e  Proclatriou a Independência. A Me- 
ni5ria de  Antônio I'iza". "O Encontro Ocasiona! d a  Caixa de  
Ferro de  1875" ( a  caixa eiii aprêcc encerrava a pedra coinemora- 
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tiva da Independência do Brasil e está exposta na sala A-6 (1 .O  

pavimento), "Fundaçáo do Museu Paulista. Antecedentes. O 
Museu Sertório. Organizaqão do  Novo Instituto. Sua instala- 
cão 110 Palácio do Ipiranga. Breve noticia sobre a criação e de- 
senvolvimento d a  Secção de História", derradeiro capitulo d a  
primeira parte do "Guia". 

A segunda parte consagrada exclusivamente a "guiar", po- 
réni ilustrando, o visitante do  Museu, ricamente ilustrada, contém 
em cada urna das descrições das salas ou galerias outras tantas 
iiiagistrais liqões de História Pátria, porque de fato conhecer u 
material, a documentação histórica existente no Museu do  Ipi- 
ranga é conhecer muito da própria História do Brasil. E nesse 
sentido foi pródigo o espírito ilustrado do Dr. Tauuay, servindo 
de insuperável cicerone quer pela sua riqueza de conhecimento 
quer pela facilidade e amenidade com que o apresenta. Na im- 
possibilidade de citar muitas das  passagens em que o Dr. Taunay 
corrige e ensina no "Guia" fatos históricos, preferimos convidar 
os leitores a o  seu manuseio. Entretanto destacamos êste peque- 
nino trecho do capitulo XVI que trata da Sala B - I 0  "consagrada 
a Bartoloiiieu Lourenço de Gusinão, inventor do aerostato de a r  
qiicnte cprini?iro inventor americano": 

"A propósito da estampa mistificadora universalmente divul- 
gada como se fosse a autêntica representa~áo dos aspectos do 
aparelho de Gusnião já há alguns elementos valiosos reunidos. 
Graças a uma descoberta recente do erudito italiano Padre Ga- 
lileu Venturini, divulgada em Da Icaro a Montgolfier, obra de 
sua lavra (1928), certo depoimento do Marquês de Fontes, da- 
tado de 1720, está também insofisrnàvelmente demoiistrado que 
a tal estampa chamada da Passarola não passa de fantasia inven- 
tada pelo prhprio Voador, eni 1709, para fins de despistamen- 
to e confusão de indivíduos indiscretos e desleais que lhe que- 
riani, possivelinente, furtar a invenção". 

Mas deixemos êste utilissimo "Guia da Secçáo Histórica do 
Museu Paulista" para tecer algumas referências a outro esplên- 
dido trabalho do historiador emérito, recentemente divulgado sob 
o titulo de "Guia do Museu Republicano "Convenção de Itu" 
que, eiiibora menor no número de páginas, pois se  estende pou- 
co além de sete dezenas delas, não é inferior em valor e conhe- 
cimento mais especializado, dada a natureza do referido museu, 
relembrador da histdrica assembléia de 1873, , "acontecimento 
inicial assinalador do nasciniento do republicanisnio paulista". 

Distinguem-se seis partes ou capitulas encimados pelas se- 
guintes legendas ou títulos: Fundação do Museu Republicano - 
Convenção de Itu - Primeiro andar, contendo a descrição do sa- 
guão do Museu e de quatro salas - Segundo andar, contendo 



referências a dez salas e ao jardim do museu - Explicacão dos 
painéis do vestibulo com pormenores relativos aos seguintes: 
Missão de Maniçoba, Fundaqão de Itu, eni 1610, por Domingos 
Fernandes e Cristóvão Diniz, Instaurasão da Capela Curada de 
Nossa Senhora da Candelária (1644), Elevação de Itu a Vila 
(1657), Pedro Leme, o Torto, recusa-se a obedecer a intimação 
castelhana para que sua baricieira deixe o Sei-tão da Vacaria, (últirno 
quartel do Século XVII) "episódio dos niais pitorescos da His- 
tória das Bandeiras Paulistas", Os Irrnãos Leme e o Varadouro 
de Camapuan (1720), Tentativa de aprisionamento dos Irmãos 
Lenie eni Itu pelo ouvidor Godinho Manso (1723), Combate de 
uma monção com os indios Paiaguás no sul de Mato Grosso 
(1740), Antônio Pires de Campos, o Pai Pirá, e seus Bororos do 
Kio das Pedras (1740), Partida de Araraitaguaba da nionção 
fundadora do presidia de Iguatenii, sob o comando de João Mar- 
tins Barros, 28 de junho de 1767, Morte de João Martins Barros, 
fundador de Iguatenii, Construfão da segunda niatriz de Itu pelo 
padre João Leite Ferraz (1780), Conferência de José Bonifácio, 
o Patriarca, com os lideres ituanos do movimento em prol da In- 
dependência (1821), "Te Deum" da solene adesão de Itu a cau- 
sa da Independência Nacional (1822), Dom Pedro I, então F'rin- 
cipe Regente, e o Capitão-Mor de Itu, Vicente da Costa Taques 
Cidis e Aranha, Elevafão de Itu a Cidade (l842), Inaugurafão so- 
lene da Estação de Itu, 18 de Abril de 1873, Assinatura da "Ata 
da Reunião do Partido Republicano ein Itu, a 18 de Abril de 
1873, Panoplia Bandeirante, Ferramentas e Utensilios para a Mi- 
nerafão do Ouro, Engenho de Cana (1826), Fabricação de Afu- 
car (1826), Beneficianiento do Café, Tropa cargueira transpor- 
tando caff (1850), Vista panorâmica de Itu (1827), Vista panorã- 
mica de Itu (1831), Vista panorâmica de Itu (1831), O Largo 
da Matriz eni 1870, O Largo de S. Francisco em 1840, O Largo 
de S. Francisco em 1880. Igreja e Colégio de Nossa Senhora do 
Bom Conselho (1840), Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio 
(1835), Santa Casa da .Misericórdia (1847), Bandeira do Divi- 
nu e Procissão dos Carros de Lenha (1835), Lavadouro Públi- 
co, o Salto de Itu em 1826, O Salto de Itu em 1845, O Pôrto do 
Góis em 1843, Pedreira de Itu (1836) e finalmente o Padre Dr. 
Guilherme Pompeu de Almeida, escolhendo em seus grandes 
currais de Itu, uma boiada para as Minas Gerais (1702). Após 
êstes painéis, todos acompanhados de amplas e eruditas expli- 
cafões, vem o sexto capitulo consagrado aos retratos existentes 
no A2useu, ou melhor dizendo, os medalhões coin as efigies "dos 
ituanos de prol no cenário nacional, regional e niunicipal" que 
estão incluidos nos motivos ornamentais na decoração de con- 
junto que coroa o revestimento das paredes nas diversas faces do 
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sag~ião .  Não teria, entretanto, ficado ri~al a êste excelente 
"Gliia" uiii ligeiro índice, após a divulgação da Ata d a  Conven- 
cão dc !tu, dr;cuiiient«  irec cioso que se deve ao  Dr. Aniérico Bra- 
~i l icnre ,  o Lii:rii de  Presença dos cidadãos republicanos que coni- 
parecerain Convenqão, e as preciosas iiiiorniaqões finais exis- 
teiites no trabalho conio a reportageri: s6bl-e a Conven$ão de Itu, 
por Cesario Mota, subordinada ao titulo "Recordaqões Históri- 
cas (1873)", a inaug~?ra(-ão d a  Estrada Ituana, o Lunch, seu ca-  
ráter. - C«iiven(-20 Republicana, - Festas Púl~licas - Ban- 
quetc I'olitic!) - Instala$áii da  Loja Integridade e. por fim, a re- 
l a ~ ã o  das  freqi;ências anuais de visitantes ao  Museu Republicano 
c r  cie i i i i  qiie, por sinal,  atingi^! eiii 1945 a apreciável 
cifra d e  12 .5  17 coiii propensão a se elevar sensivelinente no pre- 
sente ano de 1946 

Não vai nesta apreciacão suiiiária do trabalho do ilustre Dr. 
Taunay senão o desejo de lhe prestar merecida homenagem e de 
ilie irs!eii!unIiar a gratidzo daqueles que. coiiii) n h ,  sotiios curiosos 
insatisfcitus dos nossos fastos liistúricos e vibrarnos civicamente 
cor:i todas a s  iniciativas que de alguma foriiia concorram para 
esclarecer. inforiiiar e ampliar os ciinhecinientos acerca d a  nossa 
iori;iaçãi~ histivica, d a  nossa evolucão politico-civil. das  nossas 
rradicões tão Iionrosas que os I>ons brasileii-os hão de manter seni 
desvio da linha niestra a que chedece a continuidade d a  Pátria 
llrasileira. 



EXCERPTOS DE AUTORES SOROCABANOS 

CÔKEGO Luis CASTANHO DE ALMEIDA 

I N T R O D U Ç Ã O  

Os  autores sorocabanos aqui lembrados mereciam uma ex- 
tensa introducão. Circunstâncias iiiomentâneas nos impedem de 
fazê-la. .4juntanios as  biografias mais completas de três sacer- 
dotes e de um juiz, Vicente Eufrásio. Dêste faz menção Almei- 
da Nogueira eni seu livro clássico, bem como o já coiisagrado 
Carlos Penteado de Rezende: era uni incorrigível trocador do 
dia pela noite. Os drainas que escreveu forani impressos, mas 
não se eiicontraiii niais. O trecho foi copiado de uni manuscrito 
de Antonio Francisco Gaspar, pois ainda se representava há 20 
anos atrás. 

O cônego José Norherto de Oliveira é biografado no pró- 
prio texto pelo seu excelente iriiião Francisco de Paula Oliveira 
e .4hreu. O seu priiiio irmão Francisco Luis de Abreu Medeiros 
(estão no volume VI de Silva Leine, sendo que de José Norber- 
to e Francisco de Paula só vêm os nonies dos pais) aquele curio- 
so Pafúncio Pechincha que da pequena cidade de Sorocaba di- 
vertia todo o Brasil no .4lmanaque de Laeiiimert, era uma cere- 
hração poderosa. .\prendeu portug~iês e latim com o padre-nies- 
tre Josf Gon~alves  de Godói e, talvez, se aperfeifoou depois com 
o prof. Francisco de Paula Xavier de Toledo. Poucos livros ha- 
via eni Sorocaba. Êle é um escritor de raça. Percebe-se que 
é dono da lingua e pensa, não repete. Profundamente satírico, 
devia de ter tido algo na cabeça, porque o seu filho José de 
Abreu Medeiros, toda a sua esperança, morreu no Hospicio em 
1889, depois de obter o "dr.", que, então, abria todas as  portas. 
Era bacharel em Direito. 4 0  que Sacramento Blacke descobriu, 
só pude acrescentar isto. Alias. o Pafúncio não se casou em So- 
rocaha, porque os livros paroquiais nada dizeni. 

O Oliveira e Abreu não vem no Sacrainento Blacke. Era  
jornalista de niedianas forças literárias. Hereditariedade, a sua 
bossa era a da niecâiiica: não só plantou amoreiras e crjou o bi- 
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cho-da-sêda eni 1849-1852, tnas fez uriia máquina de fiar, e atc 
consta na faniilia que teceu uma "echarpe". Fez tambérn um 
prelo de madeira. Imprimiu urii trabalho alentado sobre as  suas 
atividades na histiiria do bicho-da-seda, e do qual liá um exeni- 
plar n o  Gabinete dc Leitura Sorocabano. Ou havia, porque ape- 
sar de ern rodapé no "Estade", em 1944 ou 1943, havermos refe- 
rido o nonic e fôlha de capa, mais o resuiiio dele, o bibliotecá- 
rio não o achou etii 1954. 

Sacraniento Blacke menciona sernióes do cônego José Nor- 
berto. Mas o trecho de poética e até o livro todo não é coniposi- 
cão dêle, o u  pensaniento dêle. Só a redaqão, quando muito. E' 
do Mestrinho, Antônio Mariatio de Azevedo Marques. que resumiu 
o clássico manual do  Fonseca. Dai o valor da dita obra, que tam- 
I~étn existe ou existiu no Gabinete de Leitura Sorocabano, e outro 
exemplar é do distinto confrade prof. Renato Fleury. 

Cláudio Joaquini Justiniano dc Sousa é o avô de Cláudio de 
Sousa, que nasceu eni Sãu Roque. de pais sorocahanos. Certa 
ingenuidade dc sua linguagem se conipreende, pelo tempo r o 
meio. Faltou-lhe estudo, não inteligência e gósto pelas letras. 
Aliás, hereditariedade de novo. é tio-avô do grande jesuita Ma- 
dureira. 

Seria indiscreto biografar vultos como Varnhagen c Tobias, 
tão coiihccidos. O rnesinn dirianios do grande jurisconsulto José 
Hubino de Oliveira. Não menos conhecirio é 0 grande republica- 
no Miranda dc .Azevedo. Álvaro Soares foi uiii grande niédico 
filantropo. 

PADRE PEDRO DOMINGL~ES PAIS 

8 Nasceu eiii Sorocaha cêrca de 1691, sendo filho de João de 
Moura Gavião e Maria da Luz Cardoso, e faleceu cêrca'de 1750. 

Foi vigario encomendado de sua terra de 1716 a 1750. 
A sua ordenacão foi eni fiiis de 1713 ou comêcc de  1716. 
Descendente dos prirneiros fundadores, morava, ao que pare- 

ce> na própria casa de Baltasar Fernandes, onde seu avó e homó- 
ninio, sargento-tnór Pedro Doniingues Pais, tinha olaria eni 1728. 
Os Doriiiiigues vieratii de Santo Aniaro, vale do  Sorocaba acima, e 
tinhani sitio na capela da Penha, que fundaram cêrca de 1690. 

q.. Note-se qire n padre escrevia liem. "Por detrás de = "donde", 
"tem" cni lugar de "há". ,Mas ainda faz preceder o prononie "se" 

i; ao advfrùio "não", à portuguêsa. 
5 



PADRE RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR 

Nasceu eiii Sorocaba em Fevereiro de 1719, filho de José 
Francisco de Aguiar, português, e Gertrudes de Moura, de antigas 
estirpes. Foi tabelião antes de ordenar-se, fato que se deu na 
igreja de São Pedro, servindo de Catedral, em São Paulo, aos 21 
de Dezembro de 1747. Auxiliou os párocos até à morte, e de 
1760 a 1763 foi vigário de sua terra. A sua casa existiu até 1950 
(esquina dã rua 15 com a praça Fajardo). Eni frente, teve uni 
potreiro para os animais de sela senipre à nião, pelas longas ca- 
iiiinhadas a confessar os enferriios. Herdou-lhe a casa o sobrinho 
Cel. Antônio Francisco de Aguiar, pai d o  Brigadeiro Tohias. A 
de cima, que conservou eiii seu forro até este ano o papel transcrito. 
servia para os hóspedes já eni 181 I e 1819, p. ex., Saiiit-Hilaire. 

VlCENTE EUFKASIO D.4 COSTA ABREU 

Nasceu eiii Sorocaba, a rua da Poiite, na casa onde reside, 
ultiniaiilente, o sr. Arnaldo Cunha. 

Filho do dr. Vicente Eufrásio da Silva Abreu, neto paterno e 
iiiaterno, respectivanienfe, do Cel. Je rôn in i~~  Isidoro de Abreu que 
conihateu os castelhanos no sul e foi o comandante das  forcas re- 
voltadas eni 42, e do Cel. Joãrj Floriano da Costa, que pôs em pé 
de  guerra siia segunda linha erii 1822 contra a Bernarda de Fran- 
cisco Inacio. Foi uni nioco siiiipiticii, e serenatista e tocador 
de violão. 

Viceritirihu Eufrásio se casou eni 20 de Dezetnbro de 1864 
coni Dona Maria Cãndida Borges do Aniaral, filha do Cap. João 
Antônio Borges, !negociante de aniiiiais, e Maria Feliciana de An- 
drade, residentes na esquina do Beco do Teatro coiri a rua das  
Flores. No ano seguirite Cândido Barata Ribeiro se casava com 
Dona Ana Cornélia, irmã de Dona h,laria Cândida. Em 1867, Vi- 
centinho se bacharelou na mesnia Academia que seu pai e consta 
ria tradição ter sido 0 mesnio Diretor queni assinou os  diplomas 
de anibos, o que não pudemos verificar. Em 1870 irnprimiii e le- 
vou à cena "Os Mártires da Escravidão", em que se  vê manifesta 
a influência de "O Soldado Brasileiro", de Cândido Barata e Ubal- 
dino do Arnaral, êste também seu parente. Ainda se usava con- 
fiar os papéis femininos a jovens simpáticos. Ele representou o 
de Adélia. Aliás, só duas personagens femininas. como também 
no drania de Uhaldino e Barata. 

Em 1883 representou-se em Tatui o draiiia de Vicentinho "Lá- 
grimas de um Anjo". Pela mesnia época "Os Mártires da Escra- 
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vidão", depois de vir a cena em S. Paulo, andava pelo interior 
fazendo chorar atf os barbacas, conforme (I gosto do tenipo. 

Em 17 de Noveinhro de 1889, Viceiitinho fez o discurso ofi- 
cial no "São Rafael", saudando a República brasileira, a dos seus 
sonhos e, uin pouco, de seu pai e avós. Residia já na rua das 
Flores. 

Faleceu eni 1917 ein Piedade, onde era Juiz de Direito. Sem 
descendetitcs, criou unia filha adotiva. 

A sua colocação de pronomes era a da época em que nin- 
guéni dizia "que faz-nie" inas escrevia. . . Os seus pensanientos 
são tiobres e altos, e muitas frases ainda não erairi chapas. . . 

PADRE JOSE' MANUEL DE MADUREIRA, S. J. 

O padre Madureira, 11 maior Jesuita brasileiro do seu tempo, 
nasceu cin Sorucaba a 31 de Agosto de 1865, numa casa térrea 
da rua Muiiicipal (hoje Padre Luis) a direita de queiii a desce' a 
meio quarteirão indo para a rua da Penha. Seu pai foi o capitão 
Manuel Fahianc de Madureira, filho do hoinôninio capitão-mór, 
neto paterno do capitão-mór Cliudio de Madureira Calheiros, e 
sua tiiáe Dona Francisca Cláudia de Sousa. 

Sua priina-iriiiã Dona Maria de Madureira Oliveira lembra-se 
perfeitaiiiente da infância de José Manuel e de conio êle se ale- 
grava de servir de coroinha e conio passava horas a amolar, como 
diziarn eiii casa, o ùoni do coadjutor Padre Maurano. E um dia 
o santo padre Bartolomeu Taddci, que frequentava Si~rocaba, le- 
vou o nienino para o Colég.io São Luis, de Itu. 

~, ~~~~~ 

fia três anos, com honra para 0 Brasil. Em 1889 voltou 
a patria, ensinando eni vários colégios, ou dirigindo-os. Quando 
era reitor do S. Luis trouxe-o todo a Sorocaba, onde houve festas, 
exercícios militares e esportivos. Em Nova Friùurgo dedicou-se a 
obra do retiro dos homens. Apóstolo, roubava horas da noite para 
unia vasta correspondência coni as  almas ainda descrentes que 
converteu, como o positivista Galvâo Barreto, destinatário de uns 
trechos que transcrevemos e o grande escritor Pandiá Calógeras. 
De 1921 ern diante começou a escrever a sua grande obra: "A 
Liberdade dos índios - A Companhia de Jesus - Sua pedagogia 
e seus resultados". Em 1925 coinecou a sua enfermidade do  co- 
raqão. Não abandonou nenhuma das suas obrigações. Viu im- 
piesso o I." vulunie. Saiu 0 2." poucas senianas depois de seu 
trespasse que se deu eni Nova Friburgo, a 29 de Setenibro de 



1928, escrevendo-lhe Calógeras um sentido necrológio, em "A 
Cruz", transcrito na "Revista de Cultura", do Rio os  dois pe- 
riódicos. Numa de suas cartas êle diz ser paulista e, por isso, 
meio cismador. 'Quer dizer desconfiado. Não vinha muito a So- 
rocaba, porque era um santo religioso que só fazia o que lhe 
mandassem, e porque se  despedira para sempre, Deus sabe coiii 
que coração quebrantado, da família e da terra para se cousa- 
grar a Deus. 

CONEGO JOSE' RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Filho de Jose Antonio Rodrigues e Maria Justina Teixeir'a. 
nasceu em Sorocaba em 2 de Janeiro de 1840 e faleceu em Pie- 
dade em 1917. Ali construiu grande matriz e foi Visitador Dio- 
cesano. * * *  

Antonio de Oliveira nasceu etii Sorocaba a 20 de Junho de 
1874, sendo filho de hoiiiónimo, ourives e português. Foi jorna- 
lista, escreveu romances realistas conio "Sinhá", "O Urso" e "Ra- 
<a de Portugueses" (entre 1900 e 1904) depois os repudiou, nuiii 
caso de consciência parecido coin o de Paulo Setúbal. Voltado 
para a s  cousas da Igreja, escrevia poesias religiosas eni São Pau- 
lo, onde faleceu eni Março de 1953. 

João Padilha de Camargo, de antiaas familias locais entre 
cujos niembros havia niuitos iropeiros ($0 OS mesmos de Curiti- 
ba e da Lapa) desde iiienino se tornou autodidata no "Gabinete de 
Leitura Sorocabano". Em 1904 publicou contos muito bonitos 
cnni descrição de custuiiies. Mais tarde funcionário público, só 
escrevia assuntos políticos e adiiiinistrativos. Era dono de uin 
estilo corretissitiio e de ~ i r i i  vasto dicionário. 

Não vem aqui niencionado seu antecessor na Cnletoria, o 
também jornalista Manuel laniiário de Vasconcelos, por não ser 
possível encontrar seus artigos assinados. Imprimiu um folheto 
sobre as  lições de equitação do  fainoso Jácorite, de que Afonso dc 
Taunay arranjou uni raro exemplar, creio que único, para o Mu- 
seu Paulista. Faleceu em 1914, era filho de Jacinto Heliodoro de 
Vasconcelos (niestre Jacinto) e dona Maria do Carmn Pinto, 
paulistanos. 

Por motivos de niinha doença e talta de uni, digamos, cire- 
neu, não pude copiar para esta coleção um belo autógrafo do c<i- 
iiieiidador José de Almeida Leme, existente no Gabinete de Lei- 
tura numa enorme Pasta de nianuscritos, e é o discurso coiii que 
êle saudou Pedro I1  ern 1846. 



Existem tarnbém iinpcirrantes discursos dos deputados pro- 
vinciais Dr. Fraiicisco Antônio de Almeida Melo e Ccl. Emidio José 
da Piedade, e do  jurisconsulto e deputado constituinte e federal 
Antônio hloreira da Silva, êste, autodidata. 

O Dr. José Ribeiro Neto, nascido em Sorocaba, a rua São 
Paulo, foripou-se eni Medicina no Rio de Janeiro, em 1915, e veio 
clinicar eni sua terra, saiientanoo-se por siia dedicaqáo na gripe 
de 1918. 

Em São Paulo toi nonieado, depois, professor de Anatomia 
na Escola de Medicina Veteriiiaria. 

Escrevc c fala com a iiiaior facilidade a língua que com pou- 
ca diferença C a latina. . . Pertence a varias sociedades cientifi- 
cas e ania a terra natal. 

ESGENMEIRO JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA 

Filho de Joaquiiii Antfinio Nunes de Oliveira e Dona Ângela 
Sinfrônia da Silva, nasceu ctn Sorocaba, a rua Bom Jesus, erii 
1873 e faleceu no Recife, no cumprimento do  dever junto aos va- 
riolos~ls cuja iiiolestia contraiu, quando trabalhava na Comissão 
<Ic Satieaniento presidida pelo doutor Saturnino de Brito, em 4 d r  
Novenibro de 191 1 .  Eiii sua juventude fora iniciado nas ciências 
exatas pelo fariioso niareiriático Padre Luis Sicluna, grego de Sa- 
Ionica, c que residia eiii Sorocaha. Trabalhou e m  estradas no 
Acre em 1908. Escrevia fluenteniente. 

FONTOURA COSTA 

Jose da Fontoura Costa, filho do capitão Crispiniano da Fon- 
toura Costa e D. Aclelaide Kiehl da Costa, nasceii eni Sorocaba a 
14 de Nc~venibro de 1902. Fez ris estudos primários no Colégio 
Santa Escolástica. ein sua terra natal. IJassou, depuis, para o Co- 
legio S. Luis, de Itu, para o curso de hunianidades. Completou-a 
no Ginásio N. Senhora do Cariii», da Capital. Entrou, a seguir, 
para a antiga Escola de Farriiicia. Xão  incluiu, poréiii, o curso. 
E'. há ni~iitos anos. funcionário da Prefeitura  municipal de S. Car- 
los, onde exerce o cargo de diretor da Biblioteca Pública e Museu 
Histórico. Na Capital paulista, ingressou na iniprensa, tendo fei- 
to pai-te da redacão de "O Cuiiihati", "Correio da Tarde", "A Se- 
mana Farinacêutica" e "O Farol", órgão dos alunos d a  Escola de 
Fariiiicia. Colaborou ria revista carioca "D. Qiiixote", onde se 
estreou ciiiiio poeta ca~pira .  Coino autor' a sua estréia data de 
1027, ano em que puhlici~u "Caipiradas". livro prefaciado por 



Ainadeu Amaral. ~CZembro do Centro Sorocabano de Letras, 
ocupando a cadeira de que é patrono o marechal Bento Manuel 
Ribeiro; do  Grêmio Cultural e Artístico, de Sorocaba (cadeira 
Eduardo Prado);  do Centro de Cultura Artística "Ruhens do Ama- 
ral", de S. Carlos e da Associação de Intercânibio Cultural, de 
Guiratinga, A,lato Grosso. Poeta e folclorista. "Fontoura Costa 
é uni poeta humoristico de qualidades raras" (João Ribeiro). 

BIBLIOGRAFTA: "Caipiradas". 1927; "Sertão Alegre", 1929 
e "Matutices". 1931. 

Luis do Aniaral Wagiier. o Lula, mestre aposentado de pri- 
meiras letras e de ginasio, vive felizmente. Descende de alemães 
chegados há um século e de velho tronco paulista do oeste. Vive 
também frei Paulo Maria de Sorocaha, que é um grande pintor sa -  
cro, venerando ancião de quem publicamos trechos de memórias 
que vão até 1880! 

Muitos outros vivos qiie estão iiiui ci~nhecidr,~ e editados 
só por isso 11s não incluimos, iiienos a Exma. Sra. Dona Ana Nayá 
Fleury Nogueira que, seni o saher, fecha com chave de ouro a 
colefãozinha, pois são trechos ~ i e  informaqoes que nos deu ein car 
ta há tempo. 

Irmã de Renato e Luis Gonzaga Fleury, escritores muito apre- 
ciados, casualmente nasceu na velha capital de Goiás aonde Iia- \ 

viam viajado os pais eni visita a parentes. 
Chegou tanibém crianca a Sorocaba Genesio Machado, cida- 

dão sorocabano por lei, e Luis Vergueiro, cidadão brasileiro por 
ser registrado em nosso consulado eni Viena, escolheu Sorocaba 
litremente. podendo preferir outras cidades. Aliás, terra da p r o ~  
genitijra. 

Aqui nie tico. 
Etii surna, niesnio tio teiiipo das feiras dc muares, Sorocaha 

se dedicou taniheiii a feira rla inteligência. 

A PRIMEIRA MATRIZ DE SOKOCABA 

A igreja matriz desta freguesia é d a  invocacão de Nossa Se- 
nhora da Ponte, teiii dois altares laterais e a capela-riior, na qual 
se acha colocada a iniageni de Nossa Senhora da Ponte em ~ iu i  
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nicho; nos ~ ( ~ l a t e r a i s  se acha d a  parte do Evangelho colocada a 
imagem de Nossa Senhora do Rosário, e da parte da Epístola 
esta colocada a imagem de São Migiiel, cujos altares estão encos- 
tados ao frontispicio do arco d a  capela-niõr da banda de fora. 

Teiii a capela-iiior retábulo de talha dourada, com seu cama- 
rim e tribuna taiiibérn dourada, e onde se expõe nas festas o S.S. 
Sacraniento. Tem sacrário também dourado, e a capela-mor é 
forrada pelo teto sòniente. 

A igreja i. feita de taipa de pilão sem naves, cujo corpo não 
está forrado nem estradado e sòrnente ladrilhado de tijolos. 

Os altares laterais têni seus retAbulos pequenos, corn seus ui- 
chos dourados. 

Tem sacristia por detrás da capela-irior, assoalhada por cinia. 
4 igreja teiii uma Iâiiipada de latão, grande e I~ern feita, tia 

qual sempre se conserva lunie. porque se conserva todo o ano o 
Santissirno Sacramento. Tem três sinos, uni de seis arrebas, outro 
de três e outro de arroha e meia pouco mais ou rnenos. Teni pia 
batisinal de pedra. 

Cal~ela de  Nossa Senhora da Conce i~üo  - Dos antigos horiiens 
destavila nie inforriiei sòbrc a fundacão desta capela e C 
0 seguinte: Brás Esteves, hornerii rico do gentio da terra 
que era o cabedal daquele teiiipo, no principio da fundação 
desta vila fundou desp5tico no seu sitio sete léguas distante 
desta vila pouco mais ou menos, abaixo do rio de Sorocaba na 
barra de uni riheiráo chamado Saraplii, com titulo de Nossa Se-  
nhora da Concei~ão e erigiu dita capela sem provisão de licenqa, 
pois se  não acha em livro algiini. 

Por sua morte o dito Brás Esteves irie disseram deixara em 
iiiodo de patrinionio uns carijós de sua administra$ão, cujo núme- 
ro se  ignora, i dita capela. E como ficasse o sitio deserto e a ca- 
pela pelos tempos, niudoli a dita capela o capitão-mor Martiuho 
Garcia para esta vila, abrindo uni arco no corpo da igreja, donde 
ainda de presente se acha, o que fez, suponho, sem autoridade de 
Prelado ou Visitador orditiário, que não acho por donde conste. 

Vendeu, ou p6s erii praca, conio naquele teiiipo se costuma- 
va, os carijós, e teve consigo » dinheiro, dando-o a juros. 

Por inorte dastc capitáo~iiior passou erii niodo de protetoria 
ao capitão-nior Fernando Dias Falcão, a queni o Revdo. Vigro. 
Antôiiio Carvallio de Oliveira, j6 defunto, eriipossou de quatrocen- 
tos e vinte e cinco mil reis, como adiante s e  verá, iio distrato que 
vai l an~ado .  Êste capitão-nior deu a juros este dinheiro a várias 
pessoas, antes de ir para Cuiabá, onde faleceu corii alguiis bens. 
E as  escrituras vão adiante laiiqadas e algumas delas mal para- 
das e perdidas. em cuja coliranqa nunca cuidarani os Reverendos 



Visitadorcs, nein os Ouvidores coino Provedores das Capelas, e a 
dita capela se acha disparatada. 

Não tem pensão algunra por onde coiiste por vivos e de- 
funtos. 

Do 1." Livro (!o T«iiih«, Arquivii da Cúria Diocesana. 1747. 

SERMAO DE SANTA GERTRUDES 

F R A G M E N T O S  

Quatro diferentes livros, hieroglificos todos das ciências, des- 
c~ibriu a virgem doniinicana. O priirieiro é o livro da Vida. Liher 
Apertus, isto é, Liher Vitae. O segundo é o livro da natureza: !n 
libra tuo omnes scrihenfur. O terceiro é o livro da consciência: 
Lihri a , .  . . . . . . O quarto é o livro dos segredos do Ceu, ou da 
prcdestinação: in libro tua. 

E ein qual dêstes livros estudou ou leu Gertrudes? Digo 
que estudou e leu por todos. Leu no livro da Vida, que c Cristn, 

' coino ensinou Santo Hilário, porqiie Cristo lhe ensinou todos os 
priniores da perfeição, coni que adornou a sua alnia purissinia. 
Lcu no livro da Natureza, porqiie iião houve cousa que ignorasse, 
soube perfeitamente a filosofia, a niateniatica e a ciência das Sa- 
gradas Escrituras . . . . . . tratados que admiraram a iiiuitos Mes- 
tres. Santo Antonio diz que o livro da Vida é uin mapa de todo 
o mundo. Auréolo assegura que êste livro é a memória donde 
estio escritas todas a s  Iioas ou iiiis obras dos homens: Dii'inae 
sapientiue arcanum, eis ai  o livro das Consciências, e .  . . . e Lira 
testificani que êste livro é dos que se hão de perder ou salvar. 
O livro Praescientiae providentiae e f  praedestinationis. Sòniente 
este estava selado e ninpéiir podia ver ncrn abrir. Pois se nin- 
guém podia ver, conio leu Santa Gertrudes? A esta dúvida res- 
ponderei 

A terceira singularidade de Gertrudes foi ser singular nos fa-  
vores e foram tantos e tão coiitinuos os que recebeu que mc pare- 
ce iinpossivel enumerá-los. 

Nuni dia de Natal sentiu nascer erii seu c o r a ~ ã o  uni belo Ale- 
niiio. .  . doçura e anior, com o qual inaravilhosamcnte se ascen- 
deu . .  . e trocou (1 seu coração com ela. Outra vez lhe passou o 
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coração corri unia seta de ouro, coii? a qual ferida iiiorreu de todo 
a terra. . . 

Eu não iiie adniiro de que o Senhor viesse buscar a Gertru- 
des e dissesse. . . que a sua beleza o tinha cativado, assini o reve- 
lou a unia pessoa. . . (h fineza mais que extreiriosa! 

N. B. - O padre Rafacl Tobias ou queni quer por êle copioir 
este serriiáo, eni paptis encontrados no forro de sua casa por Vi- 
cente de Oliveira Carvalho em 19.54. h,ias talvez o tivesse pro- 
nunciado coni riiodificações, e t certo que, pronunciado ou não, 
(1s sacerdotes sorocabanos dos tempos coloniais tinhani a sua 
cultura, quc tica assini denionstrada. 

DA VERSIFICAÇÃO PORTUGUESA 

Versificaqão é arte, ou iriodo de se foriiiareiii os versos, e por 
ela se entende o que o poeta faz e executa pelo seu trabalho, arte 
e regra. mais do que pela sua invenção, gS.nio e entusiasmo. 

4 materia ou objeto da versifica(.áo consiste nas silabas Ii~n- 
gas  e breves; e nns pés, que se conrpóeni destas sílabas. 

Silaba é unia parte da palavra, que si. pronuncia eiii uiiia si> 
eniissão de voz e consta de uriia letra vogal só, ou aconipanhada 
de consoantes. 

Chanianios ditongo a comhina~ão de duas vogais, que se 
pronunciam de uiiia só vez, e que não forniarii, portanto, niais do 
que uiiia silaha. apesar de se conservar o som de anibas, v. g.: 
Eu, onde se pronuncia u e confunciido corii o LI. e não separada- 
nientr e-u.  

Na lingua portuguesa se fazeiii ditongiis de todas as  vogais, 
poréni, os niais frequentes são: ai, ao, au, ei, eu. iii, <)e, «i, ou, ui; 
conio se vê nas palavras: vai. mao, leão, pausa. dei. ceo, eu, abril), 
põein, foi, cuidado. 

Silaha longa eiii nossa lingua C aquela eni que se  acha [I 

acento predominante de cada palavra, todas as  riiais da riiestni 
dicfão são breves. 

Acento predoniinante i: acluêle suiii, coni que ierinios uina sí- 
laba de dicfão, levantando nela rnais a voz: êstc pode estar na 
ultinia sílaba. como elii "fará", ou na penúltinia, conio em "bata- 
lha", ou na ante-penúltiiiia corno eni "bárharo". As palavras que 
têiii o acento predominante na última silaba chamarii-se agudas, 
as  que têni ria ante-peniiltima chaiiiarii-se esdrúxulas. 
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Sã« oito as  qualidades de verso de que usamos no idioma 
vulgar. 1 ,  heróico. 2, herbico quebrado. 3, redondilha maior. 
4, quebrado de redondilha rnaior. 5 ,  redondilha menor. 6, verso 
de arte maior. 7, quebrado de cinco silabas. 8, verso de dez si- 
labas. (Podianios ajuntar a estas qualidades o verso alexandri- 
no, que consta de  treze silabas. Êle C pouco usado, e só nos lem- 
bramos de ter visto escritas neste verso duas fábulas ou apólogos 
de Bocage) 

O verso heróico, que tainbéni se chania italiano ou endecas- 
silabo, compõe-se de onze silabas, das  quais a sexta e a décima 
devem ser longas, e a últiriia breve, as  outras podem ser longas 
ou hreves, dispostas por vários iiiodos, v. gr.: 

Por riia-res nunca dan-tes nave-gados 
Passa-iam inda a-lerii da Ta-probana. 

(Canióes. Lusiadas, Canto primeiro. in initio). 

O heróico quebrado consta de sete silabas, a sexta sempre 
longa e a sétima breve, r as  outras hreves oii longas, como me- 
lhor parecer, v. g . :  

Rochedos escabrosos 
As nuvens anieacarn, 
Raios por êles passarii 
iVedrosos de os tocar. 

(Bocage. Endeixas. 4 gruta do ciúiiie). 

Este verso é poucti hariiionioso para c»iiiposi$óes, que cons- 
tein só dêles, salvo se caireiii iias iiiãos de um Bocage, ou de uni 
Metastásio, ambos os quais escreveraiii coiii 6xito algumas canco- 
netas neste gênero de verso. 

Redondilha niaior teni oito sílabas, a sétinia longa, a oitava 
breve, e a s  mais a arhitrio. v. gr.:  

Ah! roseira desgraqada, 
Dedicada aos meus ainóres, 
Tuas flores riial se ahriani 
E cairani de pesar. 

Estes versos sáo 11 estribilho de uiii dns rondiis do brasilei~ 
ro Manuel Inácio, que foi professor de retórica no Rio de Janeiro. 

Quebrado de redondilha riiaior teni quatro silabas, a terceira 
longa, e a quarta hreve, e as  outras duas hreves ou longas, v. gr.:  

Levantando 
As pedrinhas 
E as  conchinhas 
Ruhiciindas 



Não se usa rnais dêste 'erso. 
Redoiidilha menor compõe-se de seis silabas, a quinta longa 

e a sexta breve, a s  outras a arbitrio do pr~eta,  dêste modo: 

Entre êstes penedos 
Que daqui parecem 
Verdes heróis crescerii 
Altos arvoredos. 

De dois versos de redondilha nienor se  forina o verso de arte 
maior, que taiiibérri não se usa mais. 

O quebrado de cinco silabas tern a penúltiiiia longa e a últiriia 
breve. v. gr. : 

Por entre serras 
De frescas rosas, 
Pálidos goivos 
Miirtas vicosas 

jhlalheiros. C a n ~ ã o  -0 amor mordido da abelha). 

Há tarnbéni unia espécie de versos de dez silabas, chamados 
vulgariiiente de Gregjrio de Matos, que têni pouco uso e são pr6- 
prios para a sátira. Têni a 6.' e 9.' silabas longas, a última 
breve, c as  outras arhitrariamente. Há várias coriiposicóes de Do- 
niingos Maximiano Torres a esta espécie de versos, e de outros 
coiii certas uhrigações em várias silabas. 

TOdas estas cspécies de versos de que tenios falado, podem 
ter unia silaba de menos, se a últinia for aguda, e urna de mais, 
se  a última dicqão for esdrúxula. Hoje, poréni, não são permi- 
tidos nos versos hcróict~s os agudos, e tiiuito nienos os esdrúxulos, 
não obstante haver exemplos de bons poetas. 

As virtudes principais do versi) são a harmonia e a boa ca- 
rifiiicia, o que se consegue observando os preceitos, que demos em 
a s  N o ~ õ e s  Oratórias, tratando da juntura e do número. 

Os poeiiias se coriipõeiii, ou de versos soltos, ou rimados ern 
consoaiites e, toantes. 

Rinias em consoantes são as  palavras que do acento predo- 
iiiinante até o fim têm a s  mesnias letras sem variedade alguma, 
v. gr., assinalados, esforfados, etc. 

Toantes s i o  aquelas palavras, que do acento predominante 
ati. o fiiii têin as  iiiesmas vogais, r i~as  diferentes consoantes, v. g.: 
feras, licenqas, belezas, selvas, etc. Estas só têni uso numa es- 
pécie particular de composicórs a que chamam romances. 



Em versos soltos se podem escrever poemas grandes, como 
epopéias., tragédias, comédias, églogas e odes. No riniado se es- 
creveni pr~eiiias breves, conio sonetos. clegias, liras, deciriias, 
canções. 

Cada espécie de poeriia teni a s  siias.diferentes leis, tanto para 
a qualidade do metro, conio para o número de versos, de  que deve 
constar todo, e cada unia de suas estâncias, ramos ou estrofes, e 
finalniente para a correspondência das consoantes. Tudo isto, po- 
rém, se  compreende nielhor com os exemplos, do que coiii os pre- 
ceitos, e por isso todo o que ler um sonêto ou outro qualquer poe- 
ma coni reflexão, ficará perfeitamente instruido no seu mecanismo 
e artificio niaterial. 

Bem que de todas as  figuras de nietaplasmo se encontreni 
exemplos 'nos poetas antigos, e eiii alguns dos modernos, contudo 
a única que se usa sempre, e por obrigação, é a sinalefa, com a 
qual se furta não só a letra, como também duas no fim de uma 
dicção, quando a seguinte for vogal. Não é. contudii, necessário 
na pronúncia supriniir inteiratilente a viigal elidida, e basta pro- 
nunciá-las de nianeira que não forniem duas sílabas, à senielhan- 
$a do que se pratica coni os ditongos. 

Nada niais resta, do que reconiendar aos amantes d a  poesia 
unia leitura refletida dos melh(ires poetas portuguêses, e nomea- 
nios como tais, entre os antigos, Caniões, principe dêles, Antonic 
Ferreira, Sá de Miranda, Diogo Bernardes, e, entre os modernos, 
Antônio Diniz para as odes pindáricas, Garqáo e o padre Francis- 
co Manuel para a s  horacianas, Bocage para o erótico, além de 
outros, 11s quais, bem que menos conhecidos, não deixam, contu- 
do, de ter mérito superior. 

* * * 

Eleiiientos de PoCtica a que se ajunta uni breve tratado s6br.e 
a versificação portuguêsa, por José Norberto de Oliveira, Soroca- 
ha, Tipografia Americana, Rua das Flores. 1875, pequeno volu- 
me in-12, de 112 páginas. 

Na folha de dentro: 
Elenientos de Poética resumidos da obra do mesmo titulo 

composta por Pedro José da Fonseca, e destinados para uso 
dos alunos de Retórica e Poética da Iinperial Cidade de São 
Paulo, a que se ajunta uni breve tratado sobre a versificação por- 
tuguêsa, tudo redigido por A. M. de A. M. professor pfiblico d a  
dita aula, escrito e apostilado por Jose Norherto de Oliveira, So- 
rocaha, Tipografia Aniericana, Kua das Flores, 1875. 
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DISCURSO NA CÃMAKA MUNICIPAL. 1841 

CLALI)IO JOQCIM JLSTINIAI\ 'O I)E SOUSA 

Faz hoje quatro anos, Senhores, que esta Câitiara principio11 
a exercer a s  funqóes municipais desta vila; faz hoje quatro anos 
que sobre ela paira tão honratla coino árdua tarefa! 

O navegante. corifiaclo a uni frágil baixel, sulcando o niar  
tempestuoso, circ~!ridadi~ de iiiil  escolhos que o aiiieaçavani devo- 
rar. avistando (I porto desejado e saltando ielizniente em terra. 
iião teria talvez iiiaior satisfacão do que esta Câiiiara. de ter a 
salvo percorrido o período que esta prescrito. 

S a  verdade, Srs., na crise presente ern que a s  paixóes se 
veni exaltando, e eni que o espírito vertiginoso tein como neces- 
sidade de ilaqiiear a crinduta e a hoa fé rio cidadão, tem esta Câ- 
inara constante~nente recehido o elogio das  A~i tor idades  Superio- 
res. e I) acolhiniento publico. Foi ist<i seiiipre todo (1 seu ernpe- 
nho, foi isto seriipre todo o seu fito. 

Postada ai] leme d a  adriiinistrafao dêste Municipio, torna-se 
quase unia necessidade que esta Câmara dê  conta a seus contri- 
buintes d a  iiiiss2o de que fui eiicarregacla. e iniuirc se desvanece- 
rá se. rxpondii eiii resenha iis seiis feitos, crini êles agradar os 
constituintes. 

Eis, Senhoi-es, o resultado dos rrahalliils desta Câriiara, eis 
os  benefícios que o seu esiiiêro, a s  suas fadigas, sua dedicação à 
causa pública p~ideraiii apresentar. c<iiiio uma recoriipensa d a  cori- 
fianca que em nOs se depositou. 

Se niais nâo fizeriios, 6 porque iiiais iiãn ptidenii~s. 
Novos braços niunidos <Ic novas filrças, cidadãos heneiiicri- 

tos a queni não faltaiii virtudes civicas nos vêm aqui render, e 
i ~ x a l i  que encontreni estrada de rosas, para trilhar a vereda d a  
Justifa e levar &te Municipici ao  fastigio d a  grandeza de que 
é digno. 

(Ata da sessão da Câiiiara de 7 de Janeiro de  1841).  

VERSOS A PEDKO I1 NO SEU ANIVERSARIO. A 2 D E  
DEZEMBRO DE 1852 

Ci.Au»io JOAQUIM JUSTINIANO DE SOLSA 

Viva Doni Pedro Segundo 
E os poderes d a  nacão 
Vivain Augustas Princesas 
E a nossa Constituiqáo! 



Salve o dia venturoso 
Do Brasil. dois de Dezeiiibro! 
Qual Vinte 2 cinco de M a r ~ o  
Ou qual Setç de Setemhroi 

Salve. O raiiio de B r a g a n ~ a ,  
Iniortal Pedro Segundo. 
Decante o clarini d a  faiiia, 
Teu nome por todo o niundo! 

Se Tito foi a s  delicias 
De Ronia tão decantada, 
Sê, ó Pedro, no Brasil 
A nossa prenda adorada! 

Deus iiiienso, Deus eterni) 
Protetor dos brasileiros. 
Prolnngai de Pedrn a vida 
Por  centenas de Janeiros. 

("O Defensor". Sorocaba. 1852) 

TRECHOS DE UMA CARTA AO CÕNEGO JANUARIO, 
ESCRITA EM CURITIBA, EM 1840 

F K ~ ~ N C I S C O  ADOLFO I>E VARNHAGEN, 
Visconde de Porto Seguro 

Não posso deixar de escrever-lhe, agora que, depois de  ter 
andado por sertões sem noticias algunias, viiii nesta vila encon- 
trar o s  Jornais do Comércio eni que vêni noticias do nosso Ins- 
titiitr~, dadas  pela delicada pena de V. S. 

Muito folguei com a leitura do seu discurso, e pela niinha 
parte só  nie fica agradecer a s  lisonjeiras expressões de que usa 
a nieu respeito, e sentir o iião ter podido coinparecer perante tão 
ilustre associação. 

Estou meio desconfiado de que lhe não chegaria a s  niãos 
unia carta que lhe escrevi à iiiinha partida de São Paulo, em a 
qual eu dava resumida noticia do que havia aproveitado no ar-  
quivo daquela cidade. De Sorocaba lhe escrevi outra carta re- 
sumida - que nada se perde se não foi entregue. ( 1 ) .  Esque- 

( I )  De outro escrito: "Acliando-me eni Sáii Paulo em 1840 em- 
preendi uma viagem pelo siil da Procincia, depois de haver ido a derramar 
uma lágrima no triste vale onrle aprouvera ao Criador que  eu aparecesse 
neste mundo." 

(De "Forrnaoáo de Varnliayren", por Clailo Ribeiro de Lessa 
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ceu-nie dizer que de São Paulo remeti a V. S. pelo inglês King 
duas obras de Esch~vege que iiie foram enuiaclas para entregar ao 
Instituti), eni anibas a s  q~ia i s  se contêm escritos e observações de 
riieu Pai. Parece-nie que será a sua recepção uma boa ocasião 
para sereiii ainbos propostos sócios do nosso Iristituto. 

Não fui a vila de Cariipinas e por isso não me iitilizei da sua 
franca recoiiiendacão ao ilustre Fcijó. Nos arquivos das vilas em 
que tenho estado procurei colher todos os apontanicntos que me 
possam servir iiãíi =o para noticias das suas iatiiilias círmo algu- 
iiias notas para a História Geral. 

Muito satisfeitíi fiquei que V. S. deixasse já consignada a 
idéia de algum futuro arranjo coni a Academia de Lisboa para a 
iiiipressáo dos escritos do Dr. Alexandre. Igualniente gostei que 
não esquecesse a coleção dos Jesuítas. 

U i M 4  C A G A D A  I M P E R I A L  

FRANCISCO ADOLFO [>E VARNHAOEN, 
Visconde de Porto Seguro 

Era a nossa primeira Iniperatriz, que Deus haja, niãe do 
Snr. Doni Pedro 11, qiie hoje fclizinente inipera. muito afeiçoada 
a cafar. e rião deixava de atirar bem 

Falando com ela unia vez o seu veador Tedim a respeito da 
caca do veado. e observando-lhe ela a timidez do animal, pelo 
que não era ficil alcançá-lo de perto, respondeu Tedim que tudo 
dependia dos cães c dos batedores; e que êle se oferecia a pre- 
parar-lhe unia caqatla. eni que o veado lhe havia de entrar pela 
harraca a dentro. 

Efetivamente emprazou-se r] dia, c Tedim, que conhecia bem 
o distrito veuat6rio onde preparava a cacada. rias viziiihanfas dc 
Jacarepaguá, iiiandou armar uriia barraca no sitio que era justa- 
mente a única saida que tinha certo veado que ali havia, quando 
perseguido pelos cães dos lados opostos. 

Armou-se no meiíi da  barraca a conipetente mesa de rama- 
gem para se almofar, e a titulo de se buscar melhor ventilação, 
deixou-se aberto o fundo da harraca oposto à entrada. 

Estava S. hl. acabando de almoçar, quando os latidos da 
cachorrada niui perto derarn sinal do veado, e mal tomava a 
Augusta Arquiduquesa a espingarda, quando viu com surprêsa o 
veadri entrar-lhe pela barraca, e saltando por cinia da mesa, e 
quebraiido copos e pratos, varar pelo fundo da mesnia barraca, 



onde logo adiante veio a cair morto pelri tiro que lhe dirigiu a 
filha dos Césares. 

(A  Caça no Brasil, riu Manual do Caçador etii t6da a Amé- 
rica Tropjcal, acompanhado de uni glossário de têrinos usuais de 
caça por um Brasileiro devoto de S. Huberto. Rio, 1860). 

DO MANIFESTO i\ NAÇAO, EM 1844 

KAFAEL TOBIAS IIE  GUIAR 

Eu tive a honra de ter tido na alvorada da vida um mentor 
venerável, uni mestre ilustrado e probo, u~i i  meu parente e amigo, 
o finado Conselheiro Snr. Martitn Francisco Ribeiro de Andra- 
da, dêle recebi a s  primeiras idéias de política e moral. que depois 
se arraigararn no meu espírito corii a leitura e estudo próprio. 

Desde então aprendi que o honieui tinha qualidades que o 
separavani da bruta animalidade, que lhe constituíam unia natu- 
reza moral. . . 

Aprendi mais, e ainda agora que, dado o direito, é dado 
taiiibém r i  meio de o conservar e recuperar, quando invadido, pois 
que a ohediência cega i. o antagonisnio d a  espontaneidade, que 
coiistitui a essência do ente riioral chaniado homem, e que isto 
se não iiiortificava no estado social coni a formação de um go- 
verno. Convenci-nie niais que, conquanto a s  forrnas de govêrno 
possaiii amoldar-se e variar segundo a civilização, e mesmo con- 
dições fisicas do povo que as  escijlhe; todavia em geral a monar- 
quia era preferível, por casar iiiais fàcilniente a liberdade com 
a ordeiii, uina vez que f«sse rodeada de instituições liberais. 

Foram estas convicções, que ainda agora estão inabaláveis 
em meu espírito, as que decidirani de iiiinha sorte; são elas a 

cliave de t6da a niinha conduta, quando ela apresenta a» que 
pode parecer ao olho inenos atento flagrante inconsistência. 

Como nionarquista constitucional por convicção e amor, dis- 
tingui-me nas duas presidências de São Paulo, que, por dizer 
de passageni, não fora111 por miiii procuradas, e só me trouxe- 
ram sacrifícios e dispêndios. 

Quando por esta convicqão opus~nie  com encrgia na niinha 
primeira presidência aos chaniados exaltados. 

Inspirado pelo anior da inonarquia, não duvidei na minha 
segunda presidência de fazer empréstiino de iiiinha fazenda, para 
preparar a comarca de Curitiba a defender-se da ameaçada inva- 
são das dissidentes do Rio Grande. 
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Fiel as niinhas crenças monirquicas, não acompanhei, conio 
talvez devesse, o niinistério de Julho na sua retirada. . . 

Fui demitido, e ainda então amigo d a  ordem, cerrei os ou- 
vidos as  vozes de amigos meus, que embora fiéis súditos de S. 
R.2. I. e amantes da paz, ine aconselliavam desobedecesse ao Mi- 
nistério, escutando o beni da Provincia e do serviço, e não entre- 
gasse a presidêiicia serii que S. A\. I., de novo informado, nie- 
Ihor ordenasse. Não obtemperei as  iii~prudentes requisições, an- 
tes entreguei prontamente a presidência ao Snr. Miguel de Sousa 
Melo e Alvini, de suja nobre conduta para coiiiigo naquele lugar 
não tenho senão bem a dizer. 

Seguiu-se o Snr. \'iscondc de Monte Alegre ao Snr. Miguel 
de Sousa, e com êle veio a perfídia sentar-se no lugar da hon- 
r a . .  . 

Eu tinha pleno conhecimento do caráter do  Visconde, sabia 
o rancor que nie votava o antigo redator do "Farol Paulistano". . . 

Tão imorais e impoliticas medidas produziram o fruto que se 
devia esperar. Uina fermentacão surda, que depois passou a 
inflamação ardente, apoderou-se dos ânimos. É neste estado que 
novo conibustivel veio se  ajuntar ao incêndio que arneacava lavrar: 
o da dissoluqão prévia da Assembléia Legislativa. . . 

Mas o amor da ordem, talvez exagerado, o tenior de abalar 
os sentimentos monárquicos, que erani na niinha opinião o san- 
telino nas borrascas do Brasil, e niesmo, forçoso é confessar, bem 
que me repugne, a demasiada prudência mundana, que me cla- 
mava surdamente cuidasse em salvar-me, pois que do Rio nie 
avisaram que se expediram ordens de prisão contra mim, fize- 
rani que, longe de acoroqoar com a niinha presença os movimen- 
tos que o patriotismo pedia, os desanimasse com a minha reti- 
rada. Mil perdões do meu êrro em assim obrar peço ao Brasil. 
peço à rninha Provincia e ainda niais a S. M. I. Há  tiiais tempo 
ter-lhe-ia caido a venda dos olhos. 

Um niovimento, pôsto que irregular, justo em sua natureza, 
se concertado fosse, faria chegar aos iiiividos de S. M. 1. as  
queixas de seu povo que certo seriam escutadas. Assim não 
sucedeu, e eu caminhei, depois de ter-me ocultado por alguns 
dias, para minha fazenda de Paranapitanga, e chegando a Soro- 
caba, já ai  achei urna grande fôrqa armada e aquartelada, sob o 
comando do tenente-coronel Jeronimo Isidoro de Ahreu; a gover- 
nança da cidade e todos os habitantes; dela exigiam a minha 
coadjuvaqão. 

Resolvi-me, depois de beni refletir, a correr os azares dos 
iiieus correligionários, fazendo ao menos o bem de conservar in- 
tacto e acatado o eleriiento monárquico. 



As causas do mau sucesso do ni«viriieuto dc Sorocaba 
não vêni aqui a pêlo ii~encionar; todavia o nímio amor d a  hu- 
inanidade, o horror do derramamento de sangue parente, e a no- 
vidade de semelhante acontecimento, numa província acostuma- 
da a longa paz, e dada em grande maioria à agricultura, comér- 
cio e artes da sua vida privada, podem bem explicar, sem recor- 
rermos a faltas pessoais, que não é prudente esmerilhar muito 
miudaniente. 

NA FEIRA DE SOROCABA 

FRANCISCO LEIS DE ABREC MEDEIROS, 1862 

4 0 s  Ilmos. Snrs. Subscritores. 

Descrever com perteição todo o niovimento d a  Feira de SO- 
rocaba para se por em cena é dificilimo. principalmente para nós 
que não tenios estudos. Aproveitamos o que nos pareceu mais 
essencial, e compusemos, conforme às  nossas forcas, a presente 
coniédia em dois atos, que temos a honra de oferecer aos Ilus- 
tríssimos Senhores que nos coadjuvaram a publicá-la 

Na noite de 27 do  mês passado foi ela representada no teatro 
S. Rafael desta cidade, pela companhia do Snr. Alferes Antònio 
Fleury, e mereceu felizmente os aplausos dos espectadores. 

Corii êste folheto completanios nove composiçòes teatrais, 
umas já publicadas, e outras que se acham no prelo. Sorocaba, 
Fevereiro de 1862, F. de Abreu Medeiros 

Personagens Nomes 

Felisherto, cambista J. de Alnieida Lima 
Afonso, empregado público Antònio Fleury 
Antonio, caipira A. J. Lisboa e Castro 
Iac6, joalheiro Maximiliano Martins 
Estêvão, niascate Evaristo de Castro 
Ramiro, cômico Pedro Florentino 
Geraldo, tropeiro J. J. de A. Penteado 
Aurélio, corneta Bernardino Soares 
Isabel, filha do cambista Dona Maria Antônia 
Margarida, criada Dona Maria Ferreira 
Mestre Chico, africano .4ntônii) José Ferreira 

A cena passa-se na cidade de Sorocaba. provincia de São 
Paulo, na ocasião da feira. Atualidade. 



ATO 1 
Sala siniples em casa de Felisberto; alguns móveis usados. 

Portas de entrada e para o interior. Uma janela para a rua. Uni 
piano velho, que estará aberto, e sôhre Ele alguns papéis sujos 
de niiisica. Sáo dez horas da manhã. 

CENA PRIMEIKA 

Felisherto 
(De  chariibre, 5culos, assentado e contarido notas do Tesouro. 

junto a niesa a direita do ator, sobre a qual estará uni tinteiro e 
pena). 

Beatiis ille yui scrnper guardat pecriniam iotani, et nunqunm 
qastrit realem soli~nl.  O reino do ctii será senipre daquele que 
Sempre aferrolhar 11 seu dinheiro. seni gastar jamais um si> real. 
Livro V. Cap. VI11. Esta iiiáxinia repetia diariamente por gracejo 
uin dos riieus falecidos patrões, e eu a tomei eiii ponto sério. E 
haverá neste mundo coisa mais agradável do que possuir-se uns 
poucos de contos de reis sein nada se dever a pessoa alguma? 
Não nie importa que os  invejosos, más línguas, faladores d a  vida 
alheia apregoem por toda a parte que eu vini pobre d a  niinha 
tcrra, que hoje sou niuito rico, e que torneiLnie uni verdadeiro iisurá- 
rio. Podeis ladrar, verdugos d a  Iiumanidade, que eu nic vou-de- 
leitando coiii estas fillias queridas da niinha alnia, estas partes 
principais do nieu corpo. Ah! coino são lindas! 80 coiitos de  réis 
aqui estão hein contadinhos. 

(Guarda a s  notas em uma burra  que deve estar debaixo da 
niesa, abre a gaveta desta e tira um nia$o de papéis. Durante isto, 
ouve-se unia voz nionótona). 

voz 
Louvado seja N. S. Jesus Cristo! 

Felisberto 
Que novidade tenios? 

V o z  
Uma esmola por amor de Deus, para um pobre cego e alei- 

jado! 
Felisberto 

?data a outra porta, amiguinho! Vá trabalhar, faca como eu 
fiz! Fui caixeiro primeiraiiiente numa pequena taverna de um 
meu patricio, que só  tinha para  vender pinga e fumo. . . pouco 
teinpo depois o encontiei residindo num elegante sobrado. Fui 
caixeiro nuni armazém de  loucas finasl passei-me para uma loja 



de fazendas, carreguei sacos de cobres pelas ruas, andando seni- 
pre de tamancos ou chinelos sern nieias, e com a cabeça desco- 
berta, o que não se vê hoje em nruitos caixeirinhos d a  moda, que 
gastaiii niais que os patrões, que vivem esticados, penteados, en- 
gravatados. Fui indo pouco a pouco, seliipre economizando, so- 
frendo privações das cousas mais necessárias, e consegui estabele- 
cer-me com uma lojinha de parte. Eis que um sujeito de for- 
tuna falou-me para ser seu genro. Aceitei o convite seni ver a 
noiva. . . casei-me, e corn o dote que recebi aumentei o meu ne- 
<ócio, que por últinio vini a largar por causa dos velhacos. Minha 
liiulher despediu-se deste vale de Idgrinias, deixando-me inconsolá- 
vel c«m unia única filha, que já tenr tido duas dúzias de preten- 
dentes, hadaniecos, pobres e vadios, que só querem entrar no feito. 
Pois não, meus meninos, cuidai primeiri] eni guardar os cobres! 

CANTO I1 

O tneslno o 44e.stre Chico 
(Mestre Chico, de opa bra~ica,  trazendo uma caixinha pen- 

durada ao pescoço por uma correia, e na iiião um guarda-sol de 
paninho velho. Fora).  

Vassc Crisse! 

Felisberto 
Que é lá isso'? 

Chico (eiitraiido) 
Uni molinha pra San Mininito 

Felisherto 
Outro oficio, iiieu capadócio, eu não caio etli curriolas! 

Chico 
Ah! ah!  niia si6 baranco! \'ussucê tio faze caso da i:iiiagrosi) 

San Mininito? 

Felishei-to 
Não é da tua conta. Eu tenho cá as  niinhas devoções. 

Vai-te embora, que eu não quero conversas com negro. 

Chico (espreitando pela porta do interior) 
lo za vai, si si6! 

Felisherto (levantando-se) 
Oh velhaco! Estás vendo se nie surripias alguma cousa para 

levares debaixo da opa? 



Chico 
Nô siô, qui p e l a n ~ a !  Vussuncê d á  licença para i6 falá uni 

cozinha com Siá Margarida? 

Felisberto 
Que negócios tens tu com ela? 

Chico 
E '  pru via duni molinha pra San Mininito! 

Felisherto 
Passa fora, antes que eu te esfregue o focinho! 

Chico 
Pra San Mininito, mia si6 haranco! San Mininito azuda pra 

vussucê. Vasse Crisse! (Vai-se). 

CENA 111 

Felisberto (examinando obrigações) 
Se não fosse a minha ocupação, eu me retirava para algum 

sitio bem longe, pois é tempo de aumentar-se as  despesas. Apa- 
rece tinia chusina de coniedores de toda a esphcie, que é u ~ n  
ahorrecinicnto. Vêni niascates, joalheiros, dentistas, retratistas, 
relojoeiros e outros. Há  teatros, cavalinhos, harpas, realejos, 
suhscricões, esniolas para êste e aquêle santo, que deixani uni 
pobre honieni aturdido. Além de toda esta súcia, ainda compa- 
recem a feira, a titulo de comprareni bestas, os negociantes ex- 
clusivos do baralho, jogadores, patoteiros, vadios e até as  mulhe- 
res de vida alegre! Arre! que barafunda! (Bateiri a porta). 
Quem está ai? 

Uniri Vuz  
Ando pedindo urii adjutório para fazer uina casinha, pois não 

tenho um canto para dormir. 

Felisberto 
Durnia na rua. que é lugar fresco! Trabalha, faça conio eu 

f i z . .  . (Lendo no papel). Crédito de Antonio Simões..  . Este tra- 
tante não teni sido riiuito pontual no pagamento. . . 

(Põe-se a escrever e entra uni lapuz, carregado de obras de 
folhas de Flandres). 

L a p m  
.L\dii)s. sinhorr! 



Felisberfo 
Viva 

Lapuz 
Vossunce querr cvrnpra argum obra de fóie de flandre 

Felisberto 
Não  senhor! 

Vá remender o diabo1 Vá botar fundo nos caldeiróes dos 
tropeirris! ( O  lapuz vai-se! Estou aqui ocupado com a s  minhas 
contas e tantos demônios a nie importunarem. . . E' dêsses pre- 
miozinhos que eu vivo..  . Ora é boa! eu não roubo, não obrigo 
a pessoa alguma. Quem é lá? (Entra uma mulher de mantilha). 

Mulher 
Sou eu, meu caro Senhor. Trago aqui uma subscriqão para 

V. S. assinar. 

A C O N V E R S A Ç A O  

Colega, crede, escrever politica náo 6 encher colunas, nem 
tinhir de preto o papel. Cumpre que o escritor medite bem 
suas idéias, e não apresente mal nastigadas e sem nexo. (De 
tini periódico). 

Infinitus esf nlimerus .sfilltnriirn, ~f nos L]IIUIIIIP pec 
caiares siimris . . . 

- Se eu fosse eleitor. disse uni dos curiosos, votava nestr 
digno orador para .  . . 
- Para ir passear? acudiu o outro. 
- Como! Passear?! 
- Sim, para ir divertir-se, por exemplo no Rio de Janeiro, 

onde há carruagens, bailes, teatros, coniezainas e brindes, etc., etc. 
- Não o compreendo.. . O que quero dizer é que daria 2 

êle o meu voto para tratar dos nossos interêsses, do  progresso 
do nosso pais, d a  felicidade do povo em geral, pois a sua lin- 
guagem agradou-me, conVenceu.Int de que êle C verdadeiro pa- 
triota. 
- Está servido, nieu caro; piiis o snr. acredita em palan- 

frórios? O snr. come araras? 
- Eu, como não tenho maiores estudos, acredito nas pala- 

vras das  pessoas mais instruídas do que eu, nos discursos dos 
deputados, nos escritos dos homens públicos do meu lado, que 
por certo não hão de querer enganar o povo. 
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- O senhor tanibéni mete-se eni partidos? 
- Eii devo por f6rça pertencer ao partitlo que 6 ariiigo 

d<i povo. 
- E qual é o partido ariiigo do povo? 
- Pois esta claro, 6 aquêle que fala sempre erii favor do 

povo e que o povo aplaude. 
- O povo é seiiipre da opinião do últiiiiii gritador. 
- Não P tanto assini. 
- Os finórios da alta politica iiiaiigaiii coni o povo, o pobre 

povo os aplaude, bate paliiias e salta de contente coni estas 
figiirinhas de realejo quaiido o carcarnanci vira a nianivela. 
- Então Ssses honicns exaltados que falani a favor do povo, 

e que sã<i firnics eni seus partidos iiiangarii cnnosco? 
- Ceiii dtiiida. .L\Iguiisttéiii lia verdade uni priicediiiiento no- 

hre, são firiiies e inabaliveis e111 suas convicqòes; poréni outros, 
iiiuitos dos iiiais exaltados, são firmes corno uma montanha de 
gelo, que se derrete corri o ardor do sol; são tão firines que al- 
gumas vezes, por ~ i r i i  ressentitiienro qualquer, uma leve ofensa de 
uiii dos seus partidistas já se vão desviando do partido iiiteiro. 
3 s  contrarios' que rião dornieiri, Ihes vão atirando o laço pouc<. 
a pouco, ate que a laçada os  alcaiiça. E logo depois de (1s 
puxareni para seu lado, mandar11 que os recéni-chegados xinguem 
os que Ia ficaraiii, e Ihes atirei11 pedras coin toda a fôrqa, o que 
files cuiiiprein exataiiierite. e atC coin deniasia, para se acredita- 
reiii. Outros então são tão iiriiiss, e gritadures qiie, vendo c3  de 
longe que niuitos banqueteiani numa sala, e Ihes mostram um 
p e d a ~ o  de presunto esperado nuni garfo - vão caminhando para 
» festim, coiiiem o petisco, fazeiii coro coin aquêles e dão vaias 
iiestes. 

- Coiii efeito, é preciso ter-se grande coragem.. . 
- Na verdade o que adniira é a coragerii dêstes homens 

que, dispondo ,iurii dia de unia boa porcão de descomposturas 
contra os seus initiiigos politicos, no dia seguinte estào unidos a 
estes, coriicndo, bebendo, e rindo-se dos outros. E '  inipossivel 
que os hornens s6rios do seu novo partido, aquêles de caráter in- 
tegro, não digaiii coni os seus hotfies: - Eu berii te conheço, ira- 
tante, qiie inercadejas seiiipre coni » noine da pátria nos lábios. 

-- Isso é feio, não há duvida. 
- Urn partidista exaltado, nas vésperas de unia eleiqãu, fez 

certo serviço a uni niatiito. que ná» tinha opinião algiiriia, cuni ;i 
condicão de este votar no partido de Pedro. ao qual perteiicia 
aquêle. O rriatuto deii-lhe palavra de votar, e foi para i) sitio. 
Neste interiiii o exaltado virou a casaca, e q~iando  cliegi,u o dia 



da eleição o iiiatuto apresentou-se a êle, dizendo que estava pron- 
to a cumprir a sua palavra. 
- hluito bem, respondeu o patriota; mas acontece q u e . .  . . 

q u e . .  . por certas circunstâncias passeiLnie para o outro lado, 8- 

o senhor agora. erii retribuição ao serviqo que lhe prestei - h i  
de votar coniigo no partido de Paulo. . . 

- Nhor não! - x u d i ~ i  o ti!ati;:o i:iuitic depressa, não foi 
Csse o nosso conchavo. Estou pronto a votar corn vossinhoria 
tio partido do snr. I1edro. 
- Assiiii não nie serve. . . 
- Pois então. ás  suas ordes, que eu tenho uma palavra só, 

e levo sempre por tinibre ciii~iprir o que proiiieto, nem que o diabo 
reze. . . 

- E cunipriu? 
- Exatamente, pois êle não era político. 
- E de fato, Estes politicos são o diabo: 
- Os que viveni da pi~litica são capadócios felizes, nunca 

se esquecem de si prbprios. - Ein outros tempos o povo romano 
corria aos canipos a arrancar tio arado utii Cincinato, conii) r i  

iiiais digno e mais habilitado para governar a república; hoje 
os Cincinatos niodernos apresentalu-se por si inesmos a gover- 
natica, e isto aos punhados, correndo cada qual o pi-iriieiro, acoto- 
velando-se uns aos outros, atraicoando os conipanheiros, e ,enco~ 
iiiendando-se pelas esquinas e praqas como os niais dignos de 
todos os sufragios. 

Eiii suas circulares pronieteiii o niundo e niais o fundo erii 
favíir do povo, e eiii particular exclariiarii: 
- Que irrisão! quem é que se iniporta coni o povo, com essa 

riiiquina estiipida, quc se iiiove ao nosso bcl p~azer:' Neste 
grande teatro cada uiii desempenha o seu papel: o povo eleva- 
nos ao lugar que nos conipete, e vai tomar o seu, vai nianejar 
conio senipre a pesada enxada, purq~ie Deus disse: 
- "Cnnierás o pãu coni o suor do teu rosto!" 
- Deus disse isso ao povo? 
- Sini, a esta massa do meio para baixo. Pois o snr. não 

v6 que aquêles afortunados encontra111 eni todos os lugares pes- 
soas que vrxarii o povu eni eleicões, que perseguerii e coniprani 
os niais fracos. introduzindo tatiibém entre nós a corrupgão? 
- E'  verdade, cada partido faz o que pode a favor d a  sua 

opinião. 
- Qual opinião! os partidos o que querem é uma coisa só 

- é governar - seja da tnaneira que for. Quando estão no 
poder, atendem unicaniente os interesses pessoais, erguem (1s afei- 
çoados, e abateni os adversários, agradam os seus e os encartam 
ciii todos os enipregos coni inteira exclusãi~ dos inimigos de sua 
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seita, embora sejam merecedores, e, o que é mais, fornecerii os  
meios aos bern-aventurados para triunfareni em eleicões. D e  alto 
a baixo vão engodando por escala os  seus partidários, que s e  
deixam cair no covo com facilidade, principalniente os  figurões de 
aldeias, porque o aniigo coniendador, o barão de  tal, ou o Dr. 
Fulano escreveu-lhe urna cartinlia açucarada pa ra  trabalharem com 
afinco a favor d o  Nhonho, que já \:ai sendo grande cousa. E co- 
mo isto de receber carta das  capitais não é pequena honraria 
para um capaiiga das eleicõrs, que então se julga um salvador 
da pátria, toca por diante, gastando dinheiro, suando caniisas. 
ameaqando pancadas e perseguindo os  votantes. 
-- 

Curicsidades brasileiras por F. L. de Abre~~  hledeiros, natural da ci- 
dade de Sorricaba, primeira parte, Rio rle Janeiro. Em casa cie Eduardo e 
Henrique Laemmerr. Rua d a  (Juitanda, i 7  - 1864. 

O soldado que ni(~rre  heròicariiente no canipo dos bravos, 
derraiiiaiido seu sangue eiii defesa d a  pátria e dos iiiais sagradcis 
objetos da idolatria dos corações generosos, riierece por sern dú-  
vida uma Iágrirna de saudosa dor, e urn voto de recunheciniento 
e gratidão, d a  parte daqueles cujos interêsses vitais tão galhar- 
damente soube defender, com sacrifício d a  sua própria vida. 

Os nossos jovens patricios, Frederico Grohniann e João Cor- 
deiro, cairarii nessa horrorosa hecatoniùe que nos preparou o "ulti- 
niatiini" precipitado do Snr. Saraiva. depois de haverelii ostentado 
aos olhos de seus companheiros de  arnias uiii valor digno dos 
seus belicosos antepassados. 

Ao ler tão cuntristadora nova, o nosso primeiro movimento 
foi empunhar a pena, e desabafar o nosso pesar, traçando estas 
linhas em meriiória dêsses virtuosos filhos do povo, cujo prema- 
turo trespasse tanto deploranios. 

Como lenitivo a dor que sofrerii a s  faiiiilias dos beneméritos 
sorocabanos que acahani de  falecer na guerra etn obediência a s  
leis do seu pais, ofereceinos o pesar unâiiinie que se manifestou 
nos habitantes desta cidade, coni a recepção de tão melancólica 
noticia. 

E nem se diga que os infortúnios do filho do pobre têm 
rnenos direito a s  nossas Iágrinias, do que os dos clescendentes dc 
antigos e inúteis aristocratas. . . 



Se esses dois corajosos niirtires viesscni ao niuiido envoltos 
nas faixas da grandeza, se seus pais soubessem falar a linguagem 
"esterlina" que tanto se aprecia na época miseranda que atraves- 
samos, por certo que sentidas nênias e chorosas elegias pejaria111 
os prelos, anunciando a cidade e ao mundo quc sucumbiu co- 
berto de glórias o valente filho de uni nobre ou de um Creso, 
embora poltrão. Poréni ao ineiios por esta vez não ficarão eni 
olvido a s  bravuras e a gloriosa iiiorte desses dois fillios da de. 
mocracia. 

OS M Á K T I R E S  D A  E S C R A V I D A O  

VICENTE EIIFRÁSIO D.4 COSTA ABREC, 1869 

Aro 1V 

( A  inesma decoração do 1.O ato. E '  tarde) 

CENA 1 

(Olinipia e Adélia, sentadas junto a urna mesa; esta em ati- 
tude melancólica e triste, aquela concertando a s  flores de uma 
grinalda. Francisco de Lima entra logo depois). 

Lima - Ainda trabalhando, minha sobrinha? é quase noite. 
0lin;pia - A noiva, nieu tio, está vestida; (levantando-se, 

e beni assini Adélia) faltam-lhe sómente a grinalda e o véu, que 
sobre o seu rosto macerado pela dor farão o mesmo efeito das  
dohras de uma mortalha. 

Lima - (Apertando coni ternura a nião de Adélia). Minha 
filha! 

Adélia - Assini i. preciso, nieu Pai. Este é o meu transe do- 
loroso, mas h i  de passar. Pagamos ao Snr. Magalhães a dívida 
sagrada da gratidão; a alegria voltará à nossa casa, e eu não o 
verei niais noites inteiras niudo e triste, a velar e a chorar. 

Lima - Adélia! na provanca é que se admiram as  alinas 
nobres e elevadas: tu és ur11 anjo, eu sou um pai indigno. 

Adélia - Para quê falar assini, meu Pai? Se soubesse quan- 
tu iiie penaliza! 

Lima - E que queres que eu diga:' Posso porventura men- 
tir a minha consciência? Escuta, AdElia: Há oito anos, quando 
tua mãe sucuii~biu a essa terrivcl enfermidade que a levou à se- 
pultura, ela, ja coni os olhos eiiibaciados pelas sombras da morte, 
e enflorando uin sorriso que i. o adeus eterno à vida, fez-nie sinal 
para que me aproximasse de seu leito. apertou-nie a mão, quis fa- 
lar. mas seus lábios frios só puderari1 pronunciar: Adélia! 
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Amor de inãe! A beira da cainpa ainda tinha um pensa- 
iiiento para a siia filha! (chora) E que tenho eu feito por ela? 
Quando frusti-ou-se i, teii casariiento coiii Eugèiiio, possuía alguns 
bens; nias desde ésse dia a d e s g r a ~ a  entroli erii tiossa casa. 

Adélirr - E' verdade. iiieu Pai. 
Lima - Chamei para tneu sócio o .Augusto. Esse n i o q ~  que 

tão bem soube enganar a todos, esbanjou eni pouco tempo o que 
não lhe ciistoii a ganhar. e 11111 dia fugiu para Montevidéu, dei- 
xando-me pobre. arruinado r aiiieacado de uiiia falência talvez 
criniinosa. 

Adéliri (coin pesar) - E Eugênio, riieu Pai,  nunca mais foi 
visto. 

Linia - Era com efeito escravo do Snr. Magalhães. Dizeni 
que na Província de São Paulo o vendeu a um médico, que enri- 
quecendo depressa concedeu-lhe a liberdade. 

Desde o dia em que conseguiu a sua emancipafão, nunca mais 
foi visto. ÙItitiiariieiirc os jornais dera111 noticia de sua inorte. 
Não Iêste? 

Adélia (tristemente) - Li. . . 
Liiiin - EugCiiii~ C iiiorto, Adélia, peiisa hoje no Sni- h f a g a ~  

Ihães, no nosso anjo salvador. Eu já pensei de niodo desfavo- 
rável a seu respeito. Vejo hoje que enganei-me. Magalhães C 
uiii hoiiieni honrado; outrora inipediu o teu casariiento coni Eu- 
gênio, e hoje sacrifica-se por teu pai, afianfando suas letras. Não 
é o interesse que o iiiipele. Sabes que estaiiios reduzidos quase 
à niiseria. A h !  êle assiiii procede, porque te ania, Adélia, ania-o 
também. Na pos i~ão  que ocupa, pode fazer o que eu não pude: 
a tua felicidade. 

Olimpia - Entãrl. ilieii rio. o casairicnto será efetivaniente 
celebrado daqui a pouco? 

Lima - Siiri, iiiinha sobrinha. Ponderei ao Siir. Magalhães, 
quando pediu-iiie a rnão de vossa prinia, que era niuito limitado 
o prazo de oito dias para os arraiijos do niatrinifiiiio. Respondeu 
que queria a iiiaior brevidade e inarcnu para hoje. Não podia o n t r a -  
riá-lo em seu desejo..  . assiiii, daqui a alguns nionientos (enxu- 
gando uina Iágritiia) vossa prinia estará casada. Vão aprontar-se. 
Eu já voltu. (Sai pela esquerda). 

Olimpiu e Adélia 

Adélia (caindo ao onibro de Oliiiipia e chorando). Olimpia!. .. 
0lin;pia - Corageni. Adélia! o cálix está quase vazio, res- 

tarii, portrii, as  últiriias fezes. 



Adélia (desprendendo-se do colo de Olimpia) - Pa ra  quê 
esse hoiiieni quer êste autoniato, que recebe para esposa, que o 
não ania, que nunca poderi aiiiá-lo? 

Oliinpia - Adélia, a palavra de iiieu tio esta dada, agora 
resigna-te a tua sorte, conio eu nie resignei a niinha. 

Adilia - Alas, Olinipia. tu uue vieste há pouco da Provin- 
cia de Sã(, Paulo, hás de cr~nhecer este hi~iiiem misterioso que nin- 
guém conhece, e que breve será nieu espôsii? 

Olirnpi<i - Conheço-o conio tu. Apesar de ser intinio aniigo 
de ineu pai, sei sòmeute que é muito ricii, porque muitas vêzes mo 
disse. Nunca vi-o sorrir, nem derramar uma Iágrinia. Suas con- 
versações coni meu pai erani secretas. Ele obedecia-o com a sub- 
missão de uni filho. Foi êle quem Ilie impôs para genro êsse Dr. 
Freitas, coni queni hoje eu estaria casada, se Deus para si não 
chaniasse nieu pai. 

(Os   mártires da Escravidiu, drania eiii 4 atos, Sorocaba: 
1870). 

A S  N A A , i O K . 4 D E I K A S  

V. (parece ser de V I C F U T E  E U F R ~ S I O  I)A CC~SIA A R K F . ~ )  

Sempre vejo a janela 
Duas tipas presuniidas 
Todas cheias de arrehiques 
Ser as  dos moqos queridas. 

(Juereni passar por engracadas 
Sem conhecer seus defeitos 
Necessitando a l i~ã i i  
J)a nioral dos hons preceitos. 

Quando se rieni a rscâncaras 
Quando falani dextranieute. 
Não senteni, sim, embaraço 
As suas h6cas sem dentes 

Satiricas julgani-se elas. 
Vão crisniando a hunianidade 
Seni outorga do Bispado. 
Que p'ra isso 6 autoridade. 
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1, E S B O Ç O  B I O G R Á F I C O  

O autor desta obra (Eleiiientos de Poética) José Norberto de 
Oliveira, de saudosa rneiiiiria. naiceii ei;i Sorocal,a aos 8 de De- 
zembro de 1808. Quandi, escreveu~a, eni dnis meses, sob o titu- 
!o "Elenientos de Poética", coticliiia seus estiidos eni São Paulo, 
com subido aproveitaii!cnto, por sua inteligência rnui esclarecida 
e talento notoriaiiiente elevado. 

Contava ele, pois, apenas 20 anos de idade, época da ju- 
ventude ern que, coni« ri lirio branco, a natureza humana desa- 
brocha esplêndida pela manhã para niurchar e tonibar à tarde, 
tão efêrneramente conio tudo o riiais que há sobre a terra. 

No ano seguinte, ordenou-se presbitero secular do hahi- 
to de São Pedro. Veio então para Sorocaba, sua cidade natal, 
onde a 21 de Novembro de 1831, dia da Padroeira desta cidade, 
Nossa Senhora da Ponte, cantou Missa Nova. 

Ah! eram vivr~s ainda nossos aliiados, e nunca assaz chora- 
dos progenitores. Saudação Ihes envia no casto anior a Deus o 
único filho, que ainda hoje Ihes resta ca na terra. 

Logo depois, o novo presbitero fr i i  paroquiar a freguesia de 
Paranapaneriia. verdadeirri destêrro naquele tenipo. e quiçá 
até hoje. 

De lá, depois de dois ou trss anos de estada, voltando a So- 
rocal~a foi capelão da Iiiiperial Fábrica de Ferro de S. João do 
Ipanenia, onde residiu por algiiiii tempo, e dali vindo residir nesta 
cidade, aqui foi prr~fessor de retór icae filosofia. em aula 
particiilar. 

Em seguida fui professur publico de latiiiidade, nesta nies- 
iiia cidade, professorato este que exerceu sòniente seis meses, por- 
que o rcferteirn absolutisino de todos og teiiipos e lugares, exer- 
cendo seu riialigno poder sob os auspicios do "Sic volo, sic jubeo", 
é incessantemente contrário a ilustracão e progresso das letras, 
"anti lucem", coino os I6bos e as  aves noturnas, que melhor preiam 
nas trevas. 

Por isso, a fini de desgosta-lo, negaram-lhe atestado, para 
não receber tão vil ordenado, pois que era à razão de 360$000 
anuais: por êste niotivo resignou a cadeira. 

* * * 

O padre-riiestre José Norberto de Oliveira recnnhecidamente 
tinha atingido a uma erudiqão não vulgar. Em toda a sua car- 
reira, foram brilhantissirnos os seus exames. Em 1839, opon- 



do-se coino caiididato a igreja de Canipinas, obteve-a com mais 
de 40 v<!tos, tendo por isso nierecido "máximo louvor" dos exami- 
iiadores, mas a pedido de ~ i i i i  aniigr, seu, renioveu-se para vigário 
colado da então freguesia de Tatui, rernovendo-se pela segunda 
vez a sua c«lação para a paróquia de S. João do  Rio Claro. E de- 
pois de alguiis anos, por terceira reniocão, todas a seu pedido, foi 
paroquiar a cidade de Santos. 

Ali, então, sendo êle uni dos bons oradores sagrados, eni 
1846, por ocasião da visita de S.S. M.M. 1.1. a esta Provincia de 
S. Paulo, fez êle uin brilhante discurso, análogo ao imperial via- 
jor. Logo depois disto foi condecorado corn o hábito de Cristo e, 
subsequenteiriente, noineado c6nego hotiorario d a  Capela Iriipe- 
rial. E alfirn, ali em Santos, faleceu aos I I de Fevereiro de 1859, 
legando-nos, coiilo sinibolo de amizade fraternal, o seu precioso 
iiianuscrito "Elenientos de Poética", que hoje a Deus aprouve 
darmos a luz. 

O cônego J. Norberto não morreu de todo, perdura a sua 
rireinória n(i coração rir1 irmão e vive o seu nome na obra que 
escreveu 

EXtiRDIO DE UM SERMÃO PERANTE SS. M.M. IMPERIAIS 

Harc  est dies quam frcit Domii?iis, e.~snlteii~us et (netemur 
in prr. Estr E. o dia que o Sciihor parecc ter forriiado para o nos- 
so júbilo. 

O Rei-Profeta, vivaiiiente tocado das misericórdias de Deus 
sobre si, sobre sua família e sobre seu povo, rompeu eni cãnticos 
de júbilo e ein hirios de glória, eni odes de ação de graças, admi- 
rando as  hondades do Deus de Israel para aquêles que têni uni 
coração reto. Corria o Tabernaculo e, prostrado ante o altar, 
queiniava piedoso e gratulatorio incenso, elevava as  suas rnãos 
com o sacrifício vespertino, e fazia soar a casa do Senhor com 
as confissões d a  eterna beneficência. 

Então se via subir o Príncipe dos sacerdotes, ornado de pon- 
tificias, ricas vestes, oferecendo o sacrifício em seu nome, e sendo 
inttrprete de sua piedade e gratidão. Via-se uiii ornado número de 
levitas ministrar-lhe no sacrifício d a  vitiiiia inocente. Levitas que 
faziam o ornaiiiento da casa do Senhor. Viam-se os coros de can- 
tores, que alternavam os cãnticos de glória da filha de Sião ao 
soin de acordes de numerosos instrunientos. Via-se que a casa do 
Imortal toda respirava magnificência, prazer, exultação. 



Quando o niiitivo i' veeiiiente, qual < I  orador que pode conhe- 
cer balisas? ' 

Uiii Monarca que eu aiiio; qiiaiito pode o coracão huniano, 
~ i r i i  Monarca cni qiie todos recotrheceni a piedade e a religião de 
Davi, uni Monarca que enclie de beneficii~s a seus siiditos, vein 
com a sua presença augusta dar prova de quanto aiiia aos habi- 
tantes desta cidade, que teiii a Iionra de pertencer ao seu vasto 
inipério, 4 tanto não nie animaria, se o nieu coracão de brasilei- 
ro e de sorocabano aiiioroso não iiie fizesse esquecer de niinha 
fraqueza. 

(Matriz de Sorocaha. 20 de Ag6sti1 de 1873). 

SOBRE O ESCRAVO CONDEN.ADO À MORTE E PERDOADO 

(Dissertação ( 6 . O  concurso para lente substituto) 

O escravo coiidenado a pena últiiiia, sendo perdoado pelo Po- 
der Ali~derador. permanece na ci~ndi$ã(i escrava. ou considera-se 
pessoa livre? 

Eiii um pais coiiio o nosso, ori<lc infeliziiiente ainda existe a 
escravidáo, iiãio pareceri por certo fora de propósito e sein uti- 
lidadc prritica qiie. tio estudo do direito, se einpregue alguiii t?  
1'0 eni indagar qual seja o verdadeiro estado de honiem que, ten- 
do sido coniienado i pena ultiriia lia triste condição de escravo. 
afinal foi perdoado pelo Poder ,hloiicra<ior. quando ja esgotados os 
cleniais recursos. 

Considerada assiiii coiiio iniportante esta questão, por ser de 
estado, e, apesar disso controvertida, não obstante o seu caráter 
de evidentemente prática, não hesitaiiios eni torná-la para objeto 
da presente dissertação, que vai ser breve. 

Nela nos proponios, prinieiraniente, pugnar pelo estado de 
liberdade e depois rebater as  objeções que, a nosso ver, lhe pos- 
sam ser opostas. Assini Este nrisso pequeno trabalho vai ser di- 
vidido em duas partes: na primeira, procurarernos estabelecer a 
resolu~ão da questão; na segiinda. sua coiifirnia~áo. 

A profunda alteração, que a imposi~ão de uina pena capital 
feita ao escravo opera nas relacões entre êle e seu senhor, as ba- 
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ses ou fundamentos sobre que a justica ou eqüidade apoiarn o 
exercicio da clemência imperial, finalniente as disposicões expres- 
sas do direito que, eiii subsidio, devem reger a espécie questiona- 
da, geram em nós a conviccão de que "O escravo que, tendo :jidc 
condenado a pena última, foi afinal perdoado pelo Poder mo de^ 
rador, não volta a o  cativeiro". 

Coni efeito, coni relação ao senhor, parcce que, só pelo fato 
de ter sido imposta ao escravo uriia pena capitall como é a de  
niorte, extingue-se o seu direito de propriedade, que sôbre êle 
tinha, desde que a sentenqa, que lha impôs, tenha sida posta em 
via de execução, depois de esgotados todos os recursos ordiná- 
rios. Porquanto, desde êsse iiioinento, C o escravo tirado para 
senipre de sob o doiiiinio do senhor, a querii a lei não dá outros 
nieios de defendê-lo, como dc sua propriedade. Desde êsse ino- 
niento t: pôsto i disposi(.ãri do  juiz executor, iião mais conio urri es- 
cravo, nias como simples con~icnado. devido sòniente a pena. 

Ora sendo assim, t incontestável que a pena de riiorte, eni via 
de execuqão, roriipe completamente todo e qualquer vinculo de 
domínio entre o senhor e o escravo condenado. Porquanto, se  o 
doniinio consiste no poder que teiii o seu sujeito de.grizar e de dis: 
por, a sua vontade, coni exclusão de outrem, da coisa que consti- 
tui o seu objeto, se ele é o poder iiiais absoluto que o iionieni 
possa exercer sôbre as  coisas, c' certo que uma vez perdido êsse 
poder, o doniinio não existe niais. extingue-se. 

L I 

As dificuldades corii que foiiios deparando, no estudo desta 
questão, e que eni foriiia de objecões podeni ser opostas a solu- 
ção que lhe denios, nasceni não só das nossas instituições, como 
tambéni do próprio direito rimiano eni que trnio-Ia fundamentado. 

Vamos agora passa-las eni revista, expondo-as em ordern, e 
fazendo sobre cada Lima as  nossas observações. 

A primeira dificuldade que eiicoiitranios, com fundaniento em 
nosso direito, foi a inviolabilidade da propriedade, reconhecida e 
consagrada na Constituição do Iniptrio, no artigo 179, 5 22. 

Com efeito, pela disposição fundaniental, o direito de pro- 
priedade é garantido eni toda a sua plenitude, de modo que o se- 
nhor não pode ser privado dela, niesnio no caso de ter sido o seu 
uso e eniprêgo exigido pelo beiii públicul seni que êle seja prè- 
viamente indenizado do valor do mesriio. 

Ora, a doutrina que sustentarnos corii referência i questão 
proposta, parece em manifesta contradiqão com essa disposicãc 
constitucional. 



Resta-nos exaniinar uma única, que encontramos no direito 
roniano. E' a seguinte: segundo a disposi<ão da lei oitava d u  
digesto, sob o titulo "De poenis", o escravo condenado a pena 
perpétua nela permanecia corno propriedade do senhor: scd s i iv  
in pcrpetiia vincula fuerit, e tc .  

Assirii daiiios por confirmada a nossa doutrina e concluida 
a nossa tarefa. 

São Paulo, 9 de Setembro de 1875. 
Dr. José Rubino de Oliveira. 

(Cópia, por obséquio para este trabalho. do dr. Agenor 
Guerra Correia). 

CARTAS INÉDITAS DE ANCHIETA 

A u c u s ~ o  CÉSAR DE MIRANDA AZEVEDO 

As grandes individualidades da história, à proporção que pe- 
netram na memória dos povos, ganham pela distância e pelo tein- 
po maior prestigio, e mais realce adquirem para sua fania. Ali- 
chieta, o grande Apóstolo dos Brasis, confirma a exatidão desta 
lei da filosofia d a  história e cada século que passa sobre sua nior- 
te iiiais relevo da a siia simpática e altruistica figura. 

Não lhe têni faltado neni biógrafos e panegiristas entusiastas 
nem criticos imparciais e ilustrados. Encontrou até apaixonados 
e rnaus detratores, que procuraram rriacular-lhe o caráter, inven- 
tando fábulas e atos os iiiais inverossimeis de sereni praticados 
por qualquer individuo da mais vulgar correqão. 

Desde o Padre Simão de Vasconcelos ( I ) ,  Padre Pedro Ro- 
drigues ( 2 ) ,  Saint-Hilaire ( 3 ) ,  Accioli (4) ,  Pereira da Silva ( 5 ) .  
Teixeira de Melo (6) até os ilustrados e eloqüentes conferencia- 
dores anchietanos (7), grande cabedal acumulou-se para a cano- 

( I )  Padre Simão de Vasconcelos, Vida do Venerável Padre José de 
Anchieta, Lisboa, 1672, edição. 

(2) Padre Pedro Rodrigues, \;ida do Padre José de Anchieta. Anais 
da Biblioteca Nacional, vol. XLX, 1897. 

(3) Voyage dans les Provinces de Saint Paul y Sainte Catherine, 
Paris 18.51 - ----, 

(4) Revista do Instituto Historico e Geográfico Brasileiro, volume V I I .  
(5) Pliltarco Brasileiro. 1.O vol. e Varões ilustres do Brasil. 
(6) Aiinis dn Biblioteca Kaciotial, vol. I. 
(7)  Coiifer?iicias aricliietntias ieit;is em Sáo Paulo pelos Drs. F. Paiila 

Rodrigues. Brasilio Machado, Teodoro Sarnpaio. E. Pradu. Joáo hloiitriro. Pa- 
dre Fiallio e oiitros u r ado re  



nizaqão histórica de José de Anchieta, Iiuje definitiva; enquanto 
espera-se a conclusão do processo intentado em Roma, para co- 
locá-lo tambéni entre os beneméritos da Igreja. 

E' claro portanto que não nos move em tal assunto trazer 
contingente de valia, e menos de contribuir com qualquer jóia lite- 
rária para o rico escrínio das glórias anchietanas. Em breve o 
livro que encerra os belos e eloqüentes discursos dos oradores que 
coinemoraram o seu centenário, virá toniar lugar na história na- 
cional e na estima do público. 

Há,  poréiii, utna face de Anchieta que ainda não foi devida- 
inente estudada, nem tein sido considerada pelos sábios: é a con- 
tribuiqáo adniiravel que prestou a história natural brasileira com 
a ininuciosidade exata e observações pessoais que registrou em 
seus escritos, dirigidos aos seus superiores no Velho Mundo. 

Se o Brasil teve a sorte de encontrar urna testeniunha, para 
escrever na primeira página correspondente ao seu primeiro dia 
de vida para a civilizaqão, tambéiii encontrou uma inteligência pri- 
vilegiada e conspicua, que logo firmou os delineamentos de sua 
história natural e fixou até hoje os nomes indígenas de exemplares 
de siia rica fauna e flora. 

Pedro Vaz Caminha traqou o primeiro documento de nossa 
história escrita, é a primeira figura dessa galeria em que se  su- 
cedeni os Frei Salvador, Manuel de Morais, Rocha Pitta, Gonçal- 
ves dos Santos, Frei Gaspar, Accioli, Pizarro, Southey, Abreu Li- 
ma, Varnhagen, Barão do Rio Branco, Capistrano de Abreu e Tei- 
xeira de Melo. Aiichieta, coni sua "Epistola q~iarnplurirnarurn re- 
rum naturalium qune S .  Vincenti, (nrrnc S .  Pa~i l i )  provinciarn in- 
colrrnt sistens descripfionem", ocupa o pritrieiro lugar na série 30s 
Marcgraff, Pizon, (sic) Gabriel Soares, Cardim, Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira, Dr. Lacerda, Martius. Spix, Neuwied, St. Hi- 
laire. Castelnau, Agassiz e Hart, e outros sábios que têm estudado 
a história natural brasileira. 

Coni efeito, na ordem cronolbgica, são a s  descrifões das inú- 
meras coisas naturais que se encontratii na Província de S. Vi- 
cente, a s  prinieiras noticias claras e autênticas sobre a história na- 
tural indígena. 

Essa foi a razão que nos levou a fazê-las traduzir fielmente 
e publica-las em vulgar por i~casiáo de se comemorar o descobri- 
mento do Brasil. 

O valor intrínseco e a raridade désse escrito bastam para i x -  
plicar a escolha que fizeirios para abrir a série de publicaqões con- 
cernentes aos primeiros tempos da vida de nossa pátria. 

De fato, impresso pela prinieira vez em 1799 em Lisboa pelo 
Cons. Lara e Ordonhez, foi depois reproduzido no 1:: volume da 



Coleção de Noticias para a Hisrória e a Geografia das Nacoes 
Ultrarriarinas, (8)  é muito pouco conhecido do público, inesmo do 
que se interessa por êste gêneri~ de estudos, a ponto de não ser 
citado sequer eni bibliografias especiais. como no erudito trabalho 
da livraria A.  L. Garraux. (9). 

Verdade é que nos Anais da Biblioteca Sacional do Riu de 
Jarieiro, vol. 1. (10)  saiu pela primeira vez uma versão dessa car- 
ta; não é taitibéiii bastante espalhada e apreciada tão importante, 
quão preciosa coleção, a ponto de se poder satisfazer a curiosi- 
dade dos estudiosos coni essa versão. 

Há aléiii disso uma explicaqão, que sobre todas justifica-nos 
ainda por termos feito nova t r a d u ~ ã o  dessa carta do  venerável Pa .  
dre José de Anchieta. 

Há no correr d a  versão dos Anais da Biblioteca descuidos e 
faltas, que adulteram c tornam obscura a narrativa tão fiel e tão 
exata do grande Apóstolo, de maneira que o leitor não poderá, 
por maior esfôrço que faca, c~)inpreendcr na tradução o que aliás 
estava clarissiriio no  original. Outras vêzes i> lapso torna in- 
verossiniil ou ridícula a lição de Anchieta, que não deve continuar 
sob essa suspeita, para a qual em nada concorreu. Exemplifica- 
renios, para que não sejamos tidos por levianos ou injustos. 

Assim é que no § XXX De "insecto Kuhu", traduz arundi- 
iies" andorinhas, resultando dai uiri grave êrro eni que altera com- 
pletamente a descricão fiel dada por Anchieta do bich(~-da-taqua- 
ra, cuja influência fisiológica sobre o iiioral dos indígenas, que o 
ingerem, é perfeitamente estudada por Ferdinand Denis no seu 
livro sobre o Brasil. (11)  

O Dr. Teixeira de Melo fez unia errata a êsse tópico da tra- 
ducão, iiias cni outro volunie dos Anais, (12) ,  de sorte que para 
iiiuitos não aproveitará a reflexão do ilustrado escritor. 

Aos leitores, instruídos eiii ciências naturais, fácil é a cor- 
reção, pois a primeira vista fere logo essa proposição, que traz 
a idéia iniediatariiente :i confusão, eni que caiu o tradutor dris dois 
vocábulos "arundines" e "hirundines"; foi o que nos aconteceu, 
levando-nos logo a consultar o texto latino, o que para todos náo 
6 facil, visto a raridade da obra em que verii a carta de Anchieta. 

Outro lugar da tradução publicado a pág. 288 do Volume 1.' 
dos Anais, correspondente ao § XVI do original de Anchieta - 
iiienos desculpável; tratando do inseto Boiquiba, verte "colubri pe- 
diciilos" por cobras dos prs pequenos, quando nos parece mais 

~. 
( R )  Colecão de Noticias, etr., Lisboa, 1811. 
(9) Anais da  Biblioteca Nacional, vol. I ,  parte 11, pag. 251. 
(10) A. L. Ciarraux, Bibliografia Brasileira, Paris, 1898. 
( I  I ) F~rdinanii Deni~, O Brasil, tradilzido do frances. Lisboa, 1844. 
(12)  Anais da Biblioteca Nacional, vol. l i .  



conforme à exatidão, o modo por que o Prof. Vieira de 4lnieida 
transladou nesta edição - fl. 25 - escrevendo - piolhos de co- 
hra, corno o vulgo denomina. Mas êsses e outros descuidos não 
alteram o sentido, neni produzem verdadeira incongruência, com« 
no periodo importante que relata o clima e fenômenos nieteoroló- 
gicos de São Paulo. 

Na página 276 dos Anais (13)  lê-se: 
"Não há niuitos dias, estando nós em Piratininga, conieçou, 

depois do  pôr do sol, o ar a turbar-se de repente, a enublar-se o 
c tu ,  a aiiiiudareni-se os relâmpagos e trovões, levantando-se en- 
tão o vento sul a cercar pouco a pouco a terra, até que, chegando 
ao coro (onde quase seniprc costunia aparecer a tenipestade) in- 
vadiu-o (?)  tão fortemente, coni tal sanha, que parecia ameaçá-lo 
o Senhor com a destruição". 

Agora o original: 
"Non niultis rinte diebus, cunl essemus in Piratininya, [ ~ o s f  

occasum solis coepit uer conimisceri suhifo, ohnuhilari coelrrn~, 
tr~nitruisque e f  fulguribus crebris minifuri: til ventus nh Austro 
consurgens paulatir, arnbire ferrurn, donec ud Coriim [>eri~eniens 
(unde fierc semper solef exoriri f e ~ i ~ p e s t u s )  acceptis viribus frinto- 
pere invuli~it, iit exit i~im minuri Donrinus viderefirr". (14) .  

Nern os prbprios paulistas aqui residentes serão capazes de 
eritender o aue quis dizer o tradutor. Que coro seria êsse a que 
se refere, "onde quase senipre cost~irna a tenipestade a aparecer". 
quc estava aiiieacado de ser destruido'? 

E isso no tempo em que a igreja era uma paupérrinia e es- 
treita casinha, cuja construção não podia nem de leve admitir uni 
sirriulacr« rle coro. 

Não; a culpa iião é .de  Anchieta, que traçou coni elegância r 
admirável fidelidade o que observou, o que ainda hoje é observa- 
do ern S. Paulo - as  tempestades repentinas que se formam ao 
Nordeste. O pecado aqui é do "traduttore-tradittore", que não 
quis refletir sobre a obrigação que se inipõe de sempre respeitar- 
nios a correspondência exata de uni vocábulo pelo outro equiva- 
lente, entre a s  duas línguas que se traduzem. 

Por tudo que acabamos de expor, parece-nos bem denions- 
trada a vantagem da presente tradução. 

X * *  

A critica benévola conipreenderá o intuito desta publicação 
-- 

(13) Vide Arm. cit., vol. I .  
(14) Memórias para a Historia aas Nações Ultramarinas, 1812, 

p. 134. 



que será bem acolhida por todos os que prezani o estudo de nos- 
sas  cronicas em suas mais reriiotas origens. . . 

E que aos outros titulos de gratidão a memoria de Anchieta 
9 se junte a homenageni dos sabios naturalistas, e estará satisfeita 

nossa ambiqão. 
São Paulo, 25 de Janeiro de 1900. 

Dr. Aiig~isfo César de Mirunda Azevedo 
(Do Prefácio as  Cartas inéditas do Padre José de Anchieta, 

Instituto HistOrico e Geográfico de São Paulo. Edifão comemora- 
tiva do 4.3 Centenário de S. Paulo, Tipografia da Casa Eclética, 
Rua Direita, 6. 1900). - In - 69 páginas. 

L'MA N O T A  AO PARAGRAFO DOS SOLSTÍCIOS 
- A 13 de Dezenibro o sol realizando o seu curso chega a Pi- 

ratininga, e êsse dia, que é o niais comprido, e no qual não há  
iienhuma declinafão de s~inibras, tem quatorze horas; porém o sol 
nãri avanca para o sul; dai volta para o norte, em cujo regresso o 
calor costuriia autiientar, e febres violentas, acompanhadas de dor 
no lado, atacaiii os corpos. 

O dia 11 de Junho, que c o niais curto, tem dez horas, segun- 
do creio, contadas do nascer ao pôr do  sol. 
- Esta maneira de calcular o verão e o inverno - anota Mi- 

randa Azevedo - é confornie o antigo calendário, o qual depois, 
isto é, na ano de 1582, Gregbrio XVII, Pontifice Illáximo, corri- 
giu, suprimindo dez dias, e providenciando para o futuro. 

Por isso, por causa do coiiiprimento dos dias passados, ou 
próxinios ou dos seguintes, singularmente Anchieta julgou solsti- 
ciais os dias 11 de Junho e 13 de Dezembro. Realmente eles du- 
ram, considerando a refrafão da luz no tempo do verão, 14 h e 
24 ms., e no inverno, poréni, 10 horas e 26 ms. 
- Está impresso o 4.' centenário d a  1 ." missa eiii S. Paulo. Ou 

fosse uin cochilo homérico, ou niá revisão, o certo é que o Dr. Mi- 
randa Azevedo celebrou o centenário do Brasil coni o pensamen- 
to iiiuito voltado para Sán Paulo. 

I M P A L U D I S M O  

ÁLVARO SOARES, 1889 

Ostentando-se sob múltiplas e variadas formas, revestindo-se 
por v6zes de alta gravidade, vitimando endêniica, epidêmica ou 
esporadicaniente, o iinpaludisino teni, desde remotissimas eras, 
doriiiiiado soberanamente na patologia dos paiscs qiientes e teni- 
peradns. 
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Inimigo flagicioso do homem e seu coevo, obrigou-o a, cedo, 
armar-se contra seus maleficios, e tornou-se um dos objetivos para 
o qual convergiu a atenção daqueles que colocaram a maior parte 
dos seus dias a desvendar os arcanos da medicina, que de dia 
para dia se perdem nas brumas do passado, à medida que a es- 
fera da mentalidade humana se alarga com os progressos realiza- 
dos nas ciências que lhe são tributárias. 

Abramos a história, esse manancial perene de fatos grandio- 
sos, êsse escrinio precioso onde se arrecadam as mais belas con- 
cepções do espírito humano, e lancenios uma vista retrospectiva 
por sobre as suas páginas. 

Empédocles, considerado por seus contemporâneos o gênio 
mais alevantado da época, livra sua cidade natal de uma epide- 
niia que a desolava, providenciando sobre o saneamento dos pãn- 
tanos. Hipócrates, luminar singularíssimo das ciências médicas, 
eni seti tratado "De aere, aqiiis ef locis", observa a maléfica in- 
fluência dos pântanos sobre a saúde dos habitantes das zonas pa- 
lustres c a da ingestão das águas paludosas, provocando o de- 
seiivolvirnento anormal do baço. Gahus, digno sucessor do ilus- 
tre niédico de Cos, enumerando avisadamente as causas da febre 
eiii seu tratado de Piretologia, salieota entre elas a vizinhança dos 
pântanos, e nos ensina demais que, não raramente, as febres in- 
termitentes se complicam de hidropisia e dilataqão do baço. 

Além dêstes três vultos gigantes, que tanto abrilhantaram a 
ciência nos tempos primitivos, vemos ainda outros ornamentos da 
niedicina antiga empenhados nesta luta. Lancisi, entre outros, es- 
tudando coin esmerado zèlo a questão, lanca eni 1718 vivida 
luz suùre os conhecimentos até então adquiridos, à custa de gran- 
des sacrifícios e do labutar incessante do homem, sempre ávido 
de saber. * * * 

Entre nós registramos coni orgulho, além de outros delinea- 
dos por hábeis penas, os trabalhos de Melo Franco e dos nossos 
sábios mestres, os snrs. Drs. Pedro Peçanha da Silva, Martins 
Costa e Barão de Tõrres Hornem, cuja perda há bem pouco en- 
lutou a classe médica, da qual era um dos mais belos ornamen- 
tos e, no dizer imaginoso e fluente do nosso preclaro mestre, o 
Snr. Dr. C. Barata, na investidura do magistério fizera da glória 
a soinbra de seu noiiie, e dos triunfos a cronologia de sua vida. 

Da tese de doutorado do 
Dr. Álvaro César da Cunha Soares 
na Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. 



DIARIO D E  VIAGEM PELO ACRE 

Tendo na ante-véspera trrniinado o serviço de que fora  encar- 
regado, isto é, o levantaniento d a  planta entre os rios Juruá e Ta-  
iiiaracá, poderia voltar para Cruzeiro do Sul, mas pensei que, ten- 
do já enviado para o escritOrio técnico algumas cadernetas de 
campo, e que isso seria o suficiente para o preliminar conheci- 
rnento da zona onde trai-ar a futura estrada, devera aproveitar a 
iiiinha estadia naquelas paragens para colhêr mais alguns dados 
referentes a orografia e hidrografia d a  região. 

Por esse riiotivo decidi percorrê-la por outros caniinhos, e se- 
gui o rio Tariiaracá aciriia ate União, donde nie internaria pas- 
sando pelas r~ialocas dos indios ein busca da picada que havia an-  
teriormente percorrido c levantado. 

Realizaiido êste plano dei ordem a turma para regressar, inas 
ficar iiie esperando 110 riozinho da "Liherdade". 

Eu, seguido pelo Areias, por dois trabalhadores d a  minha 
turn1a.e iiiais sete honiens que estavam encarregados de zelar pe- 
los indios, de novo dirigi-me a Cocaniera. 

Sai de  Lupuna a s  8 horas e 15 minutos, chegando em Coca- 
inera a s  10 horas. Ali, em casa do Sr. Gastão Velasco, aliiioça- 
nios. Passei o dia preparando eleiiientos para a viageiii: canoa, 
toldo para esta, distribuicão de serviqos, aliriientos, etc. Esta 
tarde foi inuito fria. Durante a noite a temperatura desceu a 
14 graus centigrados. 

Dia 6 de Julho. à s  6 horas d a  manhã, em canoa fornecida 
pelo Sr .  Ângelo Ferreira e tripulada por sete honiens, coiiiecei n 
subir o rio Tamaracá.  

à s  9 horas fizemos unia parada cle iiieia Iiora para o almoqo. 
às 12 horas e 20 riiinutos passamos pelo barracão "Bela Aurora", 
propriedade cle Francisco de Assis. Pela boca d o  igarapé Apoau- 
nau, a I hora e 5 iriiriutos. Pelo barracão "Universo", propr ieda~ 
de de Iiaiiiiundo Frota, a 1 hora e 25 iiiinutos, chegando a s  4 ho- 
ras e nieia a barraca do Sr. Rafael de Sousa, situada na niargem 
esquerda do Tamaracá.  .4i passei ,a noite. 

Dia 7 de Julho. Segui viageiii a s  6 horas c 40 minutos. Cin- 
co paradas rio acima, encontrei grande quantidade de madeiras 
no rio, e corn grande dificuldade consegui atravessar êste trecho. 
Entre estas iiiadeiras existiam grandes toros já cortados. 

A 8 horas e nieia passei pela barraca d(i "Dourado". A pe- 
quena distância desta, no barranco do rio, encontrei uma pequena 
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camada de ardrisia. Às 1 1  horas e 55 minutos enfrentei a boca 
do igarapé "S. Joaquiin". 

Às 2 horas e 55 minutos avistei o lugar onde se acha sepul- 
tado na margem direita do rio, Belarmino Porto, vitima de recente 
assassinato. 

As cinco horas da tarde, consegui chegar ao barracão 
"União", propriedade de Sousa Nunes 6: Prado. Ai fu i  cordial- 
tiiente tratado. 

Aborrecidissiriio coiri a viagem em canoa, que tortura pelo ri- 
goroso forçado a posição incomoda, sob o ardente calor do sol. 
o ataque de legióes de piuns. resolvi ?eguir a pi. por terra até 
"Atenas". 

Não sabendo o caminho, pedi ao senhor Antônio Nunes a gen- 
tileza de procurar-me um guia. Ele, porém, eni sua delicada aten- 
@o pa ra  comigo, participou ser êle próprii~ o nosso guia. Fez 
questão de acompanhar-me, uãii só até "Atenas", como também 
à primeira nraloca. 

Dia 8 de Julho. Tudo assim combinado, fiz seguir, às 6 ho- 
ras e meia da nianhã, parte da turiiia cunduzindo a canoa rio aci- 
ma, para ser entregue ao senhor Joaquini Silva, proprietãr;o do 
barracão "Atenas", e nós partinios por terra, atravessando o iga- 
rapé "Pau Mulato" e chegamos ar] barracão do "Cambucá", onde 
reside o coiiierciante, cotiiandante José Peters Gomes. 

Medi a podómetro êsse percurso, que é de 5514 metros li- 
iieares. 

Almoçamos com o Sr. Peters Gomes. Em seguida caminha- 
nios 4433 metros, e chegamos à margem direita do rio Tamara- 
cá. Neste ponto, em canoa que o Sr. Nunes de antenião providen- 
ciara, passamos para a tiiargeiii esquerda. Seguimos outra vez 
por terra, passando pelo Tapiri e lago denoniinado "Catuquia", 
as 12 horas e 40 minutos, com caminhamento de 4272 metros. 

Do Relatório, incluido no Relatório apresentado ao Presideu- 
te da República dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro da 
Justiqa e Negócios Interiores, Augusto Tavares de Lyra, em Mar- 
co de 1908. Voluiiie I. Justiqa, Interior e Contabilidade. 



-- 

EXPLICAÇOES TEOLóCJICAS SOBRE JESUS CRISTO 

PADRE JOSÉ MANUEL DE MADCREIRA, S. j. 

(Carta a Pedro Barreto Galvão, Revista de Cultura, 1927) 

A Incarnaqão que se admite pela Revelação só pode ser a d -  
mitida sem palpitante absurdo - erii ter unia Pessoa divina, a do 
Verbci, assiiniido a natureza huiiiaiia na unidade de sua divina 
Pessoa e não na unidade de essência ou natureza (o que se d á  
na síntese quiiiiica de dois eleinentos siniples ou na união da aima 
e do corpo rio coiiiposto huniano). Conseqüência dessa união 
pessoal e s5 pessoal, hipostática, (no homeni é união pessoal mas 
tambéni essencial, natural, resultando uiiia só natureza) é que uma 
só pessoa e essa só divina (não ha pessoa humana em Cristo). 
Jesus Cristo Nosso Senhor, existe eni duas naturezas inconfundí- 
veis e distintas. a divina e a humana (natureza humana, não pes- 
soa humana). 

Jesus Cristo é Deus pela natureza divina, é homem pela na- 
tureza huiiiana - é Deus e Homein pela unidade de pessoa. Tão  
verdadeiraniente Deus, desde toda a eternidade, corno verdadei- 
rarnente lioinem, desde o instante da Incarnaqão, quando, proferido 
o Fiat redentor da Virgem Maria semelhante ao Fiat criador, con- 
cebido no seio e do sangue purissimo de Maria Virgem, por obra 
exclusiva do Espírito Santo. (E t  Verbúm, Caro facturn est. - 
Joan. . I ,  14). 

A pessoa divina assumindo a natureza huiiiana de Jesus (for- 
niada por obra  do Espírito Santo) assuniiu, ou melhor, coassu- 
iniu, na vida iriortal de Cristo (antes da ressurrei~ão) os defeitos 
que se segueni da natureza huniana pelo pecado coriium de toda 
a natureza, o original, e que não repugnam i plenitude d a  graca 
e da ciência humana que competem a natureza humana do mes- 
mo Cristo. 

A três categorias se reduzem os defeitos humanos: 
I )  Os de nascenqa, por hereditariedade ou por culpas e de- 

sordens próprias, que ein cada indivíduo procedem de causas par- 
ticulares, conio a lepra, a sífilis, nial caduco, etc. Estes se remo- 
vem da humanidade de Jesus Cristo, pois não são inerentes à na- 
tureza humana. . . Jesus Cristo não podia ter hereditariedade al- 
gurna defeituosa, concebido por obra exclusiva do Espírito Santo 
no seio e do sangue puríssiirio de Maria Virgem, preparada e pre- 
destinada por Deus para ser a Mãe virginal de seu Filho unigênito, 
neiii na sua vida toda nada teve de desordenado. 

2. Entre os defeitos coniuns aos que têni a natureza huma- 
na, Iiá alguns que repuguani a plenitude d a  graça santificante e 



li~v1sr.i Do ~ S S T I T ~ T ~  Htsr"nico E G C O C R ~ F I C O  D E  5. I'ii~~.~ 575 

da ciência, que compete por direito, conseqüente a união hiposta- 
tica, a humanidade, à inteligência humana do Homem-Deus, como 
p. ex. o êrro, a ignorância, qualquer imperfeição moral, até a difi- 
culdade para o bem, a proclividade, inclinação, ou estiniulo para 
o mal (o  fomes peccati). Neni estes podiam ser por Jesus assumi- 
dos nem Ele os assumiu por inconvenientes, incompatíveis com a 
santidade e dignidade iiioral de  sua humanidade. de sua vontade 
e inteligência humanas. 

3. Ficam, pois, erii foco só os outros defeitos que se redu- 
zern aos inerentes essencialmente a uma natureza humana verda- 
deira, a passibilidade e mortalidade. coriio a sêde, a fonie, o can- 
:ato, a dor, a tristeza, e tiido aquilo que é conium aos hoiiiens por 
tereni a natureza tiuniana e não por outros riiotivos particulares. 

Repugnariam a uiii Deus náo incarnado, não feito homeni. 
porque s5 lhe competiriam atrihutos infinitos, perfeiqões. Káo 
repugnani a utii Deus feito hoiiierri. Para satisfazer. Para  
ser nosso exeniplar na paciência. Para  confirmar eiii nós a fé na 
sua incarnação verdadeira e real, não fantástica ou aparente. Para  
ser misericordioso daquela iiiisericórdia que procede do conheci- 
rncnto experimental das misérias de uma natureza sensivel, que 
consiste no afeto de conipaixão, que t a misericórdia que n?s co- 
iiliecenios e sabenios prezar. . . 

Pelo que fica dito, e submetido a consideração do nicu boin 
amigo, verá que não corre a paridade que estabeleceu entre os 
atrihutos que indicam defeito, conio "o nascitiiento e niartirio de 
leslis Cristo súplice, niorto !ia cruz. . . e a fé. 

Acêrca dêste rnisterio da Incarnação, querendo conhecer r .  

que a Igreja ensina e como 6 que ela no-lo propõe a nossa cren- 
ça, deveria eu estender-nie s6bre o tratado inteiro de "Verbo i n -  
carnat<i", iiiatéria de aula diária por todo uin ano de teologia, de- 
pois de ter estudado três de filosofia e os tratados da teologia fun- 
damental por uni ano. 

Para  nos entendermos coiii o rnelhor resultado, o desejável 
seria procurarrnos conferenciar oralmente, atalhando iniediatanien- 
te as  dificuldades que ocorreiii. Conio, poréni, a distancia no-lo 
impede, seni absolutamente dispensar sua resposta e seni interroni- 
per a nossa correspondência que, niantendo-nos ein tão boas re- 
laqóes, poderão ser de alguiii modo úteis a ambos, eu, desejoso 
de seu hei11 espiritual e certo de que, diante da verdade beni expli- 
cada, o nieu aniigo não recusará admiti-la sincera e lealmente, lhe 
aconselharia utiias conferências ai  no Rio com i) P. Novais, que, 
muito melhor que eu e ainda incoiiiparàvelmentc melhor que mi- 
nhas cartas, lhe serviria a contento. 



Ao terminar por hoje, não deixarei de lhe agradecer as  aten- 
cões e provas de amizade e de estima da sua última, esperando 
que chegue o dia em que ambos possainos coiii igualdade de cren- 
$a levantar um hino de glória e de aiiior a Jesus Cristo Deus e 
Horneni verdadeiro. 

Colcgio Alichieta, 'lova Friburgo, 23 de Maio de 1927. 

O MONUMENTO A VARNHAGEN 

Luis DO AMARAL WAGNER, 1917 

No testamento feito por Varnhagen e111 Lisboa, no ano dc 
1868, testamento que foi aberto eni Viena de Áustria, o notável 
historiador deixa bem patente o seu amor ao nionte que o vira 
nascer. 

Nesse docuniento lê-se o seguinte: 
"Francisco Adolfo de Varnhagen (Visconde de Porto Segu- 

ro),  brasileiro, católico, apostólico, romano, filho de Frederico 
Luis Guilherme de Varuhagen e Dona Maria Flávia de Sá  Maga- 
lhães, batizado erii 19 de Março de 1816 na freguesia de São João 
do lpanerna. Deseja que seu corpo seja sepultado no local em 
que suceder o seu faleciniento, iiias dispõe que antes de decorri- 
dos dois anos depois do seu faleciniento, rio alto do niorro Ara- 
çoiaba, próxinin do lugar ein que nasceu, se levante uma cruz 
tosca, seja de granito ou de márniore prêto das imediações, tão 
grande quanto seja possivel, coin uma pequena inscricâo na base, 
em que se declare que fez dela voto ao Senhor, por lhe haver con- 
cedido nascer no continente de Colornbo e na paragem em que seu 
pai levantou uni estabeleciriiento riionumental. 

Varnhagen, antes de seguir para a Europa, visitou pela ulti- 
nia vez o recanto pobtico do seu nascimento, e foi Sle próprio que 
determinou o local eni que se deveria elevar a cruz, deixando, coni 
a pessoa que se encarregou da obra, os dizeres que deveriam figu- 
rar nela, beiii como unia quantia para cobrir a s  despesas. 

E hoje, o viajante que galga o caminho rasgado por entre a 
exuberância vegetal do iiiorro Araçoiaba, encontra, lá muito alto, 
um bloco de granito, bem exposto a claridade do dia, a cujo cinio 
se atinge por unia escada talhada na própria rocha. Ali, nuin 
singelo e geoinetrico acabauiento, uina cruz de ferro enciina todo 
êsse trabalho da natureza e do homem. 

Na parte anterior como na posterior, encontram-se duas pla- 
cas de ferro extraído das  minas do Ipanema. ali mesmo fundi- 



das e trabalhadas de tal iiiodo que o monutiiento a Varnhagen é 
uma obra exclusivamente nacional. 

No medalhão de frente, o maior. I+-se, coniovida e respeito- 
saniente. esta inscrição singela: 

A 

Memória 
de Varnhagen 

Visconde de Põrto Seguro 
Nascido na terra fecunda 

' Descoberta por Colombo 
Iniciado por seu Pai  

Nas cousas grandes e úteis 
Estremeceu sua pátria e 
Escreveu-lhe a história 

Sua alma imortal reune 
Aqui todas as  suas 

Recordações 
Na placa menor: 

Nasceu nesta Fabrica 
A 17 de Fevereiro de 1816 

Faleceu 
A 29 de Junho de 1878 

Etri Vieria dSÁustria 
Onde repousam 

Seus restos mortais 

E ai,  perdido lia silenciosa verdura das árvores, beijado pelos 
calores lur~tinosos do  sol, como se  fõra um altar de mistica reli- 
gião, - o granito perpetua a memória de um homem que, nasci- 
do nos acanhados horizontes de forrnoso vale, soube distender, 
através dos tenipos, a sua estupenda força intelectual. 

Glória a êle, que tanto estreineceu sua terra. 
"Vida e obra de Varnhagen", por Luis do  Amaral Wagner 

TRECHOS DE UMA POLEMICA (1930) 

JoÃo PADILHA 

Após longa e demorada elabora~áo,  acompanhada de aiiiea- 
ças de publicidade, o "mons parturiens" teve afinal o seu bom su- 
cesso, do qual resultou unl ratinho pêco, raquítico, espécime de 
degenerescência intra-uterina, que irá por certo enquadrar-se nal- 
punia coleção teratológica, destinado a provar aos estudiosos e 
observadores que a s  etiioçòes de ódio e desespêro dos pais muito 
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contribuein, no periodo gestatório, para a deforniação do tipo es- 
pecifico, produzindo riionstros. 

E '  bem de ver que, se tais processos tuiiiultuarios de perpe- 
tuação da especie continuarein, a variedade da ratazana "cupida 
argcnti" de Sorocaba tenderá a destruir-se por si mesma, e extiu- 
guir-se por coiiipleto, sendri certo que êsse psiquisriio doentio, essa 
agitaçãci niórhida dos pais. explica-a inuito beni a moderna teo- 
ria I~iológica: é p«ri;l;c o í;iriii a;ires p r ~ p i c i o ~  agora, poré!~,  hos- 
til, jli Ihes nega a s  abundantes vitaniinas de outrora. Os míseros 
eiiiagrecem e defiiihani a ~i lhos vistos, e a descendEncia fanada e ,  
quiqa, a própria raqa vão pagar as  culpas dos pais, com o onus 
treniendo da miséria fisiológica. 

Ditas estas cousas a guisa de preâiiihulo, entro agora eiii tiia- 
téria, pedindo aos leitores mil escusas por êste siniples desabafo 
preliiiiinar, niuito natural a querii se vê, conio eu, covardemente 
agredido por iiiascarados e anôniinos pasquineiros, ,os quais, por 
falta de base e habilidades, na inip«ssil>ilidade de ferir-nie direta- 
inente, conio recurso dc cliantageiii tentam eiivolver ria contenda o 
nome de pessoas da iiiinha fairiilia que, apcoar de pobre, irie pa- 
rece contudo digna do respeito de todos. 

. . . n a  ausêiicia coinpleta de falhas ou deslises na rninha con- 
duta passada ou presente que convertesseoi eni iii(itivos de ataque 
ou censura, inventaram a balela do i?ionopólio das colocações ou 
empregos, o nep«tisiiio, cousa que eu janiais pratiquei, porque tive 
sempre escrúpiilos e até negaçzo eiii solicitar fuiicão píihlica para 
os nieus, desde que isso dependesse da anuência do Diretório Re- 
publicano a que pertenço. 

E, se o fizesse, creio que teria conio outros direito para isso, 
dada a praxe e costume seguido por todo o pais. 

E' claro, e principio corrente de lógica e boiii senso que unia 
acusação, uni lihel!~, uiria carga qualquer de culpas ou desatinos, 
contra alguc'rn, destinada a deniolir a sua boa conduta no con- 
ceito geral, deve ser beni fundanientada coni provas positivas, não 
claudicar em ponto nenhum, ser inteiriça, seni o que só merece 
descrédito e repulsa das consci6ncias Iionestas, iiiáxiiiie quando 
os pontos capitais constituindo a traiiia do  articulado pecam pela 
base e podein ser destruidos criirio contrários a verdade evidente 
dos fatos. E quando na contenda transparece claraniente a lide 
temerária, coiiio no caso presente, aléni da niendacidade do ar- 
ticulista se lhe deduz a má fé, a perversidade, a suprema audácia 
eni querer inipingir nientiras por verdades, com solene iiienosprêzo 
e afronta a opinião pública. 

E', então, uni caluniador reles. 
Conclui-se, nesse caso, pela deficiência ou inopia de educa- 

ção nioral do articulista, temerário e protervo, que assim bem se 



denuncia ter aprendido sòmente na escola da garotageni das ruas, 
para ter a consciência atrofiada e rebelde a comezinhos princi- 
pios da iiiais rudimentar educacio. 

Certo é que quando o t r  acorda de seus devaileios, 
caindo para a realidade triste do inundo, e nota a inutilidade dos 
seus esforços supremos e as  hostilidades das circunstâncias e do 
meio, vem-lhe a fúria de um tigre que se  debate entre as grades 
esforqadas de uma jaula, e atira botes contra os  varões de ferro, 
e tenta ao menos ferir com as  unhas a quem passa pela frente 
d a  sua prisão. 

("Correio de Sorocaba". nuineros de Maio de 1930). 

SONETO A NOSSA SENHORA 

A Bem-aventurada, eis o meu nome, 
Hoje, amanhã, nos séculos sem fim 
O tenipo que voraz tudo consome 
Passara respeitoso ao pC de mim 

Reinarei sobre todos que têrn fome 
Da minha graça - angélico festini, 
E que sempre invocarem o meu nome 
- Luz e fanal da Torre de Marfim. 

O' Virgeni, Mãe de Deus e tanibém minha 
Desde que veio ao mundo o Redentor, 
Por que tamanha gl0ria de Rainha? 

- Porque ninguém na terra teve amor 
A celeste humildade coiiio eu tinha, 
Por isso me exaltou Nosso Senhor. 

São Paulo, 25 de Agosto de 1930. 
"Meditando", .S. Paulo, 1930. 

B O M  N E G O C I O  

"-Me contara que mecê 
vái casá c6 a Imaculada. 
ó i ,  que é estâmego! A danada 
é feia a mais num podê. 



- Tamêm acho, nhô Lozada. 
Mais, o que é que hei de fazê? 
Eu sô póvre; ela é abastada: 
arresorvi se vendi.. 

- Eu tô brincano. Feiura 
e negoço que se  atura 
e dinhrro num se injeita. 

illuié rica, Chico Arruda, 
póde sé inté papuda, 
que inda áchum que o papo infeita." 

C O I T A D A !  

"-Mecê se deu c6 a Celeste, 
muié do Manduca Váiz? 
- Ara! Eu se dá cô essa peste?! 
Nunca, na vida! Capáiz!. . . 

oi ,  que a Celeste, nhô Braiz, 
é a tiiuié mais rúini que inzeste 
no mundo entêro! 

- Ota! Mais. 
cumo mecê anda agreste! 

Será que niecC, nhô Arfeu. 
nurii sabe aue ela morreu? 
I'úis, já faiz hern tempo!. . . 

- Chi! 

Cumo esta vida é marvada! 
Ela, intão, tiiorreu? Coitada!. . . 
Muié boa tava ali." 

Fontoura Costa - 1931. 

N O  G R U P O  E S C O L A R  

PROF. DR. RIBEIRO NETO 

Em 1903, nieu pai, negociante de secos e molhados a rua 
Dr. Álvaro Soares, esquina de Anita Garibaldi, obteve do Banco 
União de São Paulo concessão para explorar todos os ramos de 
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negócio eni Votorantini. relati\~os à subsistência do operariado lá 
residente. 

Essa ocorrência determinou a rnudança de meus pais para 
Votorautim. 

Nesse teinpo frequentava eu a niui justamente afamada escola 
priniária do prof. Vieira de Canipos, situada nos altos da rua da 
Penha, e havia sido proniovido a série final do curso. 

Para a conclusão dos meus estudos priiiiários, dai por dian- 
te, teria de viajar diariamente no trenzinho da estrada Votoran- 
tini .  Resolveu então minha niãe colocar-me em escola próxima 
à estação dessa estradinha de ferro, recaindo a escolha no Grupo 
Escolar "Antônio Padilha", localizado no sobradão da rua Mon- 
senhor João Soares, esquina da do Teatro. 

AS vésperas do ano letivo de 1903, niinha inãe levou-me ao 
"Antônio Padilha" para niatricular-me. O diretor, prof. França 
Júnior, trajando sobrecasaca algunias vêzes, paletó de alpaca nos 
dias de calor - inforniado da niinha situação escolar, chamou ao 
prof. Amar« Egidio para verificar que ano deveria cursar. 

França Júnior, Amaro Egidio, minha mãe e eu subimos as 
escadas do edificio e, na sala de aula de dona'colaquinha, sub- 
meteu-riie a prova de habilitação. Começou pela leitura de um 
trecho do "Coração" de Edmundo de Aniicis, com a respectiva 
análise gramatical. 

Vainos ver as trinta e nove ruas, os oito becos e os cinco lar- 
gos que fortiiatn a cidade, ali daquele alto, que era pasto de uma 
chácara, e que hoje é a vila Santa Rita. Destacam-se do casario 
a Matriz com sua torre, os conventos de São Bento e de Santa 
Clara, as igrejas de São Benedito, Santo Antônio e do Rosário, a 
fábrica de tecidos do Fonseca e a de chapéus Sousa Pereira, ii 

edificio do Colégio Diocesano, a Câmara e Cadeia, o teatro S. Ra- 
fael, a pequena oficina da S«rocabana, cinco sobrados na rua das 
Flôres (hoje hlonsenhor João Soares), UIII na rua do Hospital 
(hoje Álvaro Soares), dois na rua de S. Bento, quatro na rua da 
Penha, dois na rua Municipal (hoje Padre Luis), dois na rua da 
Ponte (hoje 15 de Novernbro), dois na rua do Rosário (hoje Sou- 
sa Pereira). 

Essa era a Sorocaba adorável e querida ;e 1896 com seus 
lanipiões de querosene. Do sino da Matriz anunciando as nove 
horas. Dos chafarizes dos largos da Matriz, do Rosário e de San- 



to Antônio. Dos carros de bois cantando. Dos carros de pas- 
seio puxados pelos cavalos. Das ruas recobertas de pedregulho. 
Dos enterros acompanhados de banda de música. Das corridas, 
das touradas. Das matracas percorrendo as ruas na sexta-feira 
santa. Das festas do Divino com distribuição de rôscas. Do pau 
de sebo, com presunto, queijo, garrafa de vinho e nota de dez mil 
reis n a  ponta. Do porco ensebado. Do boizinho. Dos cavalei- 
ros fantasiados trocando flores com as suas prediletas nas janelas. 

6~ Do "cuierero" e do Zé Pereira. Do Nhô Antônio Brechó a cavalo 
coni o seu guarda-sol aberto.. . 

E U  E S O R O C A B A  

Luis PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO 
1952 

; 
O episódio, aparentemente simples, da uomeaqão para o car- 

i go de Promotor Público de Sorocaha, foi de marcante e decisiva 
significação na minha vida. 

Tal investidura ensejou-nie a continua~ão de uni permaneu- 
L te contacto com aquela bela,. culta e laboriosa cidade, na qual 
5 passara os primeiros dias de minha infância, minha meninice, mi- 

nha adolescência, e da qual jamais me separei, por tê-la elegido, 
no coracão, a minha cidade natal em terras de São Paulo e do 
Brasil. 

Ali, radicados os iiieus pais, nasceram quase todos os meus 
irniãos, ali nasceram e se criaram os meus filhos. Ali, no convi- 
vio do seu generoso povo, com êle me identifiquei. Ali, senti as 

~. 
t justas aspirações de seus trabalhadores, e com êles comunguei na 

; prática dos princípios de um puro e bem caracterizado socialismo 
cristão. 

F Como sorocabano, participei sempre de suas lutas, de seus 
I anseios, de suas tristezas e de suas glórias. Ali, posso dizer com 

iifania, nasci para a vida pública. 
Assim 6 que, se poroutras razões não me fosse dada a hon- 

5: -. ra de adotar a cidadania sorocabana, esta se iniporia legitima- 
L 

f 
mente, não bastassem aquêles estreitos latos de consanguinidade, 

L que a ela sempre me ligaram. Estou, pois, a vontade, para falar 
< .  com justificável inti~iiidade, daquela cidade e seu povo 

$ A Sorocaba devo a minha carreira politica. Os mandatos ele- 
$ tivos que exerci sempre tiveram apoio decisivo no pronuncia- 
i mento do eleitorado sorocabano. Procurei, sempre, corresponder 

a confiança dos meus amigos e conterrâneos. Não sei se os es- 



forqos que senipre fiz nesse sentido atingiram os fins almejados. 
Procurei, entretatito, não desmerecer daquela confian~a.  

(Discurso de agradecinientii - 1952). 

R E M I N I S C Ê N C I A S  ( D E  1 8 8 0 )  

FREI PAUI.O MARIA DE SOROCABA, O.C., 1952 

Médicos que conheci em Sorocaba quando eu era menino: 
Doutor João Henrique Adanis, inglês. Dava remédios muito 

fortes, violentos. 
Doutor Monteiro, Manoel Lopes Monteiro, famoso ator e 

comico. 
Doutor Inácio Pereira da Rocha, chegou eiii 1885. Antes tinha 

chegado o Doutor Coriolano Dutra, baiano. 
Boticários: Juca da Botica. Farniacêutico prático, curava 

bem. Seu nome era José Joaquini de Carvalho Mascarenhas. Com- 
padre de meu pai, padrinho de nieu irmão Francisco Dimas de 
?+Zelo, falecido. Nesse tempo havia algumas pessoas que curavam 
bem. Havia poucos médicos. Assim era a Bárbara, uma crioula ,de 
um tal Pedroso, paralítico, farmacêutico formado ou prático. Des- 
ta preta solteira dizia o nh6 Juca d a  Botica: "a nhá Bárbara, se 
vão com o braço torto consultar, cura, mas se vão com o braço di- 
reito, diz que vá com o nhô Juca". 

Que esperteza! Com n braç i~  torto é que levam presentes. 
Com o braço direito, nada de presentes! 

Havia tambem honieopatas que curavani bem. 
O Peçanha n ã o  conheci. Dizia nieu pai que êle cra ciirandei- 

ro e quando precisava era advogado no júri. Uiii dia êle disse à 
testemunha: "O snr. é uni mentirciso. Não se pode crer no 
que diz!" 

A Bárbara - disse uin dia a riieu pai o doutor inglês - a 
Bárbara para curar mulher é melhor cio que os médicos. A res- 
peito desta curandeira, lembro-me que, qriando eu era criança de 
braço, minha avó niaterna me levava para nhá Bárbara me curar, 
e eu ia espiando pelo vão do chale. Quem passava dizia: 
- Como vai o nienino'? 
Minha avó dizia: 
- Ah! não quer nielhorar. 
E eu ouvia tudo. A casa dela estava cheia de gente. Depois 

de velha foi acusada pelos médicos. Chamaratn-na ã Cadeia, mas 
foi livre. Pouco depois faleceu em paz e foi receber o prêmio de  
suas boas obras. 
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C O S T U M E S  D E  O U T R O R A  

ANA NAYÁ FLEL'RY NOGUEIRA, 1953 

Naquele tenipo que já vai tão longe, tão longe, a maniãe sem- 
pre nie contava, não havia tanta miséria, porque toda a gente que 
queria trabalhar arranjava o que fazer. 

A cidade era pequena e rodeada de matos, e a Natureza, mãe 
dadivosa e boa, oferecia frutos silvestres, o palmito, a guarana, a 
gostosa guahiroba, a grumixama. .  . Aos domingos os escravos 
traziam em balaios frutas do mato, goiabas até do Cerrado. 
Com o dinheiro compravani fumo. Os  Sinhôs permitiam-lhes êsse 
luxo. Pobies! Traziam a macela para os macios travesseiros, 
amarelinha, cheirosa. Vendiam barato, que até dava pena. 

Muita gente fazia cigarros de palha para vender. Isso eu 
ainda alcancei nos meus tempos de crianfa. Lembro-me de umas 
Castilhos, Nhazinha, Candinha e a filha Mariquinhas, moradoras 
no beco do  Equador ("Cuadô", diziam os simples). 

A casa cheirava a funio. O dia inteiro as  pobres mulheres 
faziam cigarros de encomenda. Havia um aparelho de picar fumo: 
unia tábua quadrada, de uns dois palmos, e uni facão prêso a mes- 
nia por unia argola. A palha era macia, sedosa. Os cigarros 
iani para o balaio e depois eram enrolados em macos muito aper- 
tadiiihos, iguaizinhos. 

Trabalhavam, trahalhavaiii e iarii vivendo a sua vida modesta, 
riias decente. Havia peritos só em cortar a palha. 

Vendedores anibulantes não pagavaiii imposto. Abundância 
de tudo. Tudo barato. 



NÓBREGA - HOMEM DE ESTADO 

CORONEL LUIS T E N ~ R I O  DE BRITO 

Robert Southey, o poeta historiador que nunca pôs os  pés do 
lado de cá do Atlântico - autor no entanto de uma história do 
Brasil considerada até hoje conio obra clássica - emitiu sobre o 
padre Manuel da Nóbrega um conceito que justifica o titulo destas 
despretensiosas notas. Observa êle que o primeiro provincial dos 
jesuitas no Brasil era uni politico perfeito, no sentido aristotélico 
do têrmo. 

E razão teve o historiador inglês para assim se expressar por- 
que, exaniinando-se a benemerência do trabalho de Nóbrega no 
Brasil, na  fase heróica de sua organização juridico-social, a cada 
instante se nota, na esfera religiosa que lhe conipetia e na civil 
a que era chamado a opinar - a presença do político de larga 
visão, d q  homem de Estado cuja penetração ultrapassava de mui- 
to os horizontes conhecidos. Não terá sido por outro motivo que 
D. Joáo 111, interessado como estava em fundar com segurança 
no Brasil uma nova ordem de coisas que favorecesse os seus 
elevados planos em relacão à s  terras recém-descobertas - malo- 
grada que fora a divisão d a  extensa colônia eni capitanias here- 
ditárias - o incorporou ao grupo de grandes vultos históricos, 
incumbidos da magna missão. 

Chefiava Nóbrega, na Arinada de Tomé de Sousa, nomeado 
primeiro Governador Geral do Brasil, os jesuitas Aspilcueta Na- 
varro, Antônio Pires e Leonardo Niines, posteriormente seu secre- 
tário e dois irmãos leigos, niais tarde igualmente padres, Diogo 
Jácome e Vicente Rodrigues. 

No bojo de sua esquadra, além dos elementos propriamente 
ditos de colonização, soldados, padres seculares, artifices, fami- 
lias de colonos, para mais de mil pessoas, trazia Tomé de Sou- 
sa o regimento pelo qual pautaria os seus atos, verdadeira cons- 
tituiqão, no dizer de historiadores. 

Comentando-o a certo trecho, assim se expressa o escritor 
patrício Sr. José Mariz de Morais no seu precioso livro - "Nó- 
hrega, o prinieiro jesuíta do Brasil": "Se quisessem sacrificar a 
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colônia, talvez fosse possivel ressarcir dalguni modo o erário rei- 
rio1 de tantos prejuizos recentes. Mas, acinia de tudo quanto é 
interêsse material, coloca 11 Rei-Colonizador o aproveitamento es- 
piritual da matéria humana. Numa época em que a perversidade 
de outros conquistadores ohrigara o Papa Paulo I11 a afirmar, 
"ex-cátedra", em famosa bula, que os selvagens eram homens 
conio os outros, os portuguêses, num contraste dignissimo, escre- 
viam as mais elevadas palavras coloniais, que vão assinadas por 
D. João I11 no regimento de Toiiié de Sousa. "Porque a principal 
causa que me nioveu a povoar as ditas terras do Brasil foi para 
que a gente dela se convertesse a nossa santa fé católica, vos reco- 
mendo muito que pratiqueis com os ditos capitães e oficiais a me- 
lhor maneira que para isse se pode ter. E de minha parte Ihes di- 
reis que aqradecerei muito terem especial cuidado de provocar a 
serem crist'ãos. E para mais folgarem de o ser, tratem bem a to- 
dos 11s que foreiii de paz, e os favoreçam sempre e não consin- 
tam que Ihes seja feita opressão nem agravo alguni; e, fazendo, se 
Ihes façam correger e eiiiendar, de maneira que fiquem satisfei- 
tos e as pessoas que lhe fizerem sejam castigadas como for de 
justiqa". Aqui está, sem favor nem dúvida, lidima carta de no- 
breza de uni povo conquistador, é verdade, mas generoso e idea- 
lista até ao sacrificio. Também encerram estas palavras toda a 
psicologia de um grande rei amigo do Brasil". 

Era a primeira grande viagem que empreendia. Dela, aliás, 
não mais regressaria a pátria de nasciiiiento. A de adoção - o 
Brasil - não satisfeita com a prodigiosa e benemérita ativida- 
de que lhe votou, ainda lhe reclamaria a posse definitiva dos pró- 
prios restos mortais. Até então, contando já 32 anos, percorrera 
apenas certas regiões de Portugal onde nascera e crescera e onde 
experimentara amargas desilusões, bem assini o sabor das pri- 
meiras vitórias alcançadas como pescador de almas, na sua qua- 
lidade de filho da Companhia de Jesus que abraçara aos 27 anos 
de idade. De terras de Espanha alguma coisa conhecia, pois que 
aluno fora da famosa Universidade de Salarnanca, diploniando-se 
eni direito caniinico pela Universidade decoiinbra. 

Em a nau capitânea da esquadra colonizadora defrontaram-se 
as duas grandes figuras do Brasil eiii formação: Tonié de Sousa 
e Padre Manuel da Nóbrega. O primeiro, pleno de experiências 
adquiridas etn adniinistra~ões da Africa e das índias, que exerce- 
ra com eficiência. nada lhe seria novidade ao pôr em execucão 
as normas que trazia no bolso e com as quais assumiria o govêr- 
no geral da iniensa coloiiia americana. 

Quanto ao segundo, marinheiro de primeira viagem em des- 
conhecidos niares, contava, para o bom desempenho da missão 
que lhe pesava sobre os ombros, cnrn a robusta inteligência de que 



era dotado, o idealismo de poeta que lhe animava o ser e a fé in-  
quebrantável que lhe guiaria os passos entre os escolhos dos ca- 
minhos vários que haveria de percorrer no Brasil, durante os 21 
anos de exaustivos trabalhos que lhe gastaram a existência. 

A longa travessia do Atlântico foi propicia ao conhecimento 
mútuo daquelas duas almas votadas ao mesmo plano de ação. 
Abriram-se em confidências intimas e uma confiança ilimitada e 
recíproca selou os quatro anos de orientação segura que ambos 
trilharam juntos, em beneficio da unidade brasileira. Quando, 
dois meses após a partida de Lisboa, desembarcavam na Bahia 
de Todos os Santos, a batalha dos objetivos a atingir estava prè- 
viamente ganha - graças a comunhão de pontos de vista existen- 
te entre as duas ilustres personalidades. Marchariam lado a lado, 
sem estremecimento nem desavencas inúteis e prejudiciais. 

A 31 de Março de 1549 rezava Nóbrega a primeira missa na 
futura cidade do Salvador que êle ajudava a fundar, marcando 
o episódio o inicio dos seus gloriosos serviços no Brasil. E, obser- 
va Mariz de Morais, "na Europa, a Nóbrega competia apenas obe- 
decer, enquanto aqui vai mandar; na Companhia a sensatez é da 
competência de queni nianda. Percebendo instantâneamente o al- 
cance da sua missão, solta o primeiro brado dominador: "esta 
terra é a nossa emprêsa!" 

Nóbrega, um'civilizada - no sentido ocidental do têrnio - 
acrescenta Mariz de Morais -- ia defrontar-se com um povo na 
idade da pedra polida. Enquanto aos portuguêses incumbia en- 
sinar essa gente a manejar o ferro, aos jesuitas competia a tarefa 
mais árdua de convertê-la ao Cristo. Indiscutivelmente era muito 
mais curto o caminho da pedra ao ferro, que do tacape a cruz. 

Aliás essa distinção de esferas de ação entre o colonizador 
e o catequista, por Tome de Sousa e Nóbrega estabelecida na 
Bahia, iria ser básica, duradoura e vantajosa para todo o Brasil. 

O aldeamento em seguida ai começado por Nóbrega, esten- 
der-se-ia ao resto da colônia, com esta característica marcante: o 
poder civil de um lado, o eclesiástico do outro. Foi uma vitória 
do gênio colonizador português sôbre aquilo qiie se prati- 
cou alhures. 

O sistema nobreguense atraia as tribos nômades para a vida 
sedentáiia, tornando mais fácil o ensino da religião cristã e conse- 
qüente combate aos hábitos que o contrariavam: a poligamia e o 
antropofagismo e outros, ao mesmo tempo que se protegiam os 
catecúmenos contra as tendências a abusos, por parte do colono. 

Bem diferente dêsse, foi o processo das "reduções" do Pa- 
raguai, onde absoluto era o poder exercido sôbre o indígena. 

Dai as acusações de haverem os jesuítas de além Paraná so- 



nhado com a funda$áo de um império teocrático. de ilimitadas 
proporqões. 

Enquanto normalmente se desenvolviam estas atividades, en- 
trando niesnio no terreno da rotina, volta-se Nóbrega para outros 
problemas que lhe pareciam essenciais a vida inoral, na colónia. 
Para  conter excessrls de certos setores da colonização, pede a no- 
meação de um bispo e a vinda de mulheres casadoiras para o 
Brasil. .4s razões que êle aduz ein prol dos seus nbjetivos e que 
eu me escuso - ohvias que são - de trazê-las para aqui, rnos- 
train-lhe a agudeza de espirito e a extraordinária profundeza do 
gesto politico. 

* 
A brusca transtornia)ã« operada na alta administração da co- 

l h i a  não agradaria a todos 11s donatários. E' que em tempo 
compreendeii D. João 111 os graves inconvenientes advindos d o  
reginie feudal transplantado para o Brasil e cortou cerce o mal 
pela raiz, estabelecendo (I govêrno geral, coiii sede na Bahia, ponto 
mais ou nienos equidistante ein relação aos extremos limites do  
imenso território. 

Onde, porém, iiiaior incompreensão ocorreu, quanto aos ob-  
jetivos eni vista, com a nova ordeni de coisas, foi na próspera pro- 
vinciâ de Pernaiiihuco. Melindrado sentiu-se o velho Duarte Çoe- 
lho quando às iiiãus lhe chegaram as  instruqóes pelas quais era 
inapelável a sua subordinarão a autoridade do Governador Ge- 
ral, no moinento enfeixada pelo austero Tniné de Sousa. 

Queixas amargas desfiaram em copiosa c<irrespondCncia 
através do Atlântico, aos pés do rei aiiiigi~. Dai a viagem (1531) 
do  Padre Manuel d a  Nóbrega a Olinda. Era a primeira vez que 
o superior dos jesuítas deixava Salvador. eni rnissão de nitidn 
cunho politico. 

José Mariz de Morais, expondo os resultados da excursão de 
Nóbrega a Pernarriliuco que durou I ou 8 iiieses, assim se cxpressa 
à página L01 do seu grande livro já citado: .- "Padres converte- 
ram-se; iuiiiiigos tornararii-se amigos a porta da igreja; escravos, 
antes ahandonadns - ouveni rnissa aos domingos e dias santos 
coni pregacão a tarde; adultos seguem crianças catequistas; in- 
dias forras têiii casamento concertado; e meninos com meninas 
vão trilhando a estrada da fé seiii sentir, cntre folguedos e can- 
qões iiiisticas luso-hrasilicas. 

"Certaineiite regressou contente coni os resultados do norte; 
eiiihora para acender velas a Deus e aquecer a unidade brasileira, 
tivesse feito eni chan i a  a carta de doação e o foral de Duarte 
Coelho". 

Voltando de Pernariihuco, rctornou o Padre Manuel d a  Nó- 
hrega aos seus afazeres Iiahituais. Corria o ano de 1552 - ano 
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êste portador de fundos dissaboies para o superior dos jesuitas 
no Brasil e de graves,perigos para a catequese na colõnia. E' 
que em Julho aportava a Bahia de Todus os Santos o barco em 
cujo bordo vinha D. Pedra Fernaiides Sardinha, prinieirc bispo 3: 
signado para o Brasil. 

Atendia assim D. João I11  aos insistentes pedidos nesse sen- 
tido formulados pelo próprio Nóbrega, conseguindo de Roma a 
vinda do prelado, com longa prática missionária na Ásia. A in- 
tenção de Nóbrega, eni por cobro a excessos do clero secular na 
colônia, era hoa. O êrro consistiu na pessoa em que recaiu a 
nonieação. 

Não conipreendeu D. Pedro Fernandes Sardinha as  peculia- 
ridades inerentes as  terras brasílicas, iiiui diferentes das cousas . 
asiáticas e quis aplicar niétodos iguais no ensino da religião cris- 
tã, não levando em consideração a desigualdade cultural dos po- 
vos orientais eni relação ao hrasilindio. Dai as  desavenqas e a 
perseguição que uni ni@s ap5s a sua chegada movia contra os  je- 
suitas. Resume-as Serafim Leite: "O prelado puiilia taxa eni 
tudo quanto os Jesuitas praticavam para a morakizaçáo da terra 
e a catequese dos indios. Confessavam por intérprete? Reprovou 
tal uso. Faziam disciplinas públicas? Combateu-as. - Atacavam 
as  niancebias? Desculpou-as. Ensinavam a doutrina no Cole- 
gio? Dispensou-a. Aceitavam alguns costumes indigenas? De- 
cretou que eram ritos gentilicos. O prelado fazia questão de que 
os indios andassem vestidos. Mas que fazer, se naqueles coine- 
ços não tinham com que se vestir? D. Pedro Fernandes Sardinha 
gabava-se de ter sido mestre de Santo Inácio e do padre Simão. 
E senipre que podia desfazer da Coiiipanhia de Jcsus, não perdia 
oportunidade, prociirandt~ <I seu descrédito". 

FAcil irriaginar a intensidade de sofririientu do Padre ,Zla~ 
nuel da Nóbrega ante a iniinência do desmor~namento de todo 
o esforço de trss anos de lutas incessantes em prol da religião que 
propagava e da unidade do Brasil que preservava sobre tudo. 
Aliás essa questão da unidade brasileira sempre foi uma cons- 
tante ria politica colonial lusitana. 

Nos tenipos iiiais próxinios, desde a vista grossa feita sobre (1 
afastamento, cada vez riiais insistente, para Norte e Oeste do 
famigerado rueridiano de Tordesilhas, até os marcos que o por- 
tuguês deixou por ai largados, eiii diferentes pontos da nossa pe- 
riferia e que serviriarri, no futuro, para o estabelecimento definiti- 
vo das linhas divisórias da terra brasileira, até o apoio decisivo 
dado pelo govéruo da riietrópole a defesa que fez das nossas rei- 
vindicações lindeiras o ministro santista, Alexandre de Gusnião. 

O rriorgado de Mateus, fundando a co lh i a  do lguatemi, sal- 
vaguardou grande p.!rtc. do Estado de Mato Grosso da expansão 
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hispano-americana, outra coisa não fazendo senão cuidar da uni- 
dade brasileira, em seguimento a tradição politica das primeiras 
eras. Rondon, nas suas peregrinações pelas desertas fronteiras do 
Brasil, encontrou no extremo Norte êsses pontos de referência, 
marcos indestrutíveis de pedra, com inscriqões indeléveis, assina- 
lando a passagem por tão invias regiões de elementos luso-brasi- 
leiros, como Raposo Tavares, nas suas fabulosas aventuras. E a 
existêricia do lendário Forte do Principe da Beira, edificado sâ- 
bre o rio Guaporé, em ponto ainda hoje de dificilimo acesso, pela 
distância eni que está de S. Luis de Cáceres, último trecho nave- 
gável do rio Paraguai, com 360 quilômetros de serranias a vencer? 
Caso tenha sido atingido o local pelo Amazonas, houve que trans- 
por as corredeiras do rin Madeira, igualmente com 360 quilõine- 
tros de extensão. 

Por onde e conio chegaram os portuguêses com os monstruo- 
sos canhões com que guarneceram o famoso Forte do Príncipe 
da Beira? E' que, no tocante a manutenção da unidade do Brasil, 
nunca houve sacrificios a medir, da parte do govêrno português. 
Na encruzilhada em que se encontrava, foi para Nóbrega um pre- 
sente do céu a execuqão do plano de viagem ao sul da colônia, há 
tanto afagado pelo governador geral. Não assistiria ao desman- 
telamento da obra encetada sob tão bons auspicios. Em compa- 
nhia de alguns dos seus dedicados auxiliares embarcaria na ar- 
mada de Tom6 de Sousa. Oútros dos seus bons companheiros 
ficariam como guardas fiéis do que fôsse possível salvar da in- 
compreensão do bispo iconoclasta. Afinal de contas os impon- 
deráveis do destino se encarregariam de salvaguardar o que já 
havia sido feito. Retirando-se da liça, deixou o Padre Nhbrega o 
campo livre às futuras pugnas entre o substituto de Tonié de Sousa 
e o prelado briguento que logo se desavieram. E não terá sido 
um grande bem tudo isso? Maior amplitude às suas atividades 
encontraria no sul o seu gênio criador. 

O pensamento lapidar de um historiador fixa êsse momento 
dramático, respondendo à interrogação: "Se a história do Bra- 
sil deve muito a Nóbrega, não lhe deve nienos a nossa geografia. 
Com o suor de suas mãos argamassou êle os alicerces da Bahia, 
de São Paulo e do Rio de Janeiro". 

Por onde quer que haja um núcleo de portuguêses ou de ca- 
tecúmenos, a nau de Tomé de Sousa para, demorando-se Nóhre- 
ga no exame da situação, pregando, confessando, casando. 
batizando. 

São Vicente não correspondeu á expectativa geral. Se bom 
era o aspecto geográfico da região, já se não poderia dizer a mes- 
ma cousa em relação às condições de segurança da povoação nas- 
cente - exposta às investidas de piratas e de índios adversos. A 
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casa onde funcionava o Colégio não lhe agradou, com a agravan- 
te ainda de virem os corumins e as provisões do planalto pirati- 
ningano, acarretando isso sérios embaraços ao bom rendimento 
do ensino. 

Informou-se igualmente Nóhrega do retraimento de João Ra- 
malho ao convívio dos padres da Companhia - magoado pelo 
tratamento rispido que lhe impusera o jesuíta Leonardo Nunes e 
sem o apoio do patriarca da Borda do Campo licito não seria 
esperar bom resultado na eniprêsa catequista e colonizadora. Não 
hesitou. Malgrado o seu delicado estado de saúde, várias vêzes 
já referido ern cartas suas, resolveu galgar a serra do Paranapia- 
caba. Enorme deve ter sido o sacrifício. A tudo, porém, se so 
brepunha no sagrado cuniprimento do dever. Guiado por uma in- 
tuiqão divinatória, que nunca lhe faltou, foi a Santo André onde 
se avistou com João Ramalho. Entenderam-se os dois grandes 
vultos histjricos - irmãos na glória da colonização de São Paulo 
e iguais no olvido a que injustaniente foraiii relegados por 

.. séculos a fora. 
Em companhia de Andrf Ranialho, fillio do famoso patriarca, 

percorre em seguida toda a região banhada pelo Tamanduateí, 
desce o Tietê até Maniçoba, inisteriosa povoação nas proximida- 
des da futura Itu, fixando afinal sua atenção sôbre a colina for- 
mada pela confluência do Anhangabaú com o Tamanduateí. Vol- 
tando a São Vicente, de lá envia o Padre Paiva com numerosa 
turma de religiosos e a 25 de Janeiro de 1554, data escolhida por 
ser o dia de São Paulo, é rezada ali a missa comemorativa da 
fundaqão do Colégio que substituirá o de São Vicente. "Nesse 
palco, diz José Mariz de Morais, estrearia Anchieta, futuro substi- 
tuto do Apóstolo do Brasil, e, por obra e graça dos nossos histo- 
riadores, senhor de um titulo que pertence por direito ao seu 
mestre". 

Visão de Iiomeni de Estado teve u Padre Manuel da Nóbrega 
na designa~ão do lugar para a edificação do seu Colégio, como 
pessoalmente já o fizera em Salvador e Porto Seguro e por in- 
termédio do Padre Leonardo Nunes, no Espirito Santo e São 
Vicente. O ponto eleito entre tóda a região, cuidadosamente exa- 
minada. mostrou a excelência da escolha. Contra êle embalde 
surgirani, alguns anos mais tarde, as hordas inimigas, tentando 
destrui-lo. Não semente tático o local onde se ergueu a vitoriosa 
escola paulista; estratégico e político tambéuí o era, em relação 
ao futuro. Porque - é preciso que se assinale - nenhum outro 
haveria no planalto piratiningano que reunisse as excepcionais e 
complexas condições que sôbre êle recaíram para o florescimento 
da formidável metrópole de hoje. Dir-se-ia que a vasta plani- 
cie que as serras do Mar, da Cantareira e do São Francisco cir- 
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cundani, fora exatamente desenhada para o leque de estradas de 
ferro que dai se irradiani, em diferentes direções, coni a capaci- 
dade indispensável ao desenvolvimento do maior parque indus- 
trial da Anitrica do Sul que no seu bojo se agita. 

A Central do Brasil encontrou brechas por onde estendeu 
seus trilhos através das gargantas da serra da Guararenia; a San- 
tos-Jundiai, de hoje, guiando-se pelas veredas dos indios, varou 
a Paranapiacaba: ligando o iiiar ao Tamanduatei; ao Norte, se- 
guiu os carninlios por onde os indigenas se infiltravam pelas 
depressões das serranias adjacentes, de Pirituba e Juqueri, sob o 
olhar vigilante do Iend5rio Jaraguá; e a Sorocabana por dois 
pontos abarca, coni as  suas paralelas de aço, a Paulicéia: pelo 
peabirú que conduzia ao Paraguai, iiiarginando em parte o Anhenihi 
e o ranial, ainda eni construqão. o qual, vindo de Santos, passa 
rente ao antigo Ibirapuera, atual Santo Amaro. 

Foi a ceiitelha do gênio, encarnada no estadista, que tantas 
vêzes aflorou erii Nóhrega, nos grandes lances de sua fecunda 
atividade no Brasil ( já  o disse uma vez) que possibilitou o mi- 
lagre que ai está: São Paulo de Piratininga. 

Três anos passou o Padre Manuel da h'óbrega em São Vi- 
cente, no diuturno esfôrco de estabilizar a vida na capitania, nos 
seus múltiplos aspectos, do ponto de vista da colonização e da 
catequese. O iiieio era o riiais agitaclo do Brasil. eni face dos 
vários e discordantes fatbres que iiPle atuavarii, exigindo por vezes 
e a um tenipo medidas enérgicas ou suasórias, rápidas ou çontem- 
porizadoras. Eiii começosde 1536 voltou a Bahia onde a sua pre- 
senqa estava sendo reclaniada. E' que se havia111 instaladci, em 
fins do ano anterior, na Guanabara, os franceses de Villegagnón. 
Comerciando, êles já viviarii por ai  havia ~iiuito tenipo, agora po- 
réni queriam ficar definitivaniente. Mas s 5  coni a vinda do ter- 
ceiro governador, em 1557 e a chegada erii 59 da armada de 
Bartolonieu de Vasconcelos, para esse tini despachada de Por- 
tugal, foi possivel o ataque ao invasor. 

Mem de Sá, que pessoaliiiente dirigiu o feito, não dispen- 
sou a colaboracão valiosa de Nóbrega, tendo-i) ao seu lado du- 
rante todo o teinpo da peleja. Destruido o furte e desbaratados 
os seus defensores, seguiu Villegagnon para a Europa, mas os 
seus soldados ficaram distribuidos pelos arredores, insiiflanrio 
os tamoios cnntra os portuguêses. 

Terminada a refrega, na qual forças paulistas toniarani parte, 
Mem de Sá  prosseguiu ate São Vicente onde. a conselho do Pa -  
dre Manuel da Nóbrega, tomou resolução de alta significação eni 
prol da segurança no planalto, qual seja a transferência da Câ- 
niara Municipal de Santo André da Borda do Campo para São 



Paulo de Piratininga. Eni torno aliás da tejupaba onde se inicia- 
sani a s  atividades do Colégio fundado por iniciativa e determina- 
çóes de Nóbrega, coni a inissa de 23 de Janeiro de 1554, foram 
os nioradores esparsos da região se aglomerando, constituindo-se 
assini o núcleo central da futura cidade. 

Êste ato, que teve origerii na saùedoria política de Nóbre- 
ga, preservou de clestruição cerca quaiiio :e fizera atf eiitão c:;i 
prol da civilizacão planaltina e quicá da própria São Vicente. 

Quero referir-me a<] ataque dos indios confederados, pouco 
tenipo depois levado a efeito contra a Colina Sagrada. Concen- 
trados na defesa da cidadela os antigos habitantes de Santo An- 
dré, sob o comando de João Ratnalho - perfeitamente identifi- 
cado coiii a direção qus o Padre Manuel da Nbbrega imprimira 
aos públicos neghcios da capitania - saíram vitoriosas d a  luta 
a s  forças do bem, guiadas espiritualniente pelo provincial dos je- 
suítas no Bi-asil. Apesar, porém, do registro de tantos sucessos 
favoráveis não se inostrava plenaiiiente satisfeito o Padre Manuel 
da Nóbrega. A derrota iniposta a Villegagnon, na Guanabara, 
foi apenas meia vitória dos portuguêses. Retirou-se o chefe para 
a Europa, irias os soldados ficarani desenvolvendo tremendo tra- 
balho de sapa entre os tanioios, desde Cabo Frio até Bertioga, . 
instigando cada vez niais <I gentio contra os portuguêses. Assim, 
enquanto na nietrópole estudava o govsrno a situação, no espi- 
rito de Nbbrega amadurecia o plano, há muito acalentado, de 
conversar coni o$ chefes indígenas adversos, do litoral paulista. 

Em fragilimo barco, deixavaiii São Vicente, em meados de 
abril de 1563, Padre Manuel da Nbbrega e o irmão Jose de An- 
chieta, seu secretário, eni lugar do Padre Leonardo Nunes, devo- 
rado pelos indios após urn naufrágio, quando se dirigia para 
Portugal, levando noticias da colonia. A 5 de Maio desembar- 
cavam etii Iperoig, ein iiieio a indiarada atônita de tanta audá- 
cia. A tenieridade de tal eiiipreeiidiniento só poderia iiie;iiio en- 
contrar guarida no espirito de hoiiiens desprendidos conio aquêles 
que integravam, na rpoca, a Conipanhia de Jesus - na alma 
de uni Nóbrega, de uin Anchieta. Os hábitos de  vida de  chefes 
como Cunhabebe que, segundo Viriato Correia, só se davani por 
satisfeitos no dia em que contavam com uma canela humana bem 
assadinha para roer, estimulado ainda êsse apetite antropofágico 
pelo ódio que Ihes insuflavam os franceses contra os portuguêses, 
tornam a aventura nobreguense digna de figurar entre a s  iiiais ex- 
pressivas e romanescas fagaiiiias d o  iniortal personageiii de Cer- 
vafltes. A diferença é que lá as  cenas quixotescas narradas são 
o produto de escaldante imaginação - enquanto a s  daqui se re- 
vesteni de trágica realidade. 
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! Que fale o poeta, dêsses grandes niumentos: 

. . . Tenipos idos. Extintos luzinientos! 
O pó da catequese aos quatro ventos 

Revoava nos céus. . . . 
. . . Depois a s  sc>lidóes surprêsas viaiii 

Esses honiens inermes, que surgiam 
Pela primeira vez 

E a onça recuando se esgueirava 
Jiilgando o crucifixo alguma clava 

Invencivel t a l v e ~ !  

O martirio, o deserto, o cardo, o espinho. 
A pedra, a serpe do sertão maninho, 
A fome, o frio, a dor; 
Os  insetos, os rios, a s  lianas, 
Chuvas, miasmas, setas e savanas, 

Horror e mais horror. . . 

Nada turbava aquelas frontes calnias. 
Nada curvava aquelas grandes almas 

Voltadas para a amplidão.. . 
No entanto eles só tinham na jornada 
Por couraça - a sotaina esfarrapada 

E unia cruz por bordão. 

i Grandes honiens! Apóstolos heróicos! 
!, Êles diziam mais do que os estóicos: 
? - Dor - tu és um prazer! 

Grelha - és um leito! - Brasa - és uma gema, 
Cravo - és uin cetro! Chania - um diadema, 

t <i niorte - és 0 viver!" 

I 
t E assini era! E assini foi! Durante cinco iiieses consecutivos 

recolheram a s  silenciosas praias de Ubatuba o eco de interminá- 

? 
veis negociafóes, cobertas, finalmente, de pleno êxito. A paz de 

L Iperoig constituiu a razão de ser d a  vitória definitiva sobre os  
: franceses e a conseqüente fundafão da cidade do Rio de Janeiro. 
:. Cindido ao nieio o bloco tamoio, passarani os intrusos a 
I a contar simplesmente com o auxilio dos guerreiros nativos de além 

Guanabara. Era pouco. Daí o desmoronamento completo ante o 
i. ímpeto do ataque de Estácio de Sá. 
t 
: ,  Glória pois ao homem de Estado que foi o Padre Manuel 
k da Nóbrega - gênio tutelar da unidade brasileira. 
<. 
'o 



ARMAS E ESCUDOS LUSO-BRASILEIROS 

Aqui estamos eni frente a uma peça heráldica, que o Sr. 
Manuel de Melo Pimenta ofertou ao Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo. Trata-se de artistico e significativo medalhão de 
bronze, destinado a viver um sem número de anos, e apresenta-nos 
cinco escudos brasonados assentando sobre a Cruz da Ordeni 
Militar de Cristo, conforme bem se observa. 

Brasão, armarias, heráldica são têrnios que guardam estreita 
correlaqão e inuito haveria que dizer sobre isto. A heráldica for- 
mou-se coni o trabalho disciplinador e sistemático dos heraldos. 
Armarias ou insignias são todo um conjunto de símbolos, muito 
variados. E o brasão, nas suas linhas niais gerais, nasceu da psico- 
logia humana, dessa incoercivel tendência de aparecer. de fazer 
figura, de sobrepujar. 

Na idade-~édia ,  como os cavaleiros combatentes tivessem 
absoluta necessidade de se cohrir de armaduras de ferro. o brasão 
teve de ser colocado nessas arniaduras, para evitar-se um anoni- 
mato inconveniente e prejudicial. Sobretudo o escudo, por várias 
circunstâncias, ficou a peça predileta do brasão. 

Tudo isso é deveras interessante, com uma larguissima tradi- 
$20, da qual reçuma infinita beleza e grande poesia. 

O uso iniprescindivel do escudo brasonado para os cavaleiros 
combatentes, cobertos de sólidas armaduras de ferro, aos poucos 
foi-se facilitando e generalizando, sendo empregado como sinal 
de autoridade, nos muros dos castelos, nas portas das cidades, 
nos costados dos navios, nas bandeiras, estandartes, pavilhões. Dai 
foi fácil a passagem das armas reais, dos monarcas absolutbs, aos 
estados, cujos destinos presidiam; a s  armas de el-rei de Portugal 
eram, assim, as armas de Portugal. E, no escudo do Brasil-Império, 
figura a esfera armilar de Dom Manuel 1. 

O escudo brasonado era bem o retrato heráldico do portador, 
do dono de tal peça de defesa; sinal de propriedade ou objeto de 
adorno, ou as duas coisas ao mesmo tempo. 
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Na pe$a heráldica que teinos eiii frente, e que e a reproduçáu, 
eni ponto grande, da medalha que o Instituto I-list5rico Geográ- 
fico de São Pauli, ideou c iiiandou cunhar, eiii prata e eni bronze, 
conieinorativa do (Jiiarto Centenario da  fu i ida~áo  da Cidade, vê-se, 
através de cinco escudos Iirasi~nados. tiida a histijria do Brasil 
de São Paulo, eiii urna estética, bciii elaliorada t. expressiva sintese. 
pois sintttica deve ser, e iiiuitu, tõda ling~iageiii IicrAldicac enunciada 
de acôrdo corii a s  boas regras da nohre arte; "ciência"> dize111 
ag~ins .  A iiiedalha do Instituto 6 de ontein. e, coiiio iodos o ~aherii. 
deve-se a llicubra$íies do Prof. Dr. Ernesto de Sousa Caiiipos, 
presiderite do sodalicio, e a habilidade do gravador hlontini. 

O pririieiro escudo, n o  alto, siinboliza o periodo colonial. E' 
, I  escudo portugu+s, das qiiinas, que Canioes. no canto terceiro. 
estâncias 53 e 54 dos "Lusiadas", clescreve, ao pintar a hatallia de 
Ourique; e, a &te escudo tlas qiiinas, Aionso 111, em 1268, sotopôs 
uin escudo veriiielho corli castelos, cujo niiniero foi reduzido a sete, 
por Doiii Joáo 11. 

Na ordeiii lógica e cronoli~gica, veiii a seguir 1 1  escudo iniperial 
Iirasileiro. onde as  arriias leriihrani ni~iito o periodo anterior, como 
se vê. por excniplo, lia esferaariiiilar dç ouro. Este escudo, ladeado 
de raiiios de cai6 e de fuino. era ainda sobreposto pela coroa inipe- 
ria1 brasileira, e foriiiaira uiii lielo conjuiito. seni díivida alguma. 
Figurava iio ceiiiro da I~andeira iiiiperial. 

Veni. a seguir, o escudo das ariiias da Repiihlica, para recor- 
dar a segunda fase da vida independente do Brasil. O heraldista 
desenhou um escudo eiii ioriiia de estrêla de ciiico pontas, eiii ctijo 
centro se vC-riri a orla estrelada leriihrando 11s Estados integrantes da 
Federaqãii, e a c~)nstelacão do Cruzeiro do Sul. Este escudo, eni 
geral iiiuito nial desenhado, teiii nierecido criticas, iiias eu há 
teriipos l i  uiii heiri feito trabalho do finado heraldista Koberto Th~ i t .  
iiiuito coiiipetente, iiiostrando que o todo ohedecc a rigorosos pre- 
ceitos da herAldica, e fazendo outras aprcciacíies. E' puhlicacá~i 
feita rio jornal "O Estado de São Paulii". 

Dentro dêsse quadro do Brasil-Colôiiia, do Brasil-liripério e 
do Brasil-República, surge o Estado de São Paulo, antiga Provin- 
cia, antiga Capitania. Simboliza-o uin escudo hrasonado que nasceu 
lia gloriosa revoluqáo constitucionalista de 1932, e está descrito 
no Decreto-Lei número 16.349, de 27 de Novembro de 1946, sendo 
interventor o Dr. José Carlos de Macedo Soares. Suponho que Este 
brasão d ( ~  Estado de São Paulo seja a niais recente pefa herildica 
criada iio Brasil. riesse gênero de brasão de Estados. Quando 
apareceu, em 1932, tinha, sobre o listel de golas, a divisa: "Pro 
São Paulo fiant exiniia", a qual foi logo trocada pela que ficou: 
"Pro Brasilia fiant exiniia". No fundo as  duas divisas significam 



a mesnia coisa, pois que não se pode trabalhar por Sã,, Paulo, 
sem se trabalhar pelo Brasil e vice-versa. De concepcão muito 
simples e feliz êste brasão do Estado de São Paulo é de grande 
beleza e assaz expressivo. 

Ocupa o centro da peqa heraldica, objeto das nossas observa- 
coes, o escudo de armas da cidade de São Paulo, o qual data do  
tenipo em que foi prefeito desta Capital o Dr. Washington Luis 
Pereira de Sousa, notável administrador, prestigioso político pau- 
lista oriundo de Macaé, localidade fluminense. Estudioso da história 
paulista, admirador da epopéia bandeiiante, desejou o Prefeito 
Washington Luis criar para a nietr5pole. cuja vida administrava, 
urn brasão que exprimisse beni o papel histórici~ desta cidade de 
São Paulo na evolu$ão brasileira, e dai proveio êsse escudo de 
armas cuja divisa simples, enérgica, altiva apresenta, eiii seus três 
vocábulos, uma clara, profunda e indiscutível realidade. 

Ora, nos cinco iiiinutos de tenipo, que Tito Livio Ferreira riie 
destinou nesta solenidade, para ialar sôhre o niedalhão de bronze 
que se inaugura, mais não posso dizer. Acho, porem, dificuldade 
em ajeitar o pouco que acabais de ou\~ir. coni a alínea do programa 
publicado, a qual reza que a minha contribiiiqão é para tratar de 
"Armas e escudos luso-brasileiri)~". Coii~ êsse titulo, uin heraldista 
de verdade faria não unia palestra de cinco niinutos. mas um deino- 
rado curso de longo tenipo. Além do mais, eu não sou heraldista: 
sou apenas um modesto e apagado genealogista, ou "genealógico". 
como algures se diz. E assiin, tenho concluido. 





CAXIAS, O HERÓI  PERFEITO 

Nuiica serão deniais as  horiienagens prestadas a iniponente 
figura do nosso niaior soldado. Nunca serão deniais porque elas 
traduzirão o inexcedivel preito de reconheciniento a obra conipleta 
que nos legou um Brasil integro, un(i e coeso. Nunca serão demais 
porque elas concretizará<) a gratidão da Pátria ao seu notável filho, 
o amado servidor de sua Terra idolatrada. Nunca serão demais 
porque elas representam tributo ao valor do soldado brasileiro 
personificado na grandeza do seu mais glorioso chefe nierecida- 
mente Patrono de nosso heróico Exército, rnndêlo de suas virtudes 
militares. 

Herói coinpleto e o mais completo dijs grandes vultos de nossa 
majestosa História, fértil em ensinamentos civicos. 

Por que Caxias f o herbi completo? poderá perguntar alguéiii, 
menos conhecedor da extensão e profundidade da vida do inclitc 
Duque. 

A resposta é das niais simples e iiiiediatas. 
Caxias é'o her6i conipleto porque reuniu elii si tiidas as  quali- 

dades e virtudes que fazem de uiii hoineiii um siinbolo de unia 
Pátria, porque foi "un homnie qiii faisait honneur á I'Honiinen. 

4 vida de Caxias c rosário interniinável de serviqos ao Brasil. 
E nessa iniensa e preci«sissi!iia relacão de servi~os,  não há uin 
sequer que deixe de atender ao caracteristico priniacial de todi)s: 
o amor à Pátria estremecida. 

4 vida de Caxias é um aureo feixe de niagnificas licóes pelo 
conteúdo, pelo espirito, pelo caráter e pela virtude. 

O traqo fundamental de sua existência foi o da consagração 
integral e heróica a carreira das armas. Sua atuação coiiio depu- 
tado, senador, conselheiro, ministro, chefe de gabinete decorrein 
da sua atuação como soldado. Escreveu alguém, corn notável per- 
cuciência, que "a vida militar do  grande "herói tranqüilo" assume 
tal iniportãncia na vida nacional que "pouco a pouco a história 
do Império amiúda páginas com o seu noriie até chegar a o  ponto 



de escrever com o s  seus feitos as  mais grandiosas datas e coloca; 
sua honra como nação dependente do tino, estratégia e valor inili- 
tar de seu general". 

Da localidade de seu nasciinento herdou Caxias a fulgurante 
estrêla que encheria de brilho a História de um Pais acobertado e 
orientado por estrêlas. Das constelações austrais toniamos a do 
Cruzeiro do Sul, cuja Alfa é a expressão de nossa vivacidade 
espiritual. Das constelações iiiilitares de cada periodo fonios buscar 
entfe tantas estrêlas de primeira iiiagnitude, Caxias é que é a signi- 
ficação do nosso valor militar, de nossa consciência civica e do 
nosso acendrado amor ao Brasil. 

Caxias condensou em sua longa e gloriosa existência policr6- 
mica série de esplêndidas lições, dentre a s  quais avultam a d a  dis- 
ciplina, a do patriotismo e a do  heroismo. 

Disciplinado como oficial valoroso, disciplinado como hábil 
condutor de exércitos, disciplinado coino estadista de sólida enver- 
gadura, Caxias é um exemplo que se destaca coino esplendorosa 
lição militar e revela exuberaiiteniente a Disciplina no cidadão e no 
soldado, coiiio fator precipuo de êxito e de eficiência. Fôrça arrnada 
sem disciplina não é Exército e sim, quando muito. aglonierado 
amorfo e inconsciente de aventureiros. 

Não há lugar no seio do Exército para a insubordinaçãc e 
para a revolta. Quando estas aparecerii é porque está etri atividade 
o fermento da desagregação, é indicio do caos ameaçador. é a 
forniação de nimbus que ameaçani ruinosas teiiipestades politico- 
sociais. A Disciplina é a seiva miraculosa que alinienta e torna 
robusto o Exército. E tanto melhor será êste quanto maior fôr a 
disciplina nele reinante. 

A disciplina inteligente e dedicada, a disciplina espontânea e 
construtiva, a disciplina pura pelo conteúdo e profunda pela sua 
extensão revela no ínclito Duque de Caxias um traço marcante 
por excelência. Basta, para coinprová-lo, observar a atuação do 
futuro herói de multiplas refregas n(? periodo conturbado que se 
inicia com a abdicação do primeiro Imperador brasileiro. Quando 
a politica envenenava o ambiente e originava dissenções, ameaçando 
o Exército. porque dêle se procurava aproveitar, o major Lima e 
Silva desenvolve extraordinária atividade na defesa da ordem 
pública, desdobra-se em esforços pela manutenqão da ordem, pela 
conservação da disciplina nos quadros civis e militares do  Império. 

Seu amor à disciplina foi tão longo quanto sua vida, desde 
a s  lutas externas, desde a caserna, até os  gabinetes de Estado. 

Se a Disciplina teve eni Caxias servo obediente e submisso, 
por isso inesmo grande e valoroso, seu patriotisnio foi inigualável. 
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Não é necessário procurar muitas palavras para destacar i> 

fervoroso anior de Caxias a sua Terra e à sua Gente. 
Combateu dentro do Brasil a fini de mantê-lo integro, coeso. 

absolutamente indissolúvel. Suas vitórias nas pugnas internas asse- 
guraram a unidade nacional. 

Combateu fora do Brasil a fini de preservar o patriinônio ter- 
ritorial e animico d a  Nação, atingida por per turba~ões existentes 
nos povos limitrofes. Suas vitórias nas lutas externas desafrontaram 
a Pátria e lhe assegurarani a honra e a glória nos campos de 
batalha. 

As pacificações do A,laranhão, de São Paulo, de Minas, do Rio 
Grande do Sul, principalmente, ai estão conio marcos luminosos de 
quanto foi valiosa a espada de Caxias como esteio da grandeza 
e da unidade do Brasil. 

As campanhas contra Rosas, na Argentina e Oribe no Uruguai, 
contra Lopez, no Paraguai, onde avultaram dezenas de notáveis 
embates, ai estão para lembrar perenemente o amor de Caxias ao 
seu e nosso idolairado Brasil. 

Caxias foi um chefe guerreiro que fez a guerra diferente. Sua 
bandeira nunca acobertou u ódio, a perseguição, a huniilliaçáo. 
Incapaz de odiar, de perseguir ou de humilhar. 

A brasileiros transviados tratou como brasileiros, filhos da 
mesma Terra, irmãos nas mesmas crenças, irniãos nas niesmas tra- 
dições, irmãos no niesmo amor ao torrão natal. 

A americanos transviados tratou conio americanos, filhos do 
mesmo continente, irmãos na niesnia forniação étnica e moral, e 
irmãos no mesmo apêgo à Pátria que os viu nascer. 

Se exempiificar for necessário, evoquem-se a s  palavras da 
Proclamação aos farroupilhas quando Ihes foi ao encontro a fim 
de os  trazer novamente a comunhão nacional: 

"Abracemo-nos e unamo-nos para marcharmos nüo peito a 
peito, mas ombro a ombro, ern defesa da Pátria. que 4 nossa mãe 
comum". 

E quando vitorioso rejeitou festivo "Te Deurn" determinando 
respeitosa missa de defuntos, porque repugnavam ao grande Chefe 
expansões de alegria quando seus olhos haviam visto jorrar sangue 
hrasileiro. 

E os antigos rebeldes não tardaram em fazê-lo presidente da 
Província do Rio Grande do Sul e em manifestar pùblicainente 
"eterna gratidão ao ínclito Presidente da Provincia o Ilmo. Snr. 
Barão de Caxias pelos afanosos esforcos qrre há feito na pacificação 
da pruvincia". 

Sem dúvida era uni general em que não aparecia o general 
porque em seu lugar sohressai o Pacificadi~r. 
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Enquanto a s  lutas no Prata revelam sinistras figuras da 'cau- 
dilhagem que se debatem eni nonie de interesses prbprios, nunia 
época tumultuaria em que o solo politico-social platino "era move- 
diqo", desequilibrado e instável, Caxias friito de uma Naqão unida, 
ordeira, capaz e definida sob o ponto de vista politico-social, Caxias 
vai ao encontro de Oribe, caudilho uruguaio, o aliado de Riisas, 
nias previne aiis seus soldados: 

"h'úo tendes no Estado Oriental outros inimigos senáo os sol- 
dados do General D. Manuel Orihe, r êsses rnesmos, enquanto ilu- 
didos emyiinhareni armas contra os interêsses da sua Pátria. De- 
sarmados oti i'cricidus, são americanos, súo vossos irmáos e como 
tais os deveis tratar". 

Que magnífica lição para rodos os tenipos! 
Caxias era urii general diferente que fazia a guerra diferente. 

Se quisernios batizar essa guerra diferente poderiamos, sem erro, 
denominá-la "giierra civilizada", porque é a guerra subordinada 
aos principios morais e de humanidade. Não dizeni outra coisa a s  
expressões, aos seus soldados. na campanha contra Rosas: 

"Sem conrbafes consegiiistes o triunfo, e a liberdade, a huma- 
nidade, a civilizacio e a orden triunfaram conosco. Eis a vossa 
verdadeira glória e a dos nossos; eis a verdadeira niissão dos exér- 
citos cii~ilizados". 

Grande chefe que assim comanda. Grande Exército que assirn 
age. Grande Pátria que assini luta. 

"A coniplexidade cívica da vida de Luis Alves de Lima c 
Silva, Duque de Caxias, escreve Pedro Calnion, singulariza-a na 
galeria dos grandes soldados. E '  uiiia figura poliédrica. Um herói- 
-síntese. Ou, para preferirnios Etiierson e Carlyle - um homem 
representativo. As principais atividades em que poderia empenhar-se 
0 servidor do pais foram os seus "trabalhos de Hércules", militar 
fiel a profissão, seni a iludir, sem a enganar, sem a corromper; 
político da boa politica, a esta prêso por unia vocaçãu discreta; 
administrador de austero govêrno inteligente, persuasivo e criador; 
estadista de visão lúcida, parlamentar sem ênfase, marechal de 
irnpoluta consciência do  ofício, também estudioso dos problemas 
contingentes e centrais do país - portanto um pouco de tiido, e 
nalgunias coisas inexcedivel, na gradua& variada das apridóes 
mais ilustres. Quauios personagens de primeira plana na história 
do século XIX encontraremos assini habilitados para função pública 
- no eii~inente destino de dar a sua terra estabilidade, equilibrio. 
disciplina e glória? Bastaria para celebrizá-lo, unia só das  três 
carreiras qiie seguiu - a das armas quc o levou as  Lornas Valen- 
tinas, a da niagistratura politica - que deu coiii êle no Senado, a 
da direção do Estado. que o fez niinistro e presidente do Conselho 
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na linha dos primeiros dirigentes d a  Naqão. Governante, dignificou- 
se coni importantes ideias de progresso; senador, integrou com a 
sua ponderação uma elite de notáveis conselheiros; general, nunca 
foi vencido. O que de surpreendente liá na sua biografia, poréiii, 
é a harinonia entre as  diversas tendências que a orientaraiii: o 
senso do coniando, o patriotisnio calmo, o espirito nacional". 

Sob qualquer ponto de vista coni que se procure ver a extraor- 
dinária figura do Duque "integrador d a  Pátria Brasileira", sobres- 
sai o mesnio fulgor, a niesiiia harmonia, a mesma projeção. Nela 
se reunem, numa concilia(.ão hari!iÔnica, ideal, honra e patriotisino. 
E tudo isto subordinado ao terriperamento do herói em que preva- 
leciam a agilidade mental, o senso da realidade e o espirito de 
organiza:áo. Não foi Caxias, conio já assinalou alguém, utii "homo 
~iestheticus" doniinado pela fantasia, nerii tanipouco o "honio 
theoreticus", voltado "para a resolu$ão de problenias transcenden- 
tais e afastado do senso prático da vida". Foi, sem dúvida, o "honio 
ducens" calmo, refletido, eni que a meditaqão colaborou construtiva 
e ativamente para a decisão. 

Foi um chefe, na mais cotiipleta acepção do têrnio, que soiihe 
"guiar, orientar e conduzir". 

LOgicaniente, eis Caxias, na sua grande característica estru- 
tural: - o chefe completo. 

Mas psicològicamente, o Patrono do Exercito foi, essencial- 
iiiente, » "homo religiosus". E '  cotiiovedora a sua humildade, o seu 
desinterêsse pelas vaidades do riiundo e o seu profundo respeito 
autoridade, fundanientos que denunciam o hoineni de fé. 

Eni que periodo d a  história do Império E possivel encontrar eni 
Caxias indício de subtraqão à autoridade suprenia? Só coiii um 
advérbio de nega& pode dar-se a resposta. 

A vida de Caxias e uiria licão dignificante do valor da tiisci- 
plina e da obediência. Disciplina para triunfar e obediência para 
agir. 

"Sua obediência, escreveu Everardo Backheuser, é abnegada, 
ininterrupta, humilde, em unia palavra, religiosa. Teni a niistica da 
Pátria apoiada na mística de uni S e r  Supremo". 

cabe ,  indiscutivelmente, à forriiacão religiosa de Caxias O 

segrêdo de seus triunfos. Nela residia a corageni nos niomentos' niais 
difíceis, quer nos campos de batalha contra o inimigo frente a 
frente, quer nas atividades civis, eiii que os inimigos se  ocultani 
atrás dos biombos da hipocrisia e das  insinuaqóes incendiárias. 
Nela esteve o conforto para as  desconsidera~ões sofridas no final 
de sua vida, por parte do próprio Irnperador. Nela repousou 2 

resistência contra a s  picardias dos que invejani, por incapacidade 



de se nivelareni aos honiens dotad(is de boas qualidades ou de 
visão. 

Essa excelente formacão religiosa de Caxias foi a responsável 
pelo espírito de menerosidade, de niagnanirnidade, de altruismo, 
reveladri pelo ~ e $ i  em rbda sua vida. 

E a Caxias deve-se a solução de ririia das maiores questões do 
Império - a questão religiosa que lev«u a prisão dois preclaros 
bispos D. Vital ijlaria Goncalves de Oliveira, ou frei Vital Maria 
de Pernainbuco, como capucliinlio, bispo de Pernanibuco, e D. An- 
tônio de hiacedo Costa, bispo do Pará, recolhidos, o primeiro a 
fortaleza de São João, e o segunclo a Fortaleza da Ilha das Cobras. 

O gabinete de 25 de Junho de 1875, presidido pelo Duque, 
obteve a anistia concedida aos 17 de Seteiiihro do referido ano, aos 
dois insignes prelados. Por essa ocasião, disse Caxias: 
- "Restitui as  Iânipaaas aos lanipadários". 
Assim foi Caxias. 
Não podia 0 Exercito encontrar melhor e niaior figura em 

todo o cenário de nossa história politico-civil-militar d(i que a de 
Caxias, a fim de outorgar o imarcescivel titulo de seu Patrono. Nãc  
podia porque dentre os nossos herjis, e, quicá. dos do próprio 
Universo, é o Heriii-Perfeito. 

Herói Perfeito porque foi o herói crimpleto. 
Chefe inexcedivel, adniinistrador de alto coturno. prilítico de 

ampla visão, varão cheio de civisoio e de religiosidade, quem poderá 
superá-lo eni méritos e servicos? 

Quanto se torna necessário evoca-lo na hora angustiosa dos 
dias presentes em que os horizontes pátrios se toldaiii prenunciando 
tempestades que poderão originar a desolação, o caos, a confusão? 
A evoca~ão  da figura inipar de Caxias, cutno exetiiplo de amor 
pátrio, de disciplina, de respeito a autoridade e a s  institui~ões, de 
defesa das tradições históricas, é uni imperativo e uina garantia. 
Uin imperativo pelo valor do exenipl«. Urna garantia pelo ensina- 
niento que coiitém. Ou evocamos c seguinios o exemplo do pas- 
sado que nos legou Caxias, uina plêiade de variies ilustres, uma 
Pátria unida e ordeira, ou o rilvidarrios para, então, nos tornarrnos 
indignos dos que nos precederam e da própria Terra que nos serviu 
de berqo. Corn o exemplo de Caxias, o Brasil continuará fiel a 
sua trajetória histiirica. Coni as  aventuras dos que tentam des- 
virtuar essa continuidade característica de nossa formação, o Brasil 
caminhará eiii ruiiios incertos qiie o hão de conduzir a ignotos e 
tenebrosos perigos. Oiiqanios coni a aliiia, com o corasão, o apêlo 
cle quem aiiiou e viveu para a sua grande e gloriosa Pátria. Oucâ- 
mo-lo e atendâiiio-10: "Sigaiii-iiie os que foreiii brasileiros"! 



B E N T O  P E R E I R A  B U E N O  

Por principio e sisteriia, todos o sabeni, sou radicalmente con- 
trário a honrarias e homenagens excessivas enderefadas a pessoas 
vivas, salvo condições e merecimentos incomuns. Vejo-me, por isso, 
neste augusto ano do IV Centenárir~ de São Paulo e quando nosso 
querido Instituto já eni idade provecta, podemos assini dizer, com- 
pleta seus gloriosos sessenta anos, eni face de situação especialis- 
sima e singular que me leva a quebrar norma respeitável, de que 
sempre procuro fugir, e disso dou niinhas razões: - quiseram os 
bons fados que nesta era de encanto e alegrias registrássemos. 
entre nós, para júbilo e enlêvo de quantos o admirani e para gáudio 
dos que lhe são caros, a existência de um consócio que brilhante- 
mente formou entre os cento e poucos abnegados cidadãos probi- 
dosos que ergueram, nos idos de 1894, esta casa de cultura e de 
amor a Pátria. E' Bento Rueno, r) companheiro sob todos os 
pontos de vista admirável, que se faz  alvo, neste instante, de toda 
a nossa reverência jubilosa e se torna merecedor dos máximos 
galardões que nossos corações sinceros possam oferecer a uiii cida- 
dão credor da estima de sua gente, do respeito de sua faniilia e 
do orgulho de sua terra muito amada. 

Não estou aqui para trafar-lhe esperado panegirico - aliás, 
o que muito êle nierece - que para tanto me faltam engenho 
e arte e êste não e pròprianiente o momento adequado; porém, 
niovido pelo dever de justiça que devemos aqueles "homens bons" 
de que amiúde falam os velhos e amarelecidos documentos do 
passado desta Piratininga que tanto nos envaidece, sinto em mim 
a obrigação de fazer que não olvidemos o fato singularissirno de 
que falei, ao principio, isto é, a existência, felizmente ainda vi- 
goroso e proiiiissor, dêsse exemplar magnifico de seivoso jequi- 
tibá - último esteio do pugilo de homens cheios de vontade que 
ergueram êste niaravilhoso inonuniento hoje sob nossa guarda. 
Para êle, pois, último sobrevivelite dentre os 139 fundadores desta 
casa de culto e veneracão ás  coisas grandiosas de nossa terra e 
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de nossa gente, e que sòzinho remanesce, nossos pensanientos e 
cult<i, nossa admiração e preito, tambéni e niuito sinceros, tud~: 
de envolta corn a alegria que sentinios de sabê-lo soherbamente 
estuante de vida entre os paulistanos e para cuja permanência em 
meio desta gente ciosa de stia raça de gigantes dcvcinos pedir, 
ao supremo Criador de todas as  coisas, com veras d'alma, nos 
ajude corri a Ciraqa de sua inanutenção na terra que o viu nascer. 

Ser i  rnagniiica dádiva aos nossos esforços e incalculavel gló- 
ria para os qiic ariiarri nossa grei. Sessenta anos ininterruptos 
como iiieriibro dEste sodalicio! Não sei, confesso-o, de fato se- 
melhante eiii outro meio e desconheqo a alegria de outro qual- 
quer, conio a que tenho neste iiionietito faustciso - para mim 
verdadeiro privilégio - de o nieiiiorar para que eternaiiiente fi- 
que constando dos fastos já de si gloriosos de nosso útil e respei- 
tável Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Não basta, contudo, tão sòniente a relenibranca que ora faço, 
enibora iniportante, incomuiii e talvez inédita. Por isso proponho 
que a asseiiibléia, além de fazer constar nos ariais da casa tão 
auspicioso acontecimento, mande, por interiiiédio de comissão es- 
pecial de confrades, da qual participe toda a diretoria incorporada, 
fazer destacada visita ao conspicuo conipanheiro, patenteando-lhe 
assiin nosso iinenso júbilo e levando-lhe os votos que 'fazeinos. 
coni infinita sinceridade, de que o Poderoso continue a propiciar 
a êste cenáculo, por iiiuitos e longos anos, prêmio assirii tão ven- 
turoso, qual o de contar com Bento Pereira Bueno, conio 0 scu iiiais 
antigo e respeitável societário. 

* * *  

Isto dito, passo adiante para outro inister de relevante impor- 
tância tariihéiii. Quero aduzir, ainda, umas poucas palavras re- 
lativas ao 60.' aniversário de nossa instituição. insistindo, contu- 
do e corrio é de ver-se, eni reafirrriar o rrieu horror as  honiena- 
gens a pessoas vivas, de corpo presente e o que C de uso mais 
ou nienos habitual, niuito enihora tenha eu aberto justa exceção 
no caso de Beiito Bueno e isso mesnio ein virtude das  condições 
esp$cialissiiiias que apontei. Sou contrário a tal por muitas ra- 
zões, destacando como a principal delas o receio, ou melhor, o 
pavor da desilusão, o que tanibéiii 6 coriium, porque nada pior, 
convenhamos, do  que o desencanto! 

Vem a propósito, niuito embora possam considerar o caso 
rebarbativo, contar fato pitoresc» que nie foi relatado, faz  perto 
de quarenta anos, senão niais, por ilustre professor e jornalista 
lusitano que ao fim do séciilo passado, eiii fuga, procurou abrigo 
neste generoso Brasil depois de inesperado insiicesso rrpuhlic;i- 
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no que a policia do velho reino bragantino fez morrer no nasce- 
douro, e hc~misiado montou residência eni niinha terra, Pinhal, on- 
de foi, por necessidade de vida, mestre-escola dos mais renoina- 
dos e entre a juventude de meu tenipo larganiente distribuiu vasto 
saber para, ao fim de atribulada existência, deixar ali quentes cin- 
zas de revoltado patriota luso. Artur Rio Vez, era êste o seu no- 
me, que quero aqui citado conio demonstrafão de niinha admira- 
$20 a espírito estóico, nobre. convictii e dedicado. 

Mas, contava Rio Vez coni a exuberância e verve próprias 
das cerebrações de aléni-iiiar, para que o auditório curioso colhes- 
se a nioral da fábula, histiiria que era niais ou menos assini, se 
hem nie lembro: 

Em esquecida e decadente cidadola jogada lá pelas alturas da 
fronteira de Espanha apareceu, uiii dia, riiandado pelo Patriarca 
de Lisboa, novo cura, padre nioço, recéni-saido do seminário e que 
vinha coin louca vontade de niuito trabalhar. Eni meio a toda 
aquela desolação de cidade quase niorta não se sentiu entibiado, 
nem se acohardou, muito eiiibora de logo notasse desinterêsse, 
displicência geral e, mesnio, o iiiiperdoável descaso com que fora 
recebido por uma gente desacorofoada e apática. 

No velho e encardido teniplo de pedra que datava de alguns 
séculos notou que tudo faltava, tudo era miséria, tudo era br~lor C 

que o quase decrépito sacristão sempre tinha pressa em ver ulti- 
madas a s  nlissas e niais ceriniônias para prestamente apagar, com 
a s  pontas dos dedos inolhados de cuspo, as  ii~irradas velas de cêra, 
o que fazia corn sofreguidão e mitreza e dando dcsagradavel iin- 
pressão de economia onzenária. Teias de aranha por todos os 
desvios, toalhas de altar niiraculosaniente reniendadas e nunca as- 
seadas, tocheiros capengas, descoloridos e envergonhados, ima- 
gens mutiladas e sem auréola, incenso rançoso e desodorado e até 
água benta niedida e cainhada as  beatas. . . Enfirn, era desani- 
mador o cenário geral dos prinieiros dias de paroquiato e dos mais 
tristes o aspecto de sua matriz. Alas não desanimou, absoluta- 
iiiente, o cura tiioço. Foi-lhe, aquela desolação. possível incenti- 
vo a grandes cousas. 

Logo ao primeiro doniingo sobe as  escadas apodrecidas e ran- 
gentes do velho púlpito e fala ao rebanho com o inaior dos entu- 
siasrrios, enche-o de brios e termina por aplicar-lhe unia coino que 
verdadeira injeqãu de óleo canforado, da mesma forma que o faz 
cuidadoso medico procurando dar vida nova a paciente que mos- 
tra jeito de fugir desta para nielhor. . . Fala em progresso, em 
engrandecimento da terra, ein glória de Deus, em festas, em pra- 
zeres, em cousas que, afinal, aquela desencantada e boa gente a 
bem dizer não conhecia, que niodorrento era o seu viver e de emu- 
lação jamais ouvira contar. E se o diz, no sermão de esperanças, 
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melhor o faz na prática, o novo vigário, nos dias que se seguiram 
a primeira niissa conventual que tão entusiasticaniente oficiara. 

E na seniana entrante o teniplo abandonado e de caracteristi- 
co báfio desagradável de velhice já apresenta novo e mais garri- 
do semblante, este decorrente, antes do niais, da  limpeza inces- 
sante em que riiaiir~plas reforçadas e dispostas de cachopas  viva^ 
zes acudiam, porfiando, cada qual delas, dar-lhe maior luziiiiento, 
nuina coiiipetiqão que chegada à s  raias de fervida disputa. A se- 
guir, flores, luzes, ar e inuito hrilho. Estava iiiesmo um brinco 
a igreja antes cheia de ranço. 

A velharia da tcrra e os desiludiclos de estiniuli] foram  com^ 

prendendo, de pronto, que havia boiii riiarujo ao leme, a vonta- 
de era capaz de iiiilagres e, na realidade, assiiri era bem bom vi- 
ver a vida. . . Forani-se chegando aos poucos, risonhos, com ca- 
ra agora de boa vontade, hoje e amanhã, também procurando 
cooperar, ajudar e até tendi] iniciativas próprias! 

Já não se continha eni si de contente o vigário, pois era isso 
mesmo que desejava. Coiiieçaram, em conseqüência, alvitradas 
por êle, a s  realizaqões e os grandes conietiinentos, cousas consi- 
deradas impossiveis outrora. Mas a verdade é que para tanto 
sempre se fazia necessário dinheiro, riiola real de tudo. Pois neni 
Cste faltou, porque antigas arcas se abriram e pés de meia se de- 
sataram. Hoje para o hospital, que fundou, amanhã para o asilo, 
depois para o orfanatii, para a irmandade disto, para a confraria 
daquilo, 11 fato é que havia numerário e com sobras. Precavido 
e cauto, o cura não o gastava todo, não. Só a metade das cole- 
tas, ou poucos vinténs iiiais, tinha aplicação imediata, porque a 
parte, restante era por êle posta de lado, repetidamente com a ad-  
vertência bein explicada de que se destinava a "outro serviço, 
outra obra". . . E o povo concordava boamente, sem dúvida, até 
com entusiasnio, porque via a s  realizações meritórias e sentia o 
progresso da terra, além d a  vida nova que ninguém mais contes- 
tava. Ademais. o cura era de truz! 

Tantas cousas boas e notáveis fez o boni do  padre que, um 
dia, ao aproximar-se seu aniversário natalício, entenderam todos 
os  cidadãos e paroquianos, seni discrepância, que deviam homena- 
geá-lo a altura do  que na realidade estava a fazer jus, mas home- 
nagem a portuguêsa e que ficasse para a eternidade. Gratidão 
de verdade e reconhecimentr~ aos altos méritos do bom pastor. 
Depois de inúriieras reuniões secretas na casa do regedor, altas 
horas e seni que o vigário de nada desconfiasse, resolvido ficou 
se levantasse no pátio da igreja, bern a frente d a  portada princi- 
pal do tempio, imponente pirâiriide de granito de Lioz, nela gra- 
vado coiii !etras de ferro o noiiie do grande cura, acoinpanhad~~ 
de homb?sticas palavras de cnalteciinento e gratidão. E ao dia 
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da grande festa inaugural houve solenidades tais, coni músicas, dis- 
cursos e foguetório, que causaram inveja as aldeias vizinhas e 
provocaram ao pároco lágrimas de indizível e reconhecida 
gratidão. 

Maior foi a dobadoura dai por diante porque o eutusiasnio 
coletivo cresceu. Com Ele correu parelhas a boa vontade de tn- 
dos. Realizacôes sem conta, quase superiores as possibilidades 
locais, concretizavam-se da noite para o dia, mesmo porque o di- 
nheiro não faltava para nada, embora não tocasse o padre na 
outra metade do apurado, que sempre ia deixando para o "outro 
serviço, a outra obra". . . Aproxima-se a Semana Santa e o cura 

trabalhador, infatigável, tenaz e sem descanso, alvitra se faca es- 
tupenda e jamais vista comeiiioração do supremo martirológio 
cristão, cousa que haveria de marcar época e celebrizar sua gen- 
te, mais acicatando a inveja dos outros. Todos topam a parada, 
como se diz vulgarmente, honiens, mulheres e criancas e três me- 
ses antes começa. coni sucesso inaudito, a arrecadaçãd para as 
festividades que seriam sem precedentes, mesmo nas maiores ci- 
dades do reino. Estufassein os peitos seus paroquianos, que a 
tão decantada Semana Santa de Sevilha não Ihes levaria as 
lainpas. 

E assiin foi, na verdade. Tivera111 uma semana cheia, como 
é hábito dizer-se. Tudo feito coxii aparato, niuito gosto, muita de- 
cência e alta grandiosidade, desde o doniingo de Ramos. E o sá- 
bado de Aleluia, êsse foi um dia de festas loucas, jamais vistas, e 
a noite ninguéni dormiu para aguardar o deslumbrante encerra- 
mento de tudo coni a alegre e festiva procissão da Ressurreição, 
quando o sermão do encontro haveria de ser cousa de enche; 
as medidas. . . 

Raiava o dia, os sinos bimbalhavani alegres, anjos tomavam 
lugar nas filas, crianças empunhavam bandeirolas triunfais, ho- 
mens ostentavam opas variegadas, velhas jogavam os rebufos, a 
iiiúsica descarregava peças de harmonia e marchas e dobrados, 
e . .  . nada de sair a tão sonhada procissão. O sol, depois dos 
albores macios e mornos do dealbar, esquentava, já; o sacristão 
já agora catita eespevitado, mostrava-se inquieto; os provedores 
de irmandades, em sobressaltos e o regedor, a maior autoridade do 
burgo, correndo de uni lado para outro não encontrava de jeito 
nenhuni o tão piestativo e incansável moço vigário. Como sair à 
rua a procissão sem sacerdote? Não era possível, concordavam 
todos. 

Com a intenção de tomar providências que o caso inusitado 
requeria, runia para casa o regedor, acompanhado dos notá- 
veis da terra e, ali, nem heni entrado na sala de frente, qual não 
é a sua dolorosa surprêsa ao deparar sôhre o dorso do telônio um 



bilhete apressado, escrito em letras nervosas, da única e linda fi- 
lhota, pedindo perdão e anunciando que fugira com o cura, mas 
que se não apoquentasseni, êlc e mais a boa iiiãe, que necessida- 
des nâo passariarri porqiie levavaiii consigo todo o apurado. . . 
para o "outro servico, a outra ohra". E casar-se-iam no Brasil! 

Não sei dizer-lhes, nieiis caros confrades, se na verdade vie- 
rani niesmo e se aqui lançararii os alicerces de respeitável família. 
Talvez assini tenha acrmtecido, para razoável f i i i i  a esta história, 
nias o fato é que, aparvalhados, os habitantes da velha cidadola 
portuguesa jurarani nunca iiiais lionienagear pessoa viva, poi- 
cousa neiihunia dêste niundo, que enornie fora o seu desencanto. 
afirmava r> saudosi~ professor Rio Vez. 

Mas a pirâmide foi derrubada. tainbém a portuguêsa, a 
iriarretas! 

* * *  

Pedro I I ,  o nosso magnâniiiio e filósofo iriiperador, 'êsse, ao 
contrário, não tinlia duvidas eni encher de homenagens os vivos. 
Fazia-o até coni derramaiiiento, mas com muito sabida inteligên- 
cia: - distrihuia a granel coriiendas, títulos honorificos - pois 
iiiuito bem conhecia o fraco de certa parte de nossa gente - bem 
assim postos e graduacões da Guarda Nacional; porém tinha o 
cuidado de faz?-lo vindo de baixo para cima, comecando pelas dig- 
nidades inferiores, iiiais niodestas para, depois e coni vagar, ir 
atribuindo protnoç6es paulatinarnerite, tudo com inuito senso c cui- 
dado, de niolrie a alimentar rios agraciados o desejo de subida 
mediante o~iiierecitnento que decorria do  procedimento digno, da 
conduta honesta. E acertava quase sempre, essa a verdade, e é 
possível que iiáo se  tenlia noticia de uni desencaiito seu. . . 

Pensando beiii, náo seria I> caso, nesta nossa era de tanta 
corrupqão e desriiando, de deslavaiiiento c pouca vergonha, do res- 
tabeleciniento da Guarda Nacional e das comendas da Rosa e do 
Cruzeiro?! Queni sabe se, com esse ardil de promoções subse- 
quentes; conseguiriainos voltar aos biins tempos eni que o brasi- 
leiro era diferente!? 

Fiz pensadamente estas digressões que naturalmente devem 
estar aborrecendo meus nobres pares, - e pelo abuso peço des- 
culpas - exclusivamente para, acentuando ininha ojeriza pelas 
homenagens aos vivos, demonstrar que devernos, sern contestação 
possivel ou acatável, isso sim, homenagear coni todo o nosso re- 
conhecimento grandes mortos de nosso Instituto, os que se foram 
e aos quais rriuito deveiiios e a -  quem imperdoavelmente temos 
olvidado. 

Construindo êste palácio que hoje nos abriga e até nos dá 
ares de riquinhos, e que está ficando pronto precisamente no 6 0 . O  
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aniversário do sodalicio, a verdade é que até agora sòmente atri- 
huimos honienagens e reconheciinento, aliás justos, a cornpanhei- 
ros da atualidade e esquecenios inteiramente os do passado. prin- 
cipalniente os três fundadores da confraria - Toledo Piza, Do- 
iiiingos Jaguaribe e José Maria Boiirroul - i s s o  seni alinhar 
outros que iiiuito fizeram pela institui~ão, notadamente aquêles 
que, a custa dos niaiores sacrificios, ergueram o nosso prinieiro 
tugúrio, verdadeiro palácio dos tenipos de onteni e neste mesnio 
lugar existente, evitando que o Instituto continuasse vivendo de 
déo erii déo ou por salas eniprestadas. 

Não estou censurando ninguem, iiias entendo que devemos 
ser reconhecidos a nossos maiores, aquêles, precisamente, que 
fizeram os prinieiros sacrifícios. :Olvidá-los totalmente, como 
verifico que está acontecendo, convenhanios que é diminuição de 
nós próprios. Pois se os riienibros do Instituto, de ontem, dei- 
xarani significado erii nossos anais o seu altruismo e renúncia 
ao ponto de iião ficar esquecido sequer o nome do pedreiro que 
levantou aquela velha e saudosa casa que até há pouco nos abri- 
gou tão condignarnente, como vanios nós, sem desculpa aceitá- 
vel. esquecer (1s nonies dêsses mesinos homens, verdadeiros ti- 
t i s ,  que nos legara111 nioradia e tanto ilustrarani as  letras histó- 
ricas do Brasil? E' teinpo, penso, de ser reparada essa falha 
nossa, se i. que desejanic~s ser, no futuro, quando não mais este- 
janios aqui, considerados e cultuados, tainhém, pelos nossos atos 

atitudes, conio eles o fora111 sempre e têm sido por todos quan- 
tos sabe111 ser reconhecidos. 

Não nos esqueqamos, nunca, que se  hoje possuimos êste 
palácio que já está a envaidecer-nos - fruto, reconhefo-o como 
ninguéni, do esfiirço, da pertinácia e da vontade incomum de Er- 
nesto de Sousa Canipos, o qiie proclamo com satisfação - a h s e s  
grandes homens do passado tanibéin niuito devemos, senão tudo, 
porque foraiii êles que! ainda coiii esfõryo, pertinácia e vnntade in- 
comuni, nos legaram o alicerce, u etiibasamento, a seriiente, enfim, 
e a possibilidade desta obra que legitimamente considero monu- 
mental. 

Iriipossivel seria, senão iinpossivel pelo menos difícil, escul- 
pir no bronze os noines de todos quantos, na verdade, tanto fize- 
ram, no pretérito, para erguiinento desta casa. No entanto, cor- 
porificando nêles os nomes de todos os mais, entendo que no bron- 
ze eterno devern ficar os dos três fundadores, pelo nienos, mais os 
milênios 1894-1954, eni placa do inaior relêvo, colocada a entra- 
da de nosso edifício social, isso testificando nosso reconhecimen- 
to a êsses abnegados, e não será niuito, convenhamos mais uma 
vez, o que Ihes damos eni paga do rnuito que por nós fizeram. 
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Deixo a consideração de nieus consócii~s essa proposta ra- 
zoável e justa e quero declarar, no inarco dêstes sessenta anos de 
util existência do Instit~ito liistbrico e Geográfico de São Paulo, 
instituicão que Iioiira nossa terra e nossa gente, que somos eter- 
namente agradecidos a nossos iiiaiores e reverentes as suas me- 
mórias, que veneranios nesic instante de grande júbilo, invocando 
seus espíritos de brilho invulgar, riiotores de atitudes exeniplares, 
como paradigma de nossa conduta hoje, amanhã e sempre, para 
niaior glória da coiifraria que rios legaram e a fim de não desa- 
prendermos o que sabeiiios de belo, de nobre, de elevado e de 
sublime e, coin isso, possanios construir, tambéni, mais um florão, 
ou nielhor, manter o florão que êles em São Paulo elevaram para 
a eterna grandeza do Brasil. 



R O D R I G U E S  A L V E S  

1 .  - PRESIDENTE DA PROVÍNCIA 

Foi meteiirica a passagem de Rodrigues Alves no governo da 
Provincia paulista. Cinco meses e oito dias apenas. Mas o go- 
vcrno com os resultados que «s romanos queriam quando entre- 
gavam o poder a um ditador para liviá-10s de precária situaqão eni 
circunstâncias difíceis. Há de se ressalvar os liinites da compa- 
raqão e compreendê-la em face da niissão que coube ao político 
que ainda não atingira os quarenta anos. Se ao Brasil a causa 
abolicionista impressionava pelas conseqüências que poderiam sur- 
gir, muito inais a São Paulo, reduto agricola cuja fôrqa e prospe- 
ridade lhe vinha do  braço escravo. Diz beni Eugênio Egas quan- 
do escreveu: "A missãii do novo presidente era espinhosa. A cau- 
sa abolicionista, quase vencedora e triunfante criara em todo o 
pais, em tôdas as  provincias discórdias profundas no seio dos par- 
tidos. e a s  últimas resistências, aliás haseadas em leis, e garanti- 
doras do  direito de propriedade, iain sendo vencidas pelas ondas 
(Ia intransigência popular e justissima ânsia de triunfo, que se  apo- 
derava dos espíritos liberais, então exaltadissinios". 

A posição era difícil, dificilima e Rodrigues Alves compreen- 
dia sua gravidade. Representante de um ministério conservador, 
fiador, portanto, da sua politica, tinha que manter esta para evi- 
tar a cisão que ameaqava o partido de que era delegado de con- 
fiança. Duas faccôes disputavani-se dentro do Partido, uma che- 
fiada por João Mendes, intransigente; outra - a "União Con- 
servadora" que obedecia à orientação de Antônio Prado, mais mo- 
derada, preferia "um têrnio niédio para as  soluções emancipado- 
ras ou mesmo abolicionistas". O aiiihiente achava-se bastante 
turvado. Desorganizava-se a lavoura coin as  fugas de escravos 
sempre crescentes e cada vez mais frequentes. Intensificava-se a 
campanha abolicionista caiiiinhando para uma solução radical. Na 
Província reinavam a esconfianca, o sobressalto, a inquietude. Ade- 
mais havia a responsabilidade tiioral de tiianter senão elevar a 
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orientação administrativa sabiamente tragada por Antônio de 
Queiroz Teles. Dupla responsabilidade lhe pesava sobre os om- 
bros: - a política e a administrativa - reclaniando critério, tino, 
prlidência, largueza de vistas, felicidade nas resoluções, talento e 
capacidade, um conjunto de qualidades que rarafiicrite :e eiicoii- 
trarii riuni único homem. Mas Rodrigues !llves sem ser um Iirniicin 
inconiurn, tinha-as. Kascera estadista e adniinistrador. Colo- 
cou-se equidistante dos grupos, preferiudo alheiar-se i s  coriipeti- 
ções e empregar seu engenho na nieritbria obra de reconciliação 
da "fariiilia conservadora paulista". Sua iinparcialidade mui to  
contribuiu para apaziguar os âniinos e diminuir a intensidade tlas 
lutas partidárias. 

A canipanha abolicionista era intensificada e Rodrigues Al- 
ves interessou-se, fiel, aliás, ao seu ponto de vista, pela transfor- 
niação do trabalho de escravo para livre. A falta de unia atitu- 
de desassombrosa d a  parte do ilustre estadista em relação ao ele- 
mento servil tem contribuido,para alinientar a idéia de haver sido 
"escravocrata". Concorrem também para a insinuação já assina- 
lada seu conservadorisrno. Antônio Gontijo de Carvalho ein bela 
palestra retratando "Rodrigues .4lves, estudante", proferida na Fa-  
culdade de Direito de São Paulo, a I.'! de Julli«, aponta como e!e- 
iiientos que desnieiitem a "aleivosia" a participação do quinta. 
nista Rodrigues Alves na sociedade abolicionista "Fraternidade", 
instalada eni Abril de 1870 na sede d a  "Loja Amizade" e o fato 
de Iiaver sido "cor11 Luis Gariia e Rui Barbosa incuiiibido de de- 
fender os individuos mantidos em cativeiro ilegal e advogar a s  
causas dos escravos desamparados de seus senhores". Prêso 
ao seu credo que sintetizava a crenqa no Iiornem educaclo pela re- 
ligião, na prosperidade da naqão pela agricultura e na liberdade 
pela Constituição, Rodrigues .4lves tinha o fetichismo das reali- 
zacóes firmes, nias moderadas; decisivas, nias paulatinas, "na- 
cura noli facit saltus". Era aboliciofiista, como os jovens dos 
seus terripos de Academia, coriio os abolicionistas de seus primei- 
ros tempos de vida política, menos impetuoso, poréiii; mais sere- 
no e tendo em vista existirei11 eni São Paulo i07.239 escravos 
nurii valor mÈdio de setenta e três niil e quinhentos contos de reis. 

Podemos, porém, citar o próprio depoiiiiento de Rodrigues 
.i\lves ao se dirigir à Assembléia Legis1a:iva nestes têrmos: "A 
piopaganda pacifica e111 favor d a  eniancipação dos escravos, ins- 
pirada nos sentinrentos de hunianidacle e patriotisrii<i, desperta, 
em todos os espiritos, manifestação de franca adesão. A liber- 
dade que surge seni a desordem, seni a desorganização do  traba- 
lho, sem o tuniulto (!as leis econômicas, é unia aspiração nobi- 
lissinia, traduzindo seu pensamento nunia verdadeira proiic-s,7< 
de f é  abolicionista. E tim dos descendentes do  ilustre Conselhei- 
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ro Rodrigues i\lves acrescenta que o grande problema que o in- 
ciito homem público enfrentou, nos poucos nieses de presidência 
da Província, "foi a fuga ern massa dos escravos. Sua ação, em 
circuiistincia tão difícil, foi hábil e ponderada. Nunca foi uni 
escravocrata; senipre foi profundaniente humano. Membro d a  ala 
niais avanqada do Partido Conservador, com o Conselheiro An- 
ti>nio Prado, enteridia que a a l iol ic3 tinha que se processar pa- 
cilicarncníe, a fini de náo sacrificar a economia do pais". 

A eniancipação gradativa e a iinigração intensiva eis o ca-  
niiiilio para chegar a bons resultados. E erii seu rápido govêr. 
no deu especial atenqâo ao probleiiia da imigração. 

Vejanios os principais tópicos de dois relatórios de autoria 
de 'Rodrigues Alves reportando-se à situação da Província. 

O primeiro foi apresentado a Assembléia Legislativa Pro- 
vincial, no dia 10 de Janeiro de 1888. Salienta o presidente os 
antolhos oferecidos a administração pública por se desenrolarem 
"na província graves acontecinientos", perigando a ordem públi- 
ca, o que levava o govêriio a envidar esforços no sentido de as- 
segurá-la. 4 propaganda aholicionisia abandonara sua orien- 
tação pacifica enveredando "para o caminho do tuniulto" visan- 
do a "uiiia soluqão rápida que extinguisse a escravidão". A crise 
da tlificil passageni do trabalho escravo para o livre afligia a 
Provincia. "A lavoura em muitos iiiunicipios vivia em sobres- 
salto". Os escravos t~~rnavain-se  perigosos. Fugiani em massa 
e arniad~is. Cunipria a o  govêriio evitar a s  fugas "receioso de que 
o traballio agrícola se desorganizasse". ..li estava o ocorrido na 
fazenda do barZ<i da Serra Negra, eni Firacicaba, cujos 130 es- 
cravos se revoltarain, agredirani o proprictürio e fugiraiii. "A 
coiicessão de  avultadissinio núniero de libertações parecia ele- 
ineiito próprio para restaheleccr a caln:a iio espírito dos escravos, 
cuja causa estava vitoriosa". Não foi-a a qiiestão da libertacãc 
dos escravos que chegara ao seu têriiio, a adniinistra$áo não te- 
ria outras preocupa~ões, pois iieni as  eleiqões de 10 de Dezembro 
de 87 para a renovação da Assemlili.ia Legislativa trouxeram qual- 
quer perturbacão da ordeni. 

Referindo os deniais dados do relatjrio tereilios a atcn- 
$50 volvida para o problenia da Instruqão Pública a que Rodri- 
gues Alves sempre votou especial cuidado. Se o progresso ma- 
terial da Provincia se acentuava. o mesmo não acontecia com os 
"resultados acanliados obtidos na instrução popular". Existiani 
1.030 escolas, das auais 805 providas, com 26.939 alunos e fre- 
quentes 20.596: - "os pais não procuravaiii escolas para os fi- 
lhos; o professor não prornovia a freqüência das aulas nem esta- 
va convencido da siia grande inissão social; a escola não tinha 
a organização mais conveniente neni o professor garantias de 
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subsistência independente; os auxiliares d a  administração, eni 
regra, não prestavam ao assunto a devida atencão, as  municipali- 
dades conservavani-se inertes; os inspetores tão pouco fizerairi, que 
forani substituidos; associações divulgadoras do ensino existiam 
em escala iiiinima; os particulares não nianifestavam iuterêsse al- 
guiii pela instrução; o pouco que existia representava o esfõrqo 
oficial difícil, dispendioso e pouco eficaz". Reconhecia o presi- 
dente que a extensão territorial, a população disseminada, a pre- 
cariedade das comunicafões, erani obstácul«s que reclamariam 
uriia solução lenta e não proxiiiia para tão iniportante problema 
e leriihrava que a França levou 15 anos (de 1871 a 1886) para 
obter uina lei que reorganizasse o seu ensino primário, aconse- 
Iliava, pois, "que em torno do assunto se proniovesse uma gran- 
de agitação coni os mais elevados intuitos do hern público, para 
que dêsse amplo movimento regenerador surgisse o reniédio aos 
males da instrução". O ensino normal tanibéni não oferecia re- 
sultados apreciáveis. Poucos alunos concluiani o curso e os que 
se candidatavain ao priiiieiro ano não estavam devidamente ha- 
bilitados. No último ano escolar (1887) apenas 54 alunos (41 
do sexo masculino e 13 do feminino) haviam logrado a forma- 
tura na Escola Normal e nos exames de suficiência ao primeiro 
ano foram reprovados 47 candidatos (23 do  sexo niasculino e 24 
do  feminino). O ensino particular contava com dois bons esta- 
belecimentos - o Liceu de Artes e Ofícios e o Liceu Coração de 
Jesus e outros dois que funcionavam com resultados satisfató- 
rios: - o Colégio Cross e a Escola Neutralidade, principalmen- 
te esta que pelos seus métodos modernos niuito impressionara o 
presidente na visita por êle feita. Ficara o presidente encanta- 
do com "o sistema de ensino e prática das relaqões cordiais en- 
tre alunos e professor" a ponto de recoiiiendar a sua adoção pelas 
deniais escolas, pois "tal sistema de ensino despertaria o amor 
pela instruqão pública e as  escolas oficiais poderiam erguer-se 
do abatimento em que se achavam". . . A Província ensaiava a 
aplicação da lei n. 81, de 6 de  Abril de 87 que reformou a ins- 
trução pública, inas os ciinselhos municipais e o fundo escolar 
criados por essa refornia "encontravarri dificuldades na sua cons- 
tituição" fora a critica que se mostrava desfavorável. 

Outro problema, no inoniento o mais sério de todos, era o 
da transforniaçáo do trabaltio. As manumissões aunientavam 
diarianiente. "A traiisi(.ã« do trabalho escravo para o livre oca- 
sionaria dolorosa crise i lavoura e indústria decorrerites. Os 
efeitos dessa crise seriani debelados pela tradicional coragem e 
energia do paulista habituado a lutar. Havia receio de excessos 
e desvios dos que saiarii do cativeiro e iani entrar em nova ordem 
social, pelo que era necessário ao poder público estar vigilailte". 
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Para evitar conseqüências prejudiciais forçoso era substituir os 
braços que tendiam a desaparecer por outros recrutados no es- 
trangeiro. A Provincia já vinha recebendo nunierosos imigran- 
tes. Mas as  opiniões não eram unânimes quanto à colocação dos 
mesnios. Enquanto uns preferiam colocá-los por núcleos, outros 
alvitravani o serviço a salários, e terceiros preconizavam a forma- 
cão da pequena propriedade. Inclinava-se o presidente por um 
sistenia misto. "A provincia podia e devia ter trabalhadores a 
salário nas fazendas e pequenos proprietários e núcleos". O co- 
lono devia comecar nas fazendas ou em núcleos já formados, 
para que não desanimasse e se encontrasse amparado ao desem- 
barcar em pais novo, onde tudo Ilie era desconhecido. 

Etn 1887 entraram na provincia 34.310 'imigrantes, dos 
quais o maior número italianos que se dirigiram para o oeste e 
r) si11 de São Paulo. De 1822 a 30 de junho de 1887 haviam en- 
trado na provincia 56.866 colonos, estando à frente italianos e 
portuguêses. 

A receita orçada para 1888-89 atingia a 4.591 :680$000 e 
a despesa fora fixada em 4.075:998$249, nias o saldo era absi>r- 
vido pelo serviço de obras necessárias e os gastos coni a Imigra- 
ção trariam o "deficit" de 5.520:000$000. A stuação das finan- 
ças não era das nielhores. O exercício de 1883-86 legara um 
"deficit" que em parte foi amortizado com um saldo d a  receita 
do exercicio seguinte (86-87) .  Por outro lado a paralisação do  
mercado do café fez escassear as  rendas e forçou o govêrno a 
dois enipréstimos: uni de duzentos c i~ntos  de réis em Setembro 
e outro de trezentos e cinqüenta contos de réis em Outubro tudo 
do ano de 1887. O Tesouro ficara em estado de não poder fazer 
face 2s despesas ordinárias. 

Não nielhorando o mercado do cafi., impôs-se novamen- 
t e o  recurso dos empréstimos. O presidente da provincia ao as- 
sumir o govêruo contraiu um empréstimo de quinhentos contos 
de réis, "que poderia elevar-se a 1 ,000 :000$000 rs." com a Casa 
Bancária Nielsen & Cia.", niais tarde Banco de Comércio e In- 
dústria. 

A nossa Fôrça Pública contava, quase toda destacada no in- 
terior, com o seguinte efetivo: "corpo policial permanente, 22 
oficiais e 508 praças; corpo de urbanos, 240 praças; secção de 
bombeiros, tenente e 20 praças". A Fôrça de Linha que contava 
com 346 homens era composta de cavalaria e infantaria destaca- 
da na Capital e no Interior. 

As estradas de ferro Mogiana, Sorocabana e Bragantina es- 
tavam em pleno desenvolvimento, prolongando suas linhas. 

Outros informes pela sua significacão demasiadamente res- 
irita serão deixados a margem para que possamos examinar su- 
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cintamento o outro relatiirio coni que Rodrigucs Alves pas- 
sou, no dia 27 de Abril de  1888, a admiiiistraqão d a  Província 
ao Dr. Francisco Antònio Dutra Rodrigues, pririieiro vice- 
presidente. 

Assinala Rodrigues .L\lves a duracão do  seu período de go- 
vêrno que abraiige exatamente cinco iiieses e oito dias (desde 19 
de ~ o ~ e i i i b r o  de 87 a 27 de Abril de 88) .  

Fato expressivo foi, seiii dúvida, o d a  suspeiisáo das câma- 
ras iiiuriicipais de São SiriiXo, S. Vicente, São João da Boa Vista 
e de Itatiba por se solidarizarciii coin o exemiplo dado pela Câ- 
mara de  Sáo Borja, Rio Grande do Sul, "agitando a questão de  
ser convocada uiiia constituitite para reformar artigos da Cons- 
tituic;ái?"' O governo iriiperial aphs suspender a Câmara de São 
Borja entregou a qiiestão ao poder judiciário. Eiii São Paulo, 
a s  câmaras ii!iiiiicipais iiifliienciadas pelo regiiiie republicano ou 
dêlc pai.titlirios aproveitarain o exeiiiplo para propaganda politi- 
ca, bateiido-se pela reiorriia constitiicional. O givêrno, enibora 
não pretcntlesse "coartar a s  atribuiçòes municipais" considerou a 
atitude das câiiiaras citadas de franco desrespeito "às autorida- 
des coiistit~iidas", e iiicursas nas disposiçóes das  leis penais, por 
pretendereili alterar o pacto fundamental, cometendo crimes con- 
tra a Constitui@o do Império e a forma do govêrno estabelecido. 

A ordem púhlica fòra perturbada eni Piracicaba e Penha do 
Rio do Peixe; na primeira, nos dias 9 e 10 de Janeiro, cêrca de 
1.000 Iioriicns (escravos e libertos) fizeratil Lima marcha sobre 
a cidade: a larn~ando a populaçào, e na segunda, a 11 de Feve- 
reiro ocorreram fatos graves que tiveram como desfecho o as- 
sassinio de Joaquim Firniiiio. 

A saúde pública fora ameaqada pela varíola em alguns pon- 
tos do Interior. Expedira-se o regulamento reformando o servi- 
ço de higiene, estabelecera-se uni iorrnulário para o serviço das  
eiiferiiiarias provinciais e criara-se o boletim demográfico sa- 
nitário. 

I'recipitava-se a questão abolicionista. Os fazendeiros pau- 
listas a 15 de Dezembro de 87 reuniram-se na Capital e "combi- 
narani a cxtincão da escravidão no prazo de 3 anos" o que se  
toriioii inoperarite eiii face das fugas dos escravos que aurnenta- 
vani dia a dia. As alforrias averbadas iani a 39.538, no período 
de 20 de itlarço de 87  a 20 de Março de 88, pelo fundo de 
ciiiaricipa$ã~> Iiaviain sido alforriados, na base media de 731$000, 
3 .470  escravos e na província já se contavaili 60.247 filhos li- 
vres de niiilheres escravas. O total dos escravos se elevava a 
107.329 fio valor de 73.537:81 l$000. 4 situacZo agrava-se "e 
o único meio <!e manter urna tal ou clual ordem nos serviços ru- 
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rais foi a alforria imediata e incondicional, recebendo os libertos 
salários ajustados. 

A lavoura atravessava imensas dificuldades e o govêrno st 
empenhava sèriarnente para salvá-la. A Assembléia votara a lei 
referente à introducão de 100.000 iniigrantes europeus, açorianos 
e canarinos. Em Junho já se aguardava a entrada de 20.00C 
imigrantes. A tnonocultura já começava a inspirar receios e pen- 
sava-SP abandonar o excliisivismo do café, empregando-se poli- 
cultura. Entre as  culturas que se apresentavam mais sedutoras 
estavaiii o trigo e o fumo. A cultura da videira e a fabricação do 
vinho prosperavani na Capital (plantação do Dr. Braulio Orios- 
te, na estacão de Água Branca, de Bernardo Diederichsen, na fa- 
zenda do ~Morntiibi e de Carlos Muller, no Trenienibé, eiii TietC 
(o maior produtor de vinhos era o capitão Antônio Correia ,df 
Morais Silveira), etii Mogi das  Cruzes (onde se destacavam or 
cultivadores Vicente de Oliveira Lacerda e Francisco José Speers) 
e em Cunlia, onde a produção já atingia 12 pipas. Animando, 
aconse!hando, ensinando os agricultores estava ao lado do go- 
vêrno o sábio Dr. Luis Pereira Barreto. 

A instrução publica sofria tropeqos. A reforma de Abril 
de 87, regulamentada a 20 de Agôsto parecia não atingir o obje- 
tivo ern vista. Faltava pessoal habilitado no interior, a s  munici- 
palidades não correspondiarn "ao elevado intuito do legislador, 
e levantavani dificuldades à instalação dos conselhos". O pro- 
fessor nornialista percebia 900$000 por ano, os  que prestassem 
"exame das matérias acrescidas ao programa, em virtude d a  re- 
forma" poderiam perceber 1 :200$000 e em certos casos chega- 
riam ao máximo de 1:500$000. Sempre a inferiorização eco- 
noriiica. 

A Escola Normal era frequentada por 443 alunos, assim dis- 
tribuidos: 1.O ano: 116; 23, 126; 3.", 65. Nas aulas preparató- 
lias, 41; nas aulas primárias anexas, 95. O Liceu Coração de 
Jesus era frequentado por 260 alunos externos, o Instituto D. 
Ana Rosa que funcionava no Convento do Carmo possuía 102 
alunos. Em Guaratinguetá construía-se o Colégio N. S. do 
Carnio e em TaubatC instalara-se o Instituto Taubateano de Agri- 
cultura, Artes e Ofícios, mantido por "uma associação de 480 
pessoas pagando a mensalidade de 1$000 rs.". 

As estradas de ferro, Sorocabana, Ituana, Rio Claro, Ramal 
Férreo do Rio Pardo e a Mogiana, se  desenvolviam nornialmen- 
te. A companhia Carris de Ferro da Capital projetava novas li- 
nhas de bonde. As passagens custavam duzentos réis, indepen- 
dendo da extensão do percurso, excetuada a linlia da companhia 



São Paulo-Santo Amaro que obteve permissão para elevar as  ta- 
xas  de passagens. 

Prosseguia a iluniinaqão a gás e se adiantavam as  obras do 
monuiiiento do Ipiranga. 

Nos núcleos coloniais para onde o govêrno encaminhava 
imigrantes plantavam-se canas, cereais, videiras, centeio, cevada 
e café. Reconiendava o presidente aos fazendeiros que desmem- 
brasseiii suas propriedades em lotes "para serem vendidos aos 
pequenos cultivadores". Finalnieiite, o Tesouro era deixado eni 
estado satisfatdrio, com apreciável saldo. Fora curto o periodo, 
mas proveitoso aos interesses d a  Provincia. 

2 - PRESIDENTE DO ESTADO 

I 

Deixada a presidência da Provincia de São Paulo retornou 
Rodrigues Alves ao Rio de Janeiro, onde o chaiiiavani suas fun- 
ções de deputado geral. E saiu de São Paulo erii nieio a nuine- 
rosas e eloqueiites nianifestações de aprêco, consolidando pela 
sua atuação serena e eficiente seu prestigio politico. Não tarda- 
riam, porém, acontecinientos que pelas suas piofundas repercus- 
sões srriani niarcos inipereciveis na história pátria: - a extin- 
qáo incondicional da escravidão a 13 de Maio de 88 e a procla- 
niaçáo da República a 13 de Novembro de 89. A monarquia 
com a abolição perdera seu últitiio esteio e a lavoura saira "com- 
balida e depauperada pela perda dos braços gratuitos d a  escra- 
varia africana", como bem se expressa Basilio de Magalhães. 
Procurava-se salvá-la com o auxilio resultante de um empréstimo 
de cem niil contos. E com a riiedida tauibérn se afastavam as  
sombras republicanas. Mas era tarde, niuito tarde para erguer 
o que já escorregara. O reginie republicano era a predestinaçáo 
pulitica do Brasil. 

A monarquia, entretanto, forniara Iiomens. Fõra uma escola 
de estadistas. NZo erani muitos, irias eram selecionados e os mais 
aptos sobressaiatii vantajosaniente. Os estigios do longo apren- 
dizado conieqavain nas câniaras iiiunicipais, de onde se galgavam 
os degraus das  assembléias provinciais, destas subia-se as  assern- 
bléias gerais, viveiros dos niinistros e presidentes de provincia. 
Se se encontrava joio não era, contudo, escasso o bom trigo. E 
os honiens de experiência, conhecedores dos problenias nacionais, 
liomens moderados e nienos impetuosos que os reforniadores ousa- 
dos, senipre necesskrios para o progresso das  idéias e das nações, 
não seriam, ci?ii~o não forani, postos a margem. 
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E' o que acontece corii o conservador Rodrigues Alves que 
os republicanos forani logo buscar para o incluirem na chapa 
paulista de deputado a Constituinte. E o republicano adesista, leal 
e sincero, tornou-se companheiro e conselheiro dos ardorosos 
republicanos históricos. 

E como constituinte assinou a notável Constituição Repu- 
blicana de 24 de Fevereiro cie 18Y! e conio membro do Congresso 
apôs sua assinatura entre as  dos deputados por São Paulo, Paulino 
Carlos de Arruda Botelho e Carlos Augusto Garcia Ferreira, no 
manifesto do  Congress<i a Nação Brasileira conibatendo o ato de 
Deodort~ que o dissolveu, riianifesto datado de 4 de Novembro, 
porém, divulgado a 25 do mesmo niês em 1891. 

Floriano já assumira (i poder desde o dia 23, quando Deodo- 
ro o renunciou "nas mãos do funcionário" a quem incumbia subs- 
titui-lo. E reorganizando seu ministério nele incluiu conio minis- 
tro da Fazenda o Conselheiro Francisco de Paula Kodrigues 
Alves, que, alias, pouco tempo se manteve a frente da pasta, dei- 
xando-a a 30 de Agosto de 1892. O Ministério de Floriano revela 
as dificuldades do  seu govêrno, a s  lutas em que se envolveu, a 
oposição que lhe foi levan!ada pela instabilidade dos ocupantes 
das pastas, característica dos governos eni crises constantes. A 
pasta do Interior e J u s t i ~ a  teve três ocupantes, a da Fazenda .1, 
a das Relações Exteriores 8, a da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas (depois Indústria, Viaqão e Obras Públicas) 6, a da 
Guerra 5, a d a  Marinha 5, a da Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos (logo extinta), 2. 

Houve ministros que chegaram a ocupar tres pastas dife- 
rentes, cotno, por exemplo, o ten-cel. Serzedello Correia, que foi 
ministro da Fazenda, das Rela(.ôes Exteriores, da Agricultura, 
Coniércio e Obras Publicas; o Dr. Fernando Lobo Leite Pereira 
ocupou a s  pastas do Interior e Justiça, Relações Exteriores, e a 
da Instrução Pública, Correios e Telégrafos; o Dr. Alexandre Cas- 
siano do Nascimento foi niinistro do Interior e Justiça, da Fazenda 
e das  Relações Exteriores. O contra-alniirante Custddio José de 
Melo, além da pasta das Relações Exteriores ocupou as  outras 
duas militares. Um general de brigada (BibianoSergio Macedo 
da Fontoura Costallat) foi ministro da Marinha e um contra- 
almirante (Custodio José de Melo, interino) foi ministro d a  Guerra. 
E a um dêles que objetara não conhecer os negócios da terceira 
pasta oferecida, Floriano respondeu: - "Faça o expediente. . . 
como nos outros . .  . 

Rodrigues Alves, quando presidente da República só teve uiiia 
substituição em seu ministério -a do Dr. José Joaquim Seabra que 
cedeu a pasta ao Dr. Félix Gaspar de Barros e Almeida (Justiça e 
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Interior) e na História da República sòmente no décimo qiiadriênio 
(Washitigton Luis) se registra eni govêrno presidencial outra 

vez utiia única substituição ( a  do Dr. Getúlio Dorneles Vargas, 
rtii Dezemhro de 1927 pelo Dr. Francisco Chaves de Oliveira 
Botelho) 

Afastando-se logo depois (30 de Agosto de 1892) d a  pasta 
da Fazenda, a ela voltou, a convite de Prudente de Rlorais, 
ocupando-a de 15 de Novembro de 1894, a 20 de Novembro de 
1896, quando foi substituido por Bernardiiio de Campos. Retornou 
ao Rio de Janeiro, como senador eleito por São Paulo e destacou-se 
na defesa do govêrno de Prudente de Morais que lutava com sérias 
dificuldades: falta de  dinheiro rio interior e de crédito tio exterior, 
crise do café e queda constante do câmbio. "O Sena.do, dizia 
Rodrigires Alves, ern seu discurso de 18 de Julho de 1898, conhece 
a sitiiaqão do pais, e não é necessário que eu repita as  peripecias 
dessa fase tristissima que tchios atravessado, a receita "dando tiial 
para o encargo tl is despesas e o "dcficit" sempre crescente, sempre 
anieacador, porque a taxa de câmbio, infelizmente, não deriiinciava 
tendência para subir". 

O Partido Rcpiihlicano Paulista nprcseniou conio seu can 
didato e elegeu Rodrig~ies Alvcs, presidente de São Paulo, cni 
15 de Fevereiro de 1900, assumindo o exercício do cargo a 
de Maio. 

Deixava as  funcóes de presidente de S. Paulo o coronel 
Fernantlo Prestes. No banquete a êle oferecido pelo P.R.P. no dia 
eiu que o novo presidente se enipossava, êste (Rodrigues Alves) 
pronunciou o discurso a que pertencem os seguintes excertos: 

"Não tenho programa de govêrno e os programas, como 
sabeis, não valeni muito desde que o enipenho co~iiuin deve ser 
o de niaoter e desenvolver as  liberdades consagradas na consti- 
t u i ~ ã o  da República e os principias adotados no código funda- 
inefital do Estado". 

. . . "há de ser meu esforqo constante entreter a s  relaçóes da 
niais perfeita harmonia entre o Estado e a União, procurando por 
atos de boa e sã  adniinistração fazer desaparecer os receios de 
desmembramento, arma de que se têni servido os initiiigos da 
Xepública, dentro e fora do  pais, para guerreá-Ia, e convencer a 
todos que a nossa pátria só será grande e forie pela união de 
todos os Estados". 

. . . "hei de dedicar a minha atividade aos interesses mais 
importantes do Estado, e a lavoura em primeiro lugar". 

"Há efetivatiiente muito a fazer no qiie concerne aos serviqos 
da iniigracão, de transportes, e no floresciinento da nossa viação 
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férrea está o grande segrêdo da nossa prosperidade, c<iiiio ;ia 
imigração o grande eleriitnto para chegai.r.ios a êsse desideratuni". 

E entre outras preocupações destaca ainda a ligação por via 
férrea de São Paulo coiii o Sul, com Mato Grosso e G«iás. n 
desenvolvimento da iiistrução pública, serviqo de higiene r sa!u- 
bridade, a elevação do nivel da niagistraturâ. 

No ano seguinte a 7 de Abril de 1901, tia mens-igeci a« Con- 
gresso Legislativo dava coiita da situacão cio: negOcios públicos 
após quase um ano de gob' ,irno. 

Entre os pontos capitais de sua niensageni destacam-se: 
a )  - o problenia da revisão integra! da constituiçáo: "O 

Estado confia pletianiente no patriotisino e 110 !~iizo esclarecido 
de seiis legisladores, aguardando coiii. a mais completa tranqiiili- 
dade e cheio de esperanças o resiiltado de seus esforco$na presente 
sessão". 

b )  - a crise financeira: "O inal não está na deficiência oii 
escassez da renda que não tein faltado, está, sim, na desvalorizacão 
d a  riioeda".. "O remédio é tambéiii conhecido e está sendo ,cora- 
josa e tenazmente aplicado -- econoniia na despesa, esforço i 
zelo iia arrecadação e resgate do papel-moeda. Coni essas provi- 
dências e com a cobraiiça eni ouro de uina parte dos direitos de 
importação, sempre iiQs pareceu que a crise financeira seria don:i- 
iiada". 

c )  - organização judiciária: "independência real do poder 
judiciário, de acordo coni a importâiicia e elevação do seu fim 
politico"; "separação coinpleta das funções judiciárias das 30 
Ministério"; "coniinação de penas graduadas, desde a rie 
simples advertência até a pcrda do cmprêgo, coiiio corretivo 
para os que foreni menos exatos no cumprimento das fun- 
ções de seus cargos"; "criação de arquivos forenses"; "deter- 
iiiinação de regras processuais mais siniples e de aplicação iiienos 
demorada"; "garantias completas aos juizes no desempenho das  
respectivas funções" (estas eram a s  hases do projeto de organi- 
zação judiciária que Rodrigues Alves anunciava ao Congresso esta- 
rem na cogitação do govêrno). 

d )  - saúde publica: "sério problema da administração", 
"eficaz auxilio dado às  municipalidades para os serviços de águas 
e esgotos", casos de fehre na capital e em várias localidades do 
interior, bem como de peste biil>onica na capital, São Paiilo eni 
primeiro lugar no Brasil "quanto à salubridade e organizaqão 
sanitária"; criação do Instituto do Rutantã (decreto de 23-2-901). 

e )  - Instruqão Publica: "impulso magnífico no eiisirio pri- 
niário"; êxito d a  criaqão dos grupos escolares; necessidade de 
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melhor distribuição das  escolas isoladas (2.538 criadas até Dezem- 
bro de 900), reduzir os programas, e tornar "menos fáceis" as  
niatriculas nas escolas normais e coinplementares; o Ginásio da 
Capital teve 180 alunos, em 1900, dos quais 7 concluiram o curso; 
o de Canipinas, com 53, tambCin apenas 7 se bacharelaram. Da  
Escola Politécnica, coni 176, sairain 39 engenheiros, "estabeleci- 
mento digno dos paises mais adiantados da América e Europa". 

f )  - Agricultura - "baixa do café e dificuldades conse- 
qüentes enfreiitadas galhardanierite pelo agricultor; plantio d e c e -  
reais, algodão, videira, cana, iiianiçoba, fumo, trigo, alfafa e ara- 
mina, publicação do livro "A arte de  fabricar o vinho" de Luis 
Pereira Barreto; o café andava (Abril de 1901) a menos de cinco 
mil réis por 15 quilos, no mercado de Santos; diante do desânimo 
dos lavradores, após ponderadas considerações, dizia Rodrigues 
Alves, referindo-se ao esforço paulista, que conseguira elevar a 
cultura do café a extraordinário grau de importância e adianta- 
mento: "é uni êrro abandonar o terreno conquistado" e aconselhava 
a colaborafáo do fazendeiro, intermediário e govêrno, acrescen- 
tando: "Restringir os gastos d a  administrafão das  fazendas; nie- 
Ihorar o beneficiamento do produtor; procurar organizar beni o 
trabalho, garantindo-se com a permanência a estabilidade do tra- 
balhador, são deveres de que não se deve absolutaiiiente esquecer 
o fazendeiro. Os paises de menos produção, estamos lendo diária- 
mente nos relatórios dos consules, confiam para a luta no melhor 
trato que derem ao café, pela segurança de melhor preço na venda". 
Preconizava ainda alargar e organizar os mercados, resistência 
contra a ação dos especuladores, supressão dos intermediários inú- 
teis, redução das comissões, aproximar o produto do consuinidor 
pela venda direta, a êste. Ainda com iniciativas destinadas a au- 
xiliar os lavradores apontava: impulso do  serviqo de imigração, 
iacilidade nos transportes, moderação dos fretes, zêlo dos insti- 
tutos de crédito, organização de "um sério trabalho de estatística". 

g )  - Imigração e colonização: o Estado assumira a respon- 
sabilidade dos contratos de imigraçáo, em face da rescisão dêles 
por parte do govêrno federal; estava contratada a introdução de 
trinta mil operários agricolas, impunha-se o desenvolvimento de 
núcleos coloniais "bem localizados, coni o intuito de formar cen- 
tros de trabalhadores com que os fazendeiros pudessem contar 
na época do maior serviço em suas propriedades"; a titulo de ex- 
periência o govêrno contratou a introdução de 600 famílias de 
lavradores japoneses. 

h )  - Obras Públicas: Escola Normal de Itapetininga, adap- 
tação d a  fazenda S. João da Montanha a Escola Agrícola de Pira- 
cicaba, instalação do Instituto Butantã, diversas pontes entre elas 
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as sübre o Mogi-Guaqu e Pardo, reparos em estradas, cuja exten- 
são somava mais de quinhentos quilómetros, continuação das obras 
do Hospicio de Juqueri, Escola Barnabé, em Santos, Grupo Esco- 
lar de S. Manoel, etc. Das obras de saneamento citarii-se: ultinia- 
ção da perfuração de oito poços artesianos, aumento de 5.707 m 
na rêde de esgotos, abastecimento de água e esgotos da cidade 
de Sorocaba, atingida rudemente pela febre amarela em 99, cstu- 
dos para o serviço de esgotos de numerosas cidades. 

i) - Transportes: em 31-12-900 tinha o Estado eln trá- 
fego 3.373 km de ferrovias, durante o mesmo ano foram acres- 
cidos niais 60 km; o tráfego fluvial continuava a manter-se ativo 
nos 576 km navegáveis dos rios Mogi-Guaçu, Tietê, Piracicaba i 
Ribeira. 

j) - Receita e despesa: em 1900 a receita subiu a 
42.651 :253$690 e do balanço com a despesa resultou passar para 
o exercício de 1901 o saldo de 16.858:536$950. 

I1 

Não demoraria, entretanto, o "estadista de Guaratinguetá" n!i 

govêrno do Estado porque outro pôsto lhe seria confiado pelos su- 
frágios da Nação: o de sucessor de Campos Sales, na presidência 
da República. E a 15 de Novembro de 1902 um honrado, iiobre e 
grande paulista deixava a curul presidencial para nela sentar-se 
outro honrado, nobre e grande paulista. 

Mas o Partido Republicano Paulista atento aos méritos do 
ilustre administrador que tão extraordinàrianiente bem se saira 
nos governos da Provincia, do Estado e da República, reclamou 
novamente do seu patriotisnio, de sua lealdade, de seu descor- 
tino, se pusesse, mais uma vez, pela terceira, à frente do govêrno 
de São Paulo. E a I." de Março de 1912 foi eleito presidente do 
Estado para o quatriênio l.? de Maio de 1913 a 1.0 de Maio 
de 1916. 

No banquete político oferecido ao seu candidato pelo P.R.P. 
(I."e Janeiro de 1912), Rodrigues Alves expus seu programa 
manifestando-se sobre o plano industrial ("Esta capital, são 
palavras textuais de Rodrigues Alves, está destinada a ser, cm 
breve prazo, um importantissinio emporio industrial e uma grande 
cidade da America"), a instrução elementar como agente poderoso 
"que provoca as fortes iniciativas e habilita os espiritos para fecun- 
das conquistas em todos os ramos de atividade humana"; a lavoura 
e o probjema do trabalho, ("E' urna área afortunada a do nosso 
Estado - solo ubérrimo, trabalho intenso, fartos elementos de 
riqueza e grande valor nioral do honiem. Só é preciso caminhar, 
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isto é, trabalhar e produzir"), a prática severa e constante dos 
priiicipios constitucionais ("Se plideriiios ser uiiia escola de idu-  
cação política, onde possam tudos aprender a coiiliecer a Tôrça 
de seu direito e a extensâo de si!as respoiisabilidades eii; uni regi- 
me democrático e livre; a respeitar o principio d a  ordeni, estignia- 
tizando o fiageio da anarquia; uiiia e-c~ila de educação política fni 

1 o i)OI11 que o dognia da autononiia dos Estados seja coiiiprcciid:d 
verdade e restabelecido eiii seus iiioldes legitinios, de i;iodo .que 
ninguerii, seja qual fôr a sua posiçio na Iiierarquia social, possa, 
do terkitório de cada uiii dêles, reputar-se coiii direito de iniliiir 
nos negiicios de sua econoniia iiiteriia, politicos oii econôiiiicos; 
ein que não haja preierSncias indevidas nem barreiras para a ion-  
q~iista de posição, salvo as  condições iinpostas pela capacidade 
de cada uni; uma escola de civisiiio e educação política, onde seja 
lenia ii~alterável o aiiior ao traliailio, o respeito à lei, o culto à 
liberdade"). 

Dados os pontos do programa governamental, vejamos, em 
brevissiiiia síntese, a situação dos negócios píiblicos do  Estado, iio 
perioáo governanie~ital, coúsoante os inforiries contidos nas rnrn- 
sagens apresentadas pelo Conselheiro Rodrigues Aives ao Con- 
gresso, sempre na mesnia data de 14 de Julho dos anos de 1912, 
1913 e 191.5: 

a)  - Valorizacão do cafb: reacão contra a chaniada "ope- 
raqão d a  valorização" nos Estados Liiiidos ( a ~ ã o  proposta perante 
o Tribunal Distrital de Nova York, pelos EE. GU.  contra os niem- 
bros do coiiiité de valorização. Mensageni 1912). O govêrno con- 
tinua enipeiihado em liquidar a valorização, esperando que a dívida 
externa do  Estado não exceda, em breve, a 3 milhões de libras 
esterlinas (hlens. 191.5). 

b )  - Desenvolvimento ecunômico: desenvolvimento crescente 
da indústria e extraordinária expanszo agrícola, tiotadamente na 
Noroeste; reorganização da Escola Agrícola e de  Aprendizado 
Agricoia, ineltioria da prcducárj agricola, ensino agrícola ambulante 
pelos inspetores da agriciiltlira, congressos (1914), desenvolvi- 
mento da indústria pastoril. 

c )  - Instrucão Pública. Inaugurava a Faculdade de Medicina 
e Cirurgia a 2 de Abril de 1914, coiifiada à direqão do Dr. Arnaldo 
Vieira de Carvalho. O ensino eni todos os graus se desenvolvia 
plenamente. 

d )  - Transportes e melhoranientos: - Acréscimo de 134 
kni. nas ferrovias (1913), e de 345 kni. em 1914, elevando-se a 
6.137,7 krn a extensão eni trifego. 

A navegação flu\~ial aumentara para 977 kni. a extensão da 
rêde navegável. Os melhoramentos repartiam-se entre projetos de 
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construção de numerosos edificios escolares, quartéis, institutos 
disciplinares, cadeias e foruns, pontes e obras de arte. estradas 
de rodagem, abastecimento de hgua e esgiil!), 1x1 cnpitnl e Inte- 
rior, iluminação da capital, estabelecinicnio de novas iiiihas 
fônicas, melhoramentos no Vale do Arihaiigabaú, obras da Cornis- 
são de Saneamento de Santos, novas instaiaqões do Tribuiial de 
Justiça e do Foruni Civel da Capital, etc., eic., etc. 

A conflagração européia convulsionando o mundo coiiiercial 
agravara a situação financeira do Brasil e criaia séria situacão 
para o Tesouro do Estado e para todas as  ciasses ativas e piodii- 
foras: depressão na arrecadacão geral dos iriip<istos, queda na 
exportação, cessação dos créditos no estrarigeiro, supressão dos ;a- 
ques cambiários para os  embarques e movinieiito do mercado. for- 
 ando o govêrno a lançar mão de enipréstinios iiiteriios por letras 
do Tesouro para suprir a deficiEricia da rerida. O Esiati<i, po- 
rém, vinna suportando e enfrentando seni vaciiações a criic saíis- 
fazendo "coiii a iiiáxima regularidade iodos os seus compj.omis- 
sos". "A situação financeira do Estado, apesar dos fatores qiic teni 
perturbado a vida e a econornia de todos os povos, tem-se rnanrido 
com regularidade" (Merisageiii de 1915). E111 1914 era 3 seguinte 
a situação das finanças públicas: Receita arrecadada rio referido 
exercicio: 100.159:860$773, coni uiii excesso de 20.98j:  166$103. 
O valor d a  exportação oficial atingiu a 505.834:521$740. .A divida 
interna fundada: 61.806:500$000 a divida ativa; 21.742:488$4Ç; 
a divida externa (excluída a divida para os serviços da vaioriza- 
çáo dõ café) Lbs. 6.821.351-1-1 1. Os prjprios do Estado (E.  F. 
Sorocabana, E. F. Funilense, Trarnway da Cantareira. Abasteci- . 
iiiento de Águas e Esg6to. p:opriedadcs da capitai, e111 Santo;, eni 
Campinas e no Interior: 235.263:208$000. Concluindo sua inen- 
sagem dizia Rodrigues Alves: 

. . . "o que é absolutaniente indispensável, é iioriiializar n 
possa situação orçamentária. Para este fini, é niister consolidai- :: 
divida flutuante e liquidar a s  i-cspoiisabiiidadcs prmeiiienies de 
obras e serviços extraordinários, por nieio de  iria operncã? r; 

prazo longo, na primeira oportunidade. E' essencial tai?iùéiii que 
os poderes legislativos e executivo, numa inteligente clcvntla 
colaboraqão, tcnharn conio programa irredutivel o equilibric i;rqa- 
incutirio, aparentemente muito dificil, luas em verdade fácil, des- 
de que a despesa e a receita sejani estudadas coin o ináxiriio rigor 
pelo Congresso e o Govêrno execute a lei orçamentiria coci ?bso- 
luta inflexibilidade". 

Governando em condições pouco favoráveis, no seu segiiiidc 
quadriênio, em momento de apertos para o Tesouri em nielindrosa 
situação criada pela conflagração européia, sem dinheiro neiii c r 4  



dito para realizações de excepcional vulto, Rodrigues Alves, gracas 
ao descortino adniinistrativo, a sua visão politica, as  suas luzes 2 

saber, superou com "engerilio e arte" a s  dificuldades de ordem 
politica e econ6mica que perturbavam a vida do pais e do Estado, 
realizando uin govêrno que primou pelas fecundas e úteis realiza- 
ções, concorrendo mais uma vez, e decisivamente para o n g r a n -  
decimento da República e prosperidade de São Paulo, o Estado 
que "trabalha, resiste e confia" e na justa opinião de seu ilustre 
filho, o "estadista de Guaratinguetá", o Estado que "é unia zona 
de lahor intenso e que é dificilencontrar no inundo uin trecho l e  
território onde a atividade dos homens se manifeste com niais 
ardor, auferindo melhores vantagens do seu esforço e capacidade". 

3. - PRESIDENTE DA KEPÚBLICA 

Nada mais positivo para ajuizar do valor, da operosidade, 
da construtividade de um govêrno que suas realiza~ües, seus .atos 
visando a solução dos problenias de interesse público, sua preo- 
cupacão pelas questóes politico-sociais. Na História do Brasil não 
há govêrno que apresente maior "prograina de obras públicas" 
que o de Rodrigues Alves. E' notório que o grande estadista teve 
a seu favor a politica de "compressão fiscal" do  quadriênio Campos 
Sales, que erigira em preocupação máxirna a resolucão da questão 
financeira. Mais ainda, coni Campos Sales fecha-se a fase agitada 
d a  República em que primaram "desordens e aventuras financei- 
ras". Rodrigues Alves tem, portanto, diante de si, uma situacão 
bonançosa e calma que buscava um estadista de larga compre- 
ensão e de grande tino administrativo e não inferior capacidade 
de realizacáo. E esse homeni fora encontrado pelos brasileiros ao 
elegereni o antigo conservador iiionarquista que acima dos re- 
gimes colocava o interêsse pátrio e fazia de siia vida siniples ins- 
truinento da prosperidade e da g r a ~ d e z a  do  Brasil. O ilustre "cida- 
dão de Guaratinguetá" deinonstrara cabalmente em todos os car- 
gos públicos e politicos (vereador, juiz de paz, promotor, deputado 
provincial, deputado geral, presidente da Provincia de S. Paulo) 
antes de chegar a Republica que esta encontraria nele o tnesnio 
servidor de São Paulo e do Brasil, cheio de iniciativas e rico em 
desejos de colaborar consciente e eficientemente lia solução dos 
problemas nacionais. E a República compreensiva via no apro- 
veitamento dos valores um dos fatores do seu êxito, mesmo porque 
lhe seria inconveniente e desaconselhável deixar de contar com 
a experiência e a visão dos homens públicos do regime passado. 
Afinal todos erani brasileiros e não seria a substituicão de um re- 
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g,ime excepcional na Ariiérica por outro niais adequado a rons- 
ciencia política das nações do Novo Mundo que iria criar divhrcio 
ou distinção entre os filhos do niesnic solo patrio. E Rr~drigues 
.4lves logo eleito deputado a Assembléia Constituinte Federal, tor- 
nar-se-ia, em breve, ministro d a  Fazenda, no govêrno do Marechal 
Floriano Peixoto, substituido iiiais tarde (30 de Agosto de 1892) 
pelo ten-cel. Inocência Serzedelo Correia; ministro da Fazenda do 
govêrno Prudente de Morais, tendo deixado a pasta ministerial eni 
20 de Novembro de 1896 (substituido por Bernardino de Campos) 
quando o Dr. Manuel Vitorino Pereira, vice-presidente, ocupava a 
presidência. 

Eleito presidente da República para o quadriênio 15-1 1-902 
15-1 1-906, a urn homem de n«tavel senso de administrador uni 
problema sério se lhe defrontava. pois, não basta o ter-se qualidade 
ou capacidade para realizar se ausentes estiverem auxiliares à 
altura que cooperem, colaboreni, projetem e realizem. Falha 0 boni 
chefe se não dispuser de quadros conipeteutes. Um grande general 
não vence as  batalhas graças exclusivaniente ao seu gênio estra- 
tégico-tático. O êxito das operações depende dos outros elementos 
que lhe estão subordinados, principalniente do seu estado-niaior. 
O Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves tinha a seu 
favor a dupla experiência de Presidente da Província e do Estado 
de São Paulo (foi três vezes presidente de São Paulo, uma na 
Monarquia e duas, na República, de 1900 a 1902 e de 1912 a 
1916) onde já fora bein sucedido pelo programa desenvolvido. 
E os auxiliares teve-os à altura i10 niinistério criteriosarnente orga- 
nizado e assim composto: 

lustiçu e Negócios Inferiores: - Dr. José Joaquim Seabra 
(doutor em Direito), substituido e131 28 de M i o  pelo Dr. Félix 
Gaspar de Barros e Aliiieida (bacharel eni Direito). 

Relucóes Exteriores: - Dr. José Maria da Silva Paranhos do 
Rio Branco (Barão do Rio Branco, bacharel em Direito, conse- 
Iheiro e barão por decreto de 30 de Maio de 1888). Até sua 
chegada ao Brasil, em 2 de Dezembro de 1902, exerceu o cargo o 
Dr. José Joaquim Seabra. 

Fazenda: - Dr. José Leopoldo de Bulhóes Jardini (bacharel 
em Direito). 

Industria, Viação e Ohras Pdhlicas: - Dr. Lauro Severiano 
hluller (engenheiro militar, major do Exército). 

Guerra: - General Francisco de Paula Argolo (General de 
Divisão). 

Marinha: I Contra-Aliiiirante Julio César de Noronha. 
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Aos mentores ministeriais se juntou o trabalho relevante do 
higienista Osvaldo Cruz, na debelacão da febre amarela, exter- 
mínio do estegoiiiia e vacinacão obrigatória; o Dr. Francisco Pereira 
Passos, urbanista emérito que como prefeito do Distrito Federal 
assegurou ao govêrno Rodrigues Alves o característico de reniode- 
lador da Capital do Brasil, confornie o plano urbanista conjunto 
do niinistro da Viacão e Obras Públicas Lauro Muller, do enge- 
nheiro chefe da Comissão das Obras do Pôrto Dr. Paulo de Fron- 
tin; o niesmo Dr. Paulo de Frontin sob cuja direcáo se abriu a 
avenida Central, hoje Rio Branco e o engenheiro Dr. Francisco 
Bicalho. 

Passemos em revista alguns dados estatísticos que auxiliarão 
a perceber e a conipreender a s  vantagens de uni govêrno voltado 
para o campo das realizações. Naturalmente, nein todos os dados 
poderão ser tomados como resultantes da influência do govêrno, 
mas o seu conjunto não se distanciará do objeto que nos propu- 
senios de ressaltar a obra efetiva do quadriênio Rodrigues Alves 
( 1902-1906). 

Em 1902 a populafão do Brasil atingia a 18.338.834 habitan- 
tes e eni 1906 elevava-se a 20.569.894, O niunicipio da capital 
que em 1902 possuía 731.705 habitantes ao findar o ano de 1906 
teve sua populaqão orgada em 817.296 com o apreciável acrésciiiio 
de quase duzentos mil habitantes, acréscimo êsse a que não pode 
ser estranha a campanha saneadora do Distrito Federal. A rede 
ferroviária nacional não foi descurada durante o proveitoso go- 
verno. Em 1902 (31 de Dezembro) a extensão da rêde em tráfego 
ia a 15.680,4 krri, tendo sido coiistruidos no mesmo ano 174,O km, 
ou seja 1 da rêde de tráfego. Durante os anos seguintes a 
extensão da rêde foi acrescida de 329,5 km (2,176 da rêde em trá- 
fego), em 1903; 296,O km ( I )  em 1904; 474,9 km (2,996) 
em 1905; 461,7 kni (2,87k,) em 1906. Neste ano a extensão total 
da rêde ferroviária atingia a 17.242,5 krn, dos quais 1.562,l km 
se deveni ao govêrno Rodrigues Alves. Quarenta e dois anos de- 
pois (1948) a extensão ferroviária brasileira iiáo conseguiu ir além 
do dobro, demorando-se há vários anos nos 34.206,6 km. O iiieio 
circulante em 1902 totalizava 675.537 contos de rCis, cabendo "per 
capita" 36$800 a cada brasileiro. Em 1906 o montante ia a 702.075 
contos de réis, sendo 34$100 "per capita". O curso do câmbio na 
praça do Rio de Janeiro em 1902, tomando-se por base o câmbio 
11iEdio anual, chegava a 11 31/32 pence por mil réis e a libra 
iiiiportava em 20$052. 

Em 1906 atingia a 16 3/16 pence por iiiil réis e o preqo 
da libra descera a 14$826. O valor da importafio e exportacão 
de mercadorias (coinércio exterior do Brasil) totalizava eni 1902 



- - 

a quantia de 1.207.054 contos de réis, dos quais cabiam 735.940 
a exportação e 471.114 à importação, resultando 264.826 contos 
de réis de diferença da exportação sobre a iinportação. Dai a 
quatro anos (1906) o total chegava a 1.298.957 contos de réis, 
pertencendo 799.670 à exportação e 499.287 à importação, havendo 
a favor da exportação a diferença de 300.383 contos de réis, dife- 
rença essa excedida, até 1920, nos anos 1909, 1915, 1916, 1917 
e 1919. Embora se houvesse executado amplo programa de reali- 
zações, sòmente num dos exercicios - o de 1904, as finanças 
públicas registraram um "deficit" de 20.696 contos de réis. Em 
1903, 1905 e 1906 os saldos foram respectivamente 52.195, 26.157 
e 8.269 contos de réis. No ano seguinte (quadriênio Afonso Pena) 
o orçamento da República ainda apresenta saldo. Mas êste se faz 
ausente de 1908 a 1927, quando se verifica o saldo de 13.547 con- 
tos de réis e de 1928 aos nossos dias. Das despesas efetuadas, pela 
União, por Ministérios, coube, no govêrno Rodrigues Alves, a 
maior parcela ao Ministério da Fazenda, seguindo-se, em ordem 
decrescente, os ministérios da Viação e Obras Públicas, Guerra, 
Justiça, Marinha e Exterior. Com o Ministério da Fazenda a des- 
pesa atingiu a 788.763 contos de reis (de 1903, inclusive a 1906 
inclusive); com o de Viação e Obras Públicas, sempre no mesmo 
periodo a 330.534 contos de réis; com o da Guerra, a 208.487 
contos de réis; coni o da Marinha, a 140.798 contos de réis; com 
o da Justiça, a 137.514 contos de réis e coni o do Exterior, 18.834 
contos de reis. 

Rodrigues Alves contagiou a todos com sua febre de realiza- 
qões: "Houve em todos os departamentos, diz um contemporâneo, 
delirio de esforços". "Pôs, coiuo frisou Rui, a pátria acima das 
localidades, a República acima das facqóes, a constituição acima 
dos indivíduos, e acima dos cortesãos a opinião nacional". 

A incompreensão tão comum em nossos meios políticos, as 
excessivas ambições tão caras aos nossos politicos, a procura de 
acomodação por parte dos que não foram ou não puderam ser 
contemplados em cargos desejados, a discórdia, o antagonismo 
e a guerra fria entre acomodados e não acomodados, criaram, por 
vêzes, e isto é muito freqüente nos anais de nossa história política, 
dificuldades sérias que, felizmente, não tiveram conseqüências 
lamentáveis, como a ameaça de deposição do presidente tramada na 
capital da República, a luta contra o prefeito Pereira Passos e o 
higienista Osvaldo Cruz, as agitações nos Estados, sujeitos, como 
sempre, às correntes politicas que disputavam poder e posições. 
Em todos os setores do govêrno e da pública administração inicia- 
tivas e realizações se faziam sentir e se acumulavam como outros 
tantos pedaços de granito que o tempo reuniria para erigir imor- 





Paraná e Mato Grosso), de novas fortiticações e até de uma fabrica 
de pólvora sem fumaça". 

O seu govêrno está sintetizado nestas palavras citadas por , 

Eugênio Egas: 
"Paz e tranqüilidade em todo o território da República; o 

crédito pút,licb assegurado e firme; grandes melhoramentos ma- 
teriais nos Estados; a capital da Repíiblica renovada inteiramente, 
a febre amarela extinta; o Brasil engrandecido e respeitado no 
exterior". 





NECROLÓGIO DOS SÓCIOS FALECIDOS EM 1954 

No mesmo ano em que São Paulo comemora o Quarto Cente- 
nário da sua fundação, o Instituto Histórico e Geográfico vê pas- 
sar o sexto decenário de uma existência inteiramente dedicada ao 
cumprimento dos objetivos culturais determinados pelos que, no 
já longínquo 1894, lançaratn a semente fecunda que, através de 
tronco e galhos possantes, frnndejou pelo ternpo a fora, para vir, 
titais unia vez, frutificar na feliz e produtiva fase vivida pelo soda- 
licio neste glorioso ano de 1954. 

Podemos orgulhar-nos de não ternios desmentido a fama con- 
quistada para esta Casa pelos que nos precederani no quadro so- 
cial. Confirmâmo-la plenamente e, se neste momento o destino nos 
cortasse a vida, poderiamos tranqüilamente transpor a porta do 
desconhecido certos e ufanos de havermos cumprido as obrigações 
assumidas com o Instituto por ocasião de nossas respectivas inves- 
tiduras. , , 

Exemplifica-se a assertiva, com a série de iealizaçóes levadas 
a bom êxito em homenagem ao Quarto Centenário de Piratininga, 
a se patentearem na nova sede, nas publicações j A  distribuidas, na 
medalha comeniorativa, no brilhantisino do Congresso de História 
e na repercussão originada pelas exposições já apresentadas e pela 
trasladação dos restos mortais da Imperatriz Leopoldina. 

Muito ainda esperamos de outras exposições já planeadas e 
das próximas atividades do sodalicio há pouco magnificamente ins- 
talado e apto, graças a uma boa situação econômica, para levar 
adiante, de maneira mais desafogada, aquela positividade com que, 
desde 1894, vem exercendo atividades culturais nierecedoras, 
durante os sessenta anos decorridos, de encõmios não só no pais 
mas também no estrangeiro. 

Se pudemos no espaço de seis decénios bem desempenhar a 
nossa missão em meio a dificuldades e atribulaçóes financeiras, 
mais perfeita haveremos de torná-la no futuro promissor já descor- 
tinado a frente da marcha batida que o Instituto vem mantendo 
desde a fundação. 



Etapa tão auspiciosa constitui o melhor prêmio que pode- 
riamos receber ao ser assinalada a passagcm do sexagesimo ani- 
versário desta Casa. E, na solenidade dc hoje, ao ser, mais unia 
vez, recordada a fundacão do nosso Grêinio, inclinarno-nos r ~ s -  
peitosos aiite a s  figuras de Jaguaril~e, Piza e Bourroul, os três 
magnos artífices de cujo entusiasnio e trabalho resultou o lanca- 
niento dos alicerces da hiansão da História eni terras de Pira- 
tininga. A eles e a todos os deriiais que os apoiararii, o preito da 
nossa gratidão. 

Coroando os sucessos registadns no decorrer do ano ein que, 
juntaniente com o sexagésinio aniversário do Instituto, festejanios 
o Quarto Centenário de S. Paulo, fonios mcnos infelizes coni a 
Parca ceifadora de vidas, pois lamentariios a niorte de apenas 
quatro consócios, um dos nienores ni~merus de desaparecidos ano- 
tado pelos anais do sodalicio durante sessenta anos de ativic!ndes, 
se considerariiios o total de atuais integra~itcs do quadrij social ciii 
face do núniero de iiossos rnorti)s de 1934. 

:s * * 

Passarrios, assim, a assiiialar, no grupo dos fundadores, o 
desapareciniento de Francisco Martiniano da Costa Carvalho, ocor- 
rido no dia 21 de junho. Nascera cm 1867 na formosa terra pira- 
cicabana. Iniciados ali'os prinieiros estudos, conipletou os conheci- 
mentos básicos em São Paulo oride, em 1891, se bacharelou pela 
Academia de Direito. 

Na promotoria pública da comarca paulistana, permaneceu 
desde logo após a formatura até 1896, adornando com elevada 
oratória os serviqos prestados na defesa da justiça. Durante quase 
um ano, até niarfo de 1897, exerceu o cargo de juiz federal e 
de tal modo se desempenhou nessa. função que foi chamado para 
ocupar a chefatura de polícia, posto em que outros lauréis grangeou 
para o conceito já firmado de homem integro e de caráter firme. 

A gestão de Martiniano de Carvalho a frente da policia pau- 
lista, constituiu um dos pontos notáveis da administraqão Campos 
Sales, pais, justamente graqas a orientacão, energia, ciedicaqão 
e descurtino do nosso ilustre consócio, ora desaparecido, pôde r, 
govêrno combater o banditismo tràgicamerite assinalado em varias 
zonas estaduais. E isto fez quebrando, heróica e dccididarnente, 
injunqões politicas tão maleficas quando se antepõeni a s  boas 
realizaqões e á s  sãs atitudes tomadas em favor d a  tranqüilidade 
e do bem coletivo. 

Não lhe foram estranhas as  pugnas parlamentares, e por sete 
anos, rio Congresso do Estado, cuidou da causa pública. Iiifeliz- 
niente rião disporiios, neste singelo necrológio, do tempo sufici- 
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tnte para analisar suas atividades parlamentares por certo niere- 
cedoras de aprofundado e longo estudo já que, além da cultura 
e da inteligência, h2artiriiano de Carvalho devotou sincero entu- 
siasmo no desempenho do niandato a êle confiado pelo p o ~ « .  

Ocupou também e de maneira eficiente o cargo de delegado 
do govêrno federal na Inspetoria de Seguros. Sôbre sua não menos 
positiva e esclarecida atuacão neste campo, registrou o primeiro 
número d a  "Revista de Seguros", datado de outubro de 1914: 
"Conieçando hoje a nossa publicação, queremos acentuar a alta 
consideração que nierece a maior autoridade em seguros no Esta- 
do. Não nos move interesse mesquinho de lisonja, que o Dr. 
Costa Carvalho seria o primeiro a repelir. Se, estampando estas 
linhas, ferimos a grande modéstia do Dr. Costa Carvalho, des- 
carreganios de nossa consciência um dever de cortesia e admira- 
ção pelas distintas qualidades que exornarii o ilustre delegado 
regional de seguros. A sua vida pública, a alta compreensão dos 
seus deveres, podem servir de licão e de exemplo a todos os fun- 
cionários do Estado". 

Eni Novenibro de 1894, conio já vos disse, integrou a plêiade 
ilustre a qual devemos a fundacão de nosso Grêmio. Embora nunca 
tenha pertencido ás  várias diretorias ou ás  várias comissões do 
Iiistituto, sempre trouxe o sodalicio presente no coração e na 
inteligência, externando, quando oportuno, os altos sentinientos 
que até a morte o ligaram aos nossos trabelnos. 

Se Martiniano de Carvalho já era dono de nosso reconheci- 
mento pela parte que tomou na fundacão do Instituto e pelo papel 
desempenhado na vida pi~blica de S.  Paulo, passa, agora, a mere- 
cer a saudade por nós dedicada à memória de todos os  que 
entrelaçarani a s  suas vidas com a s  nossas no objetivo comuni de 
honrar a cultura histórica paulista. 

* * * 
Dos cons6cios correspondentes nacionais, perdemos Fernando 

Antônio Raja Gabaglia, catedrático do Colégio Pedro 11, no Rio 
de Janeiro, e decano da sua Congregacão de Professôres. 

Tendo estudado na França, de lá trouxe os influxos benéficos 
d a  cultura gaulesa e unia segura base de conhecimentos mais 
tarde aperfeiçoados no Brasil onde se bacliarelou pela Faculdade 
de Direito do Rio de Janeiro. Dedicado ao ensino, tornou famoso 
o concurso em que conquistou, no Colégio Pedro 11, a cadeira de 
Geografia Geral, Geografia do Brasil e Cosmografia, fez parte 
do Conselho Nacional de E d ~ ~ c a ç ã o ,  professou no Instituto de 
Educação e na Universidade Católica, viu-se justamente aprovado 
na livre docência de Direito Internacional, em concurso realizado na 



Faculdade de Direito da Universidade do Brasil e, por treze anos, 
dirigiu o Externato do Colégio Pedro 11, dali se afastando apenas 
para levar, corno Secretário Gera l  da Educação e Cultura da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, sua esclarecida atuação à esfera 
administrativa municipal. 

Várias associações científicas, no país e no estrangeiro, conio 
a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e a Sociedade de 
Geografia de Lima, no Peru, acolherani-no nos respectivos quadros 
sociais. 

Além dos congressos de ensino secundário e de geografia em 
que a cultura e a inteligência lhe riiarcaram lugar especial, deve- 
mos apontar entre a sua atividade intelectual as obras publicadas 
das quais enumeramos "Do Litoral do Brasil", "A Estrutura da 
Sul América", "Fundamentos Étnicos da Aniérica Latina", "Leitu- 
ras Geográficas", dois volumes do "Curso de Geografia", já em 
nona edição durante o ano de 1944, e, fiualniente, "As Fronteiras 
do Brasil", nianancial de trezentas páginas, datado de 1916 e 
cuja leitura ainda oferece aos pesquisadores valii~sos ensinamen- 
tos. Tais os niéritos de Kaja Gabaglia como geógrafo que a 
Sociedade de Geografia, do Rio de Janeiro, editou em 1922 as 
suas observações, estudos e comentários, como uin dbs pontos das 
coniemorações delineadas pela tradicional associafão de cultura eiii 
homenagem ao centenário da Independência do Brasil. 

Raja Gabaglia não palmilhou sòmente o campo da Geogra- 
fia. Estendeu-se pela História também, legando-nos páginas de 
oportuno senso critico ao analisar a obra dos bandeirantes pau- 
listas na formação nacional, relacionando de modo magistral as cor- 
relações existentes entre a História e a sua ciência auxiliar: - a 
Geografia. 

Nascido no Distrito Federal aos 16 de março de 1897, desa- 
pareceu aos cinqüenta e sete anos, na pujança fecunda e realiza- 
dora da maturidade, a inteligência vibrando. ainda em produtivi- 
dade utilissima para a ciência nacional. Irreparável o afastamento 
de Raja Gabaglia do convívio terreno. Sente o Instituto a perda 
não só pelos muitos méritos do morto mas tanibém e especialmente 
porque, desde (iutubro de 1953, o seu nome ilustrava o nosso quadro 
social. Resta-nos a conservafão de sua memória através da qual 
tê-lo-emos presente na comunhão dos nossos futuros trabalhos. 

* * * 
Entre os sócios honorários, assinalamos a morte de William 

Broocks Greenlee, um dos valores norte-americanos na ciência geo- 
gráfica e nas relações tão intimas que ligam o estudo da História 
ao da Geografia. 
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Nasceu em Chicago, no mês de abril de 1872. Dedicou-se a 
atividades industriais após ter cursado o Dickinson College e a 
Cornell University de ithaca em Nova York. 

Garantida a situação econôniica, pôde realizar o ideal que 
tivera em mira desde a adolescência: - dedicar-se ao estudo e 
à pesquisa, embrenhar-se nos meandros da ciência para satisfazer 
avassaladora ânsia de saber, apanágio dos espiritos nobres e ele- 
vados. E assim pôs mãos à obra, conquistando paulatinamente 
os títulos de Fellow da Koyal Geographical Society, o de Sócio 
da American Geographical Society, de niembro do British Institute 
of Philosophy, de integrante da Geographical Society, de Chicago, 
e, por fim, a distinção de sócio honorário do nosso Instituto His- 
tórico e Geográfico, titulo aliás niuito merecido porque, na biblio- 
grafia de William Broucks Greenle, inúmeras vêzes surge o Brasil 
como objeto de investigações e estudos. Assim o volume "The 
Voyage of Pedro Alvares Cabral to Brasil and India", atesta o 
interêsse pela nossa Pátria. Vários artigos sôbre historia e geogra- 
fia publicados eni jornais e revistas, provam o valor de Broocks 
Greenlee cujas atividades se processarani de maneira também notá- 
vel na Newberry Library, com sede na cidade de Chicago. 

Não foi sem razão mas sim bem alicerçados que homens do 
valor de Ca.rlos Alberto. Nunes, Américo de Moura e Aguiar 
Whitacker, assim se manifestaram sôbre a proposta daquele con- 
sócio: 

"A suculenta introdução do autor trai o erudito das nossas 
causas como dificilmente se poderia esperar do estudioso que tra- 
balha a tal distância das fontes acessíveis, subindo de ponto a 
nossa admiração se considerarmos que o Sr. Greenlee se  vale!^ 
principalmente de sua coleção particular. 

"Não é favor nenhum recomendar o nome do Sr. William 
Broocks Greenlee como digno de fazer parte do quadro social do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, senão um preito de 
agradecimento ao estudioso que, trabalhando a tão grande dis- 
tância de nossa pátria, se encontra mais à vontade na História 
do Brasil do que muitos brasileiros aqui dentro". 

O parecer da Comissão de Sindicância e Admissão de Sócios 
sugere-nos profundas ineditações, das quais se destaca a de já 
não mais existir, infelizmente para o Brasil, um daqueles poucos 
que, no estrangeiro, tão longe de nós, sem terem conosco senão 
relaçóes de interêsse cultural e cientifico, nos servem desprendi- 
damente, colocando acima dos prtprios interêsses imediatos da 
ciência de suas pátrias, as pesquisas em relação com a história 
do nosso país. O Sr. Broocks Greenle merece, por êstes fatos, uma 
das maiores homenagens por nós prestadas na sessão evocativa 



de hoje aos hoiiiens que, quando vivos, servirarii desinteressada- 
mente ao Brasil e que, depois de mortos, se tornam credores de  
um perene agasalho no nosso afeto, no nosso respeito e na nossa 
gratidão. 

* * * 

Ainda na categoria dos honorários, devemos, pesarosamelite, 
apagar o nome do Prof. João Loureriqo Rodrigues, uni dos inais 
edificantes exemplos para os que segueiii a carreira professora1 
e uma das mais legítimas glórias do magistério brasileiro. 

Natural de Tatui, veio à luz no bairro das Congonhas aos 
8 de janeiro de 1869, primeiro filho de Manuel Vieira Rodrigues 
e de Dona Bárbara Maria do Espirito Santo Rodrigues, aiiibos 
enraizados nos priniitivos troncos genealógicos de Piratiniriga. 

Em Araçoiaba da Serra, passou a receber os pririieiros ensina- 
mentos do niestre-régio Antônio Pires de Arruda, continuados, 
posteriormente, com o Professor Toledo, no Colégio do Lageado 
e, por fim, na Escola Nornial de S. Paulo rinde se niatriculou 
etii 1888 após uni período repleto de lutas no setor econ6riiic(i, 
destacando-se a fase de caixeiro em Sorucaba. 

Preniido pelas forcas do atnor, rendeu-se aos encantos de urna 
colega, desposou-a e, embora não tivesse filhos, viveu o casal uina 
existência de coriipleta felicidade, coroada em 1950 pelas bodas 
de diamante. 

Inteiratiiente dedicado ao ensino e aos seus problemas, João 
Lourenqo Rodrigues iniciou a s  atividades profissionais em Amparo. 
Passando por S. Carlos, veio ter, mais tarde, a S. Paulo, cidade 
na qual, além de Inspetor Escolar, desempenhou o cargo de Dire- 
tor da Instrução Pública, Diretor do Almoxarifado da Secretaria 
do Interior e Direror de vários estabelecimentos públicos de ensino. 

Espirito arejado, sequioso de aumentar o saber, percorreu a 
Europa e os Estados Unidos, de lá trazendo novas idéias para 
aplicar no exercício de suas atividades no Brasil. Isto o fez, poréni, 
sem nunca desmerecer aquilo que já possuíamos de beni orientado. 
Assim, não abandonando esta norma, quando eni Boston recebia 
hr1tiienagem de alunos e professores norte-americanos, expressou- 
se d a  seguinte maneira: - "Sou um dos mais humildes filhos da 
terra brasileira. Viajei pelos países europeus e aqui estou, não para 
aprender novos niétodos mas para observar o que for mais útil 
à s  escolas d a  minha querida Pátria". 

Aposentado em 1924, continuou a faina educadora através 
de conferências, livros e publicaçóes periódicas. Profundamente 
católico, lega-nos alentada bibliografia sobre a religião de Cristo, 
destacando-se o tão conhecido "Catecismo Maternal". Na  produ- 
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ção científica e literária restante, é de assinalar-se o que reali- 
zou nos campos d a  pedagogia ? d a  história, salientando-se uma 
biografia do Professor Toledo, o histórico sobre o ensino público 
em S. Paulo, e um estudo a respeito do Ipanema. Entre as  iiiono- 
grafias, a encerrarem copioso docunientário, apontamos em lugar 
especial as  que tratam das igrejas niais antigas de Campinas. 

Da extensa colaboracão em revistas e jornais, concentra-se 
precioso material sobre temas religiosos e astronomia nas páginas 
da "Revista de Cultura", do Rio de Janeiro. Na riiem6ria íntitulada 
"Urna Data Histórica", inserta no volunie VI1 da revista do nosso 
Instituto, Lourenqo Rodrigues aborda com alto senso critico i' 

científico a questão da data do descobriniento do  Brasil. 
Das impressões pessoais sobre este  nosso pranteado compa- 

nheiro, transcrevemos a do prezado coiifradc Cònego Luis Cas- 
tanho de Alnieida em recente necrológio publicado pelo "Correio 
Paulistano": - "O Prof.  Joáo Lourenco era um homeiii alto ,: 
enxuto de carnes, claro e corado, feições delicadas, olhos vivos. 
Ria-se nas conversas com algunia piada inocente. O seu portc 
erecto, o seu trajar, a s  maneiras de um perfeito cavalheiro c, 
sobretudo, a retidão de sua vida eram de molde a ganhar logo 
a amizade, porém respeitosa, e não familiar, de quantos dSle 
se aproximavam. Não há muitos dêsses paulistas antigos, e faz  
pena. Os  modos agora são outros. . . "  

Já homenagearam também a figura atraente e a personalidade 
sugestiva de Joáo Lourenqo Rodrigues, o próprio govêrno estadual, 
inscrevendo-lhe o nome no frontispicio de um grupo escolar no 
Cambui, o bairro mais aristocrático d a  fidalga e bela Campinas, 
a "Revista do Professor", órgão do professorado paulista, cstam- 
pando, em seu número vinte; unia síntese biográfica aléni dos 
artigos do nosso querido consócio Sinésio Rangel Pestana e dos 
Srs. Moacir de Campos e Antônio de Avelar. Fazêmo-10 nós tam- 
béni, agora, na sessão de hoje, lembrando que, durante quase 
cinqüenta e um anos, o nome de João Lourenço Rodrigues pres- 
tigiou o nosso quadro social, e afirmando que pelo futuro a dentro 
saberenios honrar-lhe a meniória. 

Sras.! Srs.! 
Chegamos assim ao término da niissáo anual, cumprindo unia 

disposição estatutária e unia imposiqão do nosso afeto e dos nos- 
sos sentimentos: - Recordar os companheiros desaparecidos. E, 
como em todas as  sessòes de hoiiienagem aos nossos gloriosos 
mortos, as  sombras da aniargura invadem as  nossas existências 

> 1co 11 mas, ao encerrarmos, hoje, os  trabalhos dêste tão caracteri:-t' 
significativo 1954, ao mesmo tenipo que nos envolve o manto da 



tristeza, sentimo-nos ufanos porque se  o Quarto centenário de 
Piratininga e o sexto decenário do Instituto estão prestes a desa- 
parecer na marcha do tempo, hão de permanecer na eternidade 
d a  História não apenas o espírito construtivo dos paulistas que 
elaborou a grandeza da Pátria, nias também o esfôrco e os mérito?. 
dos Martiniano de Carvalho, dos Raja Gabaglia, dos Broocks 
Greenlee e dos Lourenço Rodriglies em prol da inteligência e d a  
cultura nacionais. 
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EXPOSIÇAO DOCUMENTAL COMEMORATIVA DO IV CENTENÁRIO 
DA FUNDAÇAO DA CIDADE DE SAO PAULO, ORGANIZADA SOB A 

ORIENTAÇAO DO SR. VILHENA DE IIIORAIS 

Corrrspomiência dos Governadores de Sáo Paulo com o Vice-Rei do Brasil 
- 1769-1807 - Docume,ntos inlditos transcritos na integra - ContiIZ~aÇiio 
de Oficias frocados pelo Vire-Rei e o Goi,ernador de Süo Paiilo - Plano 
de distribiiifüo das tropas para a dcfensa da Marinha da Capitania de 

São Paulo 

Correspondência dos Governadores de S5o Paulo - Liv. I - cnl. 
I11 - a saber: 

1 - Oficio de Antônio Ma,niiel de hfello Castrn e hlendon~a ao Sr. Se- 
bastiúo Xai~ier da Veiga Cabral da C~imara. 16-10-1800. - pág. 76. 

Cdpia. - Illmo. e Exmo. Sr. - Desde que estou neste Governo tenho 
recebido repetldas ordens da Côrte para estar sempre prompto, e preveni- 
do contra qualquer çurpreza que intentem os Hespanhoes; da mesma sor- 
te se metem mando auxiliar a Capiatnia de Matto Grosso, mas nas última5 
ordens, q. chegará0 positivamente se me ordena preste a Capitania do Rio 
todos os socorros possiveis, cobrando de commum acordo com o Snr. Vi. 
ce-Rey, e pondo-me em hiim estado de deffenrler a minha Capitania em 
qualquer parte por onde for atacado. Pelas copias que tenho a honra de en- 
viar a V. Ex" se manifestão estas mesmas orden?. e dellas se  deduz o estado 
dos Negocios da nossa Corte, que devemos julzar hum pouco implicado; e 
como desejo pela parte q. me toca dezempenhar como devo esta comissão, 
h6 indispensável q. me aderesse a V. Ex." e lhe communique as forças que 
tenho para defender esta Capitznia, e auxiliar as adjacentes. 

Constão pois as referidas forças da Legião de Volitntarios Reais, e Re- 
gimento de Infantaria q. que se c r e a r % ~  em 1755 para auxiliar esse mesmo 
Continente, e alem disso de onze Regimentos Milicianos, tres de Cavala- 
ria e oito de Infantaria. O Regimento de Infantaria tenho-o destinado pa- 
ra guarnecer a Marinha, onde se acha parte delle, assim como hua Com- 
panhia a pé da Brigada de Artilharia da Legião de L'oluntários Reaes, da 



Brigada de Infantaria da mesma Legião estão rezervadas quatro compa- 
nhias para marcharem para Matto Grosso, e toda a Erigada de  Ca- 
valaria, composta de três companhias L U  a tenho destinado para passar a o  
Rio Grande, ficando unicamente nos seus qiiarieis para qualquer socorro 
dxtraordinario duas comlianhias da Brigada de Infantaria, e duas  d a  Bri- 
gada de Artilharia, huma a pé outra a Cavallo. No cazo em q. se  precize 
nesse continente, deve marchar para elle c R r ~ i m e n t o  de Cavalaria Mili.- 
ciana de Coritiba. composto de 600 praças, homens robustos, valentes e pe- 
la maior parte pioens; e para o Rio de Janeiro pretendo enviar, quando o 
Snr.  Vice-Rey o julgue necessario dois Regimentos Milicianos, lium de Ca- 
valaria e outro de Infantaria, composto este de 800 praças, e aquelle de 
600. Todos os  mais Regimentos devem ficar para defender esta Capita- 
nia, se por outra parte o Bem geral do Estado não exigir que a seu respei- 
to  se tomem differentes medidas. Eu cuido que nem os  Hespanhoes, nem 
qiialquer outra Potencia alliada tem q.  intentar nesta Capitania, nem tão 
pouco me tomo de qualquer surpreza mas como pode acontecer que sup- 
pondo ellas a s  mesmas forças desviadas do  sei? principal foco intentem fa- 
zer, ou pela Marinha, oii pelos confins algumas diversas; tambem dezejo sa-  
ber ncsse cazo que auxilio me poderá prestar esse Continente, visto que 
sendo igualmente Dominios do  mesmo Soberano, tanta razão tenho eu pa- 
ra  socorrer a Capitanias adjacentes, como ellas me coadjuvarem. Por  es- 
te motivo vou escrever a o  Sr. Vice-Rey, e enviar-lhe por copia o mesmo 
avizo que com este remeto a V. Exa; fazendo sciente acordo sobre este im- 
portantissimo objecto, e se  tomarem com temoo todas PS necessarias pro- 
videncias, que forem mais proprias, e mais adequadas a deffensa dos Do- 
minios do nosso Soberano, e a pontual ex.am das  Suas Reaes Ordens. Deus 
Guarde a V. Exa - São Paulo, 16 de outubro de 1800. Illmo. e Eamo. Snr.  
Sebastião Xauier da Veiga Cabral da Camara - Antonio Minoel de  Mello 
Castro e l endonça .  Está conforme - O Secretario do  Governo Luiz An- 
tonio Neves de Carvalho. 

I I  - Plano da desfribuiróo das Tropas para a deffensa da Marinha 
desfa Capitania de São Paulo, Pag. 77. 

A Fortaleza da Barra Grande será guarnecida de Iium Destacamento 
comandado pelo Tenente Joaquim Roberto de Azevedo Marques com dois 
officiais Interiores, 2 cabos, 1 tambor, 48 soldados; ficando o mesmo oficial 
com inspecção no Destacamentri d a  Praia do  Goes composto de hum Offi- 
cial Inferior, 1 cabo e 8 soldados. 

A Fortaleza da Estacada lia de ter hum Destacamento de hum Offi- 
cial Inferior, 1 Cabo, e 16 soldados comandados pelo Tenente Francis- 
co Pires Borja. 

A Fortaleza de Itapema será guarnecida por hum destacamento com- 
mandado pelo Alferes Manoel Gomes Pereira de Albuquerque, com hurn 
Official Inferior, 1 cabo, 2 soldados. 

O Forte de São Luiz, de que fica encarregado do Comando o Tenen- 



te Francisco Teixeira de Carvalho, será guarnecido com hiim destacamen- 
to, de I cabo, e 8 soldados sendo o niesmo ofiicial encarregado da inspec- 
$%o sobre o Destacamento do Registo da Bertioga composto de 1 cabo, 
e 4 soldados. 

O Destacamento do novo Caes, q. se  vai formar no Cubatão, será com- 
posto de 1 cabo, e 6 soldados de baixo da in~peccão do official Encarre- 
gado da Fazenda do Cubatão ae  Soa Alteza Rra!. 

Dos Signaes para reconhecimento: 

O Conimandante da Fortaleza da Estacada, que terá o cuidado em re- 
conhecer todo o Navio, q. se encaminhar a embocadura da Barra, fará sig- 
na1 de hum tiro de Pessa sem balla, por qualqurr Navio pequeno, q. se apre- 
zentar: porem sendo Navio de Suspeit.?. dará dois tiros de Pessa com o in- 
tervallo de hum minuto. 

Quando esta suspeita se  augmeiitar, ou por ser Navio de Alto Bordo, 
ou a Companhado demais vellas, dados os dois tiros, issará logo Bandei- 
ra encarnada. 

A Fortaleza da Barra reconhecendo o signal de rebate, firmará Ban- 
deira com outros dois tiros de Pessa, a q. cor;esponderá com hum tiro a 
Fortaleza de Itapema. 

Este hé o signal de rebate, q. será reconhecido no Porto de Cubatáo 
com hum tiro de Pessa; e ao mesmo tempo o official encarregado da ins- 
pecfão da sua deffença expedirá a s  Paradas para esta Cidade, dirigindo 
hua a S. Bernardo para q. marche a guarnecer a embocadura da Serra de 
Cubatáo a d' Companhia do 20 Regimento de Cavallaria. E a reforçar a 
guarnição de Santos, a Companhia de Cassadores do 2' Regimento Mili- 
ciano. A outra Parada dirigida a Santo Amaro porá em marcha a guar- 
necer a mesma Vila de Santos, a 2 8  C3mpanhi~ do 1.0 Regimento Miliciano, 
marchando logo a 6' Companhia do IY Repiminto de Cavalaria a guarne- 
cer a embocadura da Serra. 

Logo q. se reconhecer o sigrial de rebate geral, deve chegar sem perda 
de tempo toda a tròpa dn Guarnição a postos vara os guarnecer pondo-se 
em estado de deffera. 

Toda a gente da Villa capaz de pegar em Armas/ excetuados os q. 
devem laborar com a Artilharia do Forte, e os que são detalhados para 
outra parte/ marcharão ao ponto, q. lhe for ordenado pelo commandante da 
mesma Villa levando todas as suas Armas. 

Do Corpo de Ordenança 

A Companhia da Bertioga a cudiiá a socorrer armada o Forte de S. 
Luiz, e Registo da Bertioga. As mais comparihias deste Corpo prompta- 
mente se  incorporarão n a  Villa para a sua deffeza armada, e os  que não 
tiverem Armas de fogo, hiráo com Lanças. 



Todos os Escravos, q. se  não destinarem ao transporte das Tropas, 
e forem capazes de repelir a força, correrão a socorrer a Villa armados de 
Vara páos, ou Bambus, com seu pique de ferro ponti-agudo a cujo fim de- 
vem estar for~iecidos pelo menos deste Armamento, q. serve para impedir 
o Decembarque. 

Do Regimento da AJorrnha 

A primeira companhia de Fuzileirns da Villa de S. Vicente, sem perda 
de hu instante deve socorrer a Fortaleza da Estacada, aonde ficará a me- 
tade embarcando-se logo a outra para reforçar a Guarnição da Barra 
grande. 

A companhia de Cassadores em duas divizóens marchará, a primeira 
a reforçar a Barra Grande, e a segunda a guarnecer a Fortaleza de Itapema. 

A Companhia de Granadeiros reforçara a guarnição da Villa, e desta 
se expedirá logo Parada a Conceição de Itanliaem, para que a segunda 
Companhia de Fuzileiros do sobredito Resimento seni perda de tempo a 
socorra. 

A terceira, quarta e quinta Companhia destinadas a deffensa da Villa 
da Cananéa, gi~arneceráo a dita Villa. 

\h A sexta, setima e oitava Companhia do mesmo regimento, guarnece- 
rão a Villa de São Sebastião, reunindo-se ao destacamento de Infantaria 
paga, que guarnece a mesma \'illa 

Do Regtmento dos Ufe i s  

A quarta Companhia de Fuzileiros de São Vicente, marchará prompta- 
mente a Socorrer a Fortaleza da Estacada, donde ficando a metade se  em- 
barcará a outra para a Fortaleza da Barra. 

A terceira companhia/ excepção de vinte e quatro soldados, que mar- 
charão logo a segurar o passo do cubatáo/ reforçará tambem a giiarni~ão 
da Villa. 

A primeira Companhia de Fuzileiros e Cassadores de .Ungi das Cru- 
zes, marcharão logo a socorrer a Villa de Santos. 

i Os Cassadores do dito Regimento de Jacarehg, a quinta Companhia 
da Villa de São Sebastião, e a setima de Taubsté reforçarão a defença da 
mencionada Villa de São Sebastião. 

A sexta, e oitava companhia reforçarão a Guarniçáo da Villa d e  Uba- 
t tuba, reunindo-se ao Destacamento de Infantaria paga, qiie a guarnece. 

A Companhia de Granadeiros, e a segunda de Fuzileiros que devem 
formar o segundo reforfo, se reunirão nesta cidade. 

Do primeiro Regrmenfo de Infantarra 

A primeira e Segunda Companhia de Fuzileiros marcharão sem perda 

! de tempo para a Villa de Santos a reforçar a sua guarnição. 



As companhias de Granadeiros, e Cassadores, terceira, e quinta com- 
panhia de Fuzileiros, que formão o segundo re lor~o ,  marcharão em deffen- 
<a da mesma villa. 

A quarta Companhia, sexta, setima e oitava marcharão a reunir-se nes- 
ta  cidade. 

Do segundo Regirrierio 

A companhia de Cassadores, a primeira, e quinta de Fuzileiros, mar- 
charão sem perda de hum instante a reforqar a leffensa da Villa de Santos. 

A companhia de Granadeiros, a segunda, kerceira, e quarta de Fuzilei- 
tos, marcharão a reunir-ee nesta cidade. 

Ai sexta, setima, e oitava ccmpanhia do dito Regimento, marcharão lo- 
go a reunir-se na deffensa da Villa de São Sebastião. 

Do Primeiro Regimento de Cavullariu 

A primeira e Sexta Companhia marcharão a Guarnecer a embocadura 
da Serra de Cubatão. 

A segunda, terceira, quarta, quinta, setima e oitava companhia, se  reu- 
nirão com a maior brevidade nesta cidade. 

Do segilndo Regimenfo de Cavallaria 

A Segunda Companhia guarnecera a embocadura da Serra de Cuba- 
tão, logo que receba a Parada, que lhe vier, e a terceira companhia pelo 
Cubatão de Mogi, passará a socorrer a Villa de Santos, ou em defensa des- 
se  passo de Cubatão. 

A quarta, e quinta Companhia guarnecerão a embocadura da serra de 
São Sebastião, e socorrerão a Villa sendo necs4sário. 

A sexta, setima, e oitava Companhia refor-arão a deffensa d a  Villa de 
Cunha, e a embocadura da Serra de Paraty. 

A primeira companhia do dito segundo Regimento, se  aprezeniará sem 
perda de tempo nesta cidade. 

Do Regimento de Cun.ia 

As companhias de Granadeiros, e Cassadores, quinta, sexta, e setima 
de Fuzileiros, marcharão em deffensa da Villa de Ubatuba. 

A primeira companhia de Fuzileiros, segunda, terceira, quarta e oitava 
guarnecerão a Villa de Cunha, a Serra de Paratr.  

Dos Regimentos de I t ú  e Sorocabn 

Marcharão logo todas a s  suas companhias a reunirem-se nesta cidade. 
Os Corpos das Ordenanças da Villa de Cananéa, São Sebastião, Uba- 



tuba, e Cunha com a Escravatura de cada huma das ditas Villas, serão em- 
pregados na sua deffensa. 

Villa de Paranaguá 

A Fortaleza será guarnecida de hum Destacamento composto de hum 
official Inferior, hum cabo, e vinte soldados, commandados pelo Alferes Ma- 
noel Antonio da Assumpção q. terá inspecção sobre o destacamento de hum 
cabo, e 4 soldados q. hão de guarnecer a Fortificacio da Ilha do Mel. 

Todas a s  mais Companhias dos sobre dito Regimento/ excepqão da 
oitava Companhia; que guarnecerá a Villa de Cananéa/ se reunirão a Tro- 
pa paga para a deffensa da Villa. auxiliadas das Companhias das Ordenan- 
ças, e dos Escravos. que armados de varapaos, ou de bambús com seu pi- 
que de ferro pontiagudo, devem ser empregados para impedir o dezembar- 
que, rechaqando o inimigo. 

Do Regimento de Ciiritibo 

A primeira Companhia, segunda, e sexta, marcharão ao primeiro avi- 
zo em deffensa da Villa de Paranaguá. 

A oitava Companhia marchará para a Fazenda da Borda do Campo. 
guarnecendo a entrada da Serra, estará prompta a socorrer a Villa logo q. 
seja precizo. 

A terceira, quarta, quinta, e setima companhia marcharão a reunir-SE 
na Villa de Curitiba, sendo este o segundo refor?o, q. se  deve empregar pa- 
ra rebater de huma ver o inimigo, e segurar de seus insultos a Villa de Pa- 
ranaguá. 

Para o transporte dos Corpos indicados para os Departamentos de ca- 
da huma das Villas, e Fortalezas, que se  hão de guarnecer, se  destinarão 
tanoeiros, que comparecerão ao ponto de rebate nos Postos assinalados pa- 
ra embarque com.todas as Canoas, e Saveiros sem reserva, e Lanças dos 
Navios indicando-se igualmente hum Posto, em que feito o transporte s e  
deverão reunir para facilitar os indispensáveis socorros na força do Com- 
bate. 

Fica estabelecido em regra a manutenencia das corpos de deffensa 
com a indispensável obrigação dos Capitaens Mores, e Commandantes das 
respectivas Villas pelo prompto socorro de viveres, e mais monicoens de 
boca, com que incessantemente devem fornecer a s  tropas nos Departamen- 
tos a que se  destinão. 

Quartel General de São Paulo, 21 de Dezembro de 1800. 

Do prezente Plano na parte que diz respeito a deffensa de cada Vil- 
Ia dos Portos Maritimos se expedirão a s  ordens a seus commandantes, e 
igualmente aos Coroneis dos Regimentos com os detalhes dos mesmos Re- 
gimentos, expedindo-se para os mais Capitaens Mores, e Commandantes 



de Serra acima a Ordem para fornecerem a s  Tropas, que na ocazião da 
Guerra desviarem dos seus districtos. Joaquim José Pinto de Moraes Leme 
- Sargento Mar e Ajudante de Ordens. Esta conforme - o Secretario do 
Governo Luiz Antonio Neves de Carvalho . 

-- XVII 

Correspondência dos Governadores de São Paulo com o Vice-Rei do Rrasd 
- 1769-1807 - Dociimentos ingditos franscritos na integra - Continuaçdo 
de Ojicios trocudos pelo Vice-Rei e o Governador de São Paulo - RequEsi- 
ção de tropas paulisfas - Vurios purmenores sóbre as providências a serem 
tomndns em raso de guerra - ApreensUes sobre uma provável invasão de 
franceses - Reromendaçóes de S.A.R. sôhre êsse assunto - Remessa de 

tropas para Santa Catarina 

CorrespondPiicia dos governadores de São Paulo - Liv. 1 - col. 
l l l  - a  saber: 

I -- Oficio de D. Rodriyo dc Souza Coutinho a Antonio Manoel de 
hfello Castro e Mendonça - 2-1 1 - 1800 -- pag. 81. 

Cópia. 

Havendo algum motivo de temer, que os Francezes procurem fazer al- 
guma tentativa ou sobre a s  Costas do Iirazil, ou sobre a s  Costas de Africa, 
e q. até possão procurar fazer alguma siirpreza servindo-se de Pavilhão, 
ou Embarcaqões Hespanholas; he S.A.R. servido ordenar, q. V. S.* tome de 
acordo com o Vice-Rey, e mais Governadoies do Estado do Brasil não só 
todas a s  precauciies convenientes para não ser de modo algum surpreen- 
dido, mas q. se disponha, para mutuamente se socorrerem no cazo de serem 
atacados, e para acodirem logo com todes a s  torças a qualquer ponto, q. 
possa ser invadido, unindo tambem logo todas as forças Maritimas, p. in- 
corporarem no Porto, em q. melhor possão concentrar-se, cobrar deffen- 
siva, ou offensivamente, segundo a s  circunstancias o permitirem; bem certo 
q. S.A.R. fica prompto acudir com Forcas Superiores Reais, e dos seus Alia- 
dos ao ponto q. for atacado, logo q. se  saiba a partida de qualquer força 
Naval da Europa, recomendando muito particu!~rmente S.A.R. q. se  pro- 
cure prjmeiro impedir o dezembarque do Inimigo em qualquer ponto de ata- 
que, mas q. se infelizmente se não puder assim executar, a Tropa então 
cortando ao Inimigo todas a s  Communica~ões e todos os meios de ter Apro- 
vizionamentos, se  retire até aos pontos cen t ra~s ,  com q. possa incorporar- 
se com a s  Forcas, q. virem das outras Capitanias, e q. depois de reunida3 
em numero superior ao Inimigo, caião então sobre elle, e sem dar quartel 
o ponhão em total derrota, e o aniquilem de maneira, q. possa desgostar-se 
de huma vez de semelhantes tentativas. Ao Vice-Rey do Brasil se  ordena 



q. se entenda com V. S." para que de comum acordo se apromptem For- 
qas, q. possáo acudir à deffesa da Ilha de Santa Catharina no cazo de ser 
atacada, ou dar  as niãos para socorro do Rio Grande se for elle escolhido 
pelos Francezes para hum semelhante ataque. Com o mesmo fim se manda 
descer de Minas Gerais, hum Corpo respeitável de dois regimentos de Ali- 
licias para guarnecerem o Rio de Janeiro, e Suprirem a s  Forcas, q. remette- 
rem para a Ilha de Santa Catharina, ou para o Rio Grande. Deus Guarde 
a V. S.* - Palácio de Queluz, em 2 de Fevereiro de 1800. D. Rodrigo de 
Souza Coutinho - Snr. Antonio Manoel de Mello Castro e hlendonca - 
Está conforme - O Secretário do Governo - Luiz Antonio Neves de 
Carvalho. 

II - Oficio de D. Rodrigo de S o ~ i z a  Colitinho ao Sr. Antonio Manoel 
de Mello Castro e Mendonça. - 24-12-1799 pag. 82. 

Cópia: 

Como o Estado publico da Franca continua cada dia em maior confuzão, 
e a Hespanha está inteiramente entregue nas Suas Mãos S.A.R. manda nova- 
niente recomendar a V. S." o maior cilidido para evitar qualquer ataque e 
,urpreza da parte de tão crueis, como inveterados Icimieos desta Monarchia 
Ds. Ge. a \r. S.* - Palácio de Quelur, em 24 de dezembro de 1799 - D. Ro- 
drigo de Souza Coutinho - Snr. Antcnio Manoel de Mello Castro e Men- 
donça - Está conforme - O Secretário do Ciov?rno Liiiz Antonio Neves de 
Carvalho. 

II - Of.  de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Joaquim Xavier. 

Conrado. 15-7-1801 - pag. 84. 

Cópia. 

Nesta ocazião embarca para essa Ilha o Renimento de Infantaria desta 
Capitania, o qual cedi ao Snr. Vice Rey, em consequencia das  Ordens que 
para esse efeito me tinhão sido dirigidas da Corte: e pela copia junta verá 
V. S.r a s  Ordens que leva o seu respectivo Cu:onel, pelas quaes tanto que 
dezembarcar deve ficar a s  de V. S.* e a s  do dito Snr. i'ice-Rey - Ds. Ge 
a \r. S." - Praca de Santos, 15 de jullio de 1801 A n t o n i o  Manoel de hlello 
Castro e hlendonça - Sr. Coronel Joaquim Xavier Conrado - Povvo - 
na Ilha de Sta. Catharina - Esta conforme - O Secretário do Govêrno Luiz 
Antonio Neves de Carvalho. 

IV - Of. de Antonio Manoel de Mello Castro P Mendonca ao  Conde de 
Rezende - Vice-Rey. - 28-7-1801 - pag. 83. 

Cópia. 

Illmo. e Exmo. Snr. - Na data de 7 de hlarso deste anno, recebi a carta 



de V.  Ex* em que me pedia para reforçar a Guarnição da Ilha de Santa 
Catharina, o Regimento de Infantaria desta Capitania e annuindo a esta 
supplica de V. Exs e conformando-me com a s  Reaes Ordens, que tinháo sido 
dirigidas em Avizo de 2 e carta Régia de 6 d e  Fevereiro do anno passado 
de 1800, immediatamente mandei reunir em Santos a s  cinco companhias des- 
tacadas do Dito Regimento que erão a s  q. na prezente conjunctura, e se- 
gundo o estado da Capitania, eu podia apromptar e fornecer' das competen- 
tes Moni~oens, e Fardamentos. Desde o dia por mim apprazado, e partici- 
pado a V.  Exa. na minha carta de 20 de Março, se acharão com effeito a 
termos de embarcar as ditas conpanhias, e até fornecidas dos mantimentos 
fiecessários para a viagem; pa cuja promptificaçio tinha sido enviado a esta 
Capitania a onde chegou em 26 de ahril o rapitdo Tenente da Armada Real 
Francisco Manoel Bernardo de hlello Castro e Mendonca, por ordem do 
chefe de Divisão e Commandante da Esquadra do Sul Donald Campbell. 

A vinda deste official, fez acreditar a immediata chegada dos Vazos q. 
havião conduzido o Regimento; e por isso logo me dispuz a hir segunda vez 
a Santos, para assestir ao seu embarque, e dar  as mais dispoziçoens que 
exigisse, tanto a prompta sahida do mesmo Regimento, como o expediente 
da commissão a que se destinavão a s  Embarcac"s de S.A.R. q. vinháo aquele 
Porto, tão falto de todos os fornecimentos de marinha, por não haver nelle, 
nem Arcenal, nem Armazens, nem Trem algum, relativo ao mesmo objecto. 
Ali me demorei até se  verificar a noticia de terem navegado para o sul a 
interceptar a viagem de hum Navio Espanhol a Náo Fragata que segundo 
a participa~ão do Commandante da Esquadra, se achavão destinadas para 
a mencionada conducção em consequencia do que me recolhi para São 
Paulo, para onde me chamava a afluencia e expede dos Negocios do Real 
Servigo. No dia 26 de Julho me foi participada a chegada da Náo Meduza 
e por esta razão marchei, terceira vez para Santos por terem sido preparados 
com muita percipitacão, pude ter o Regimento prompto no dia 13 de Julho 
alem do qual ainda se demorou a Náo atb 19 por falta de tempo opportuno 
para a sahida, que nesse dia fez do ancoradouro para foca da Barra, e pros- 
seguio no immediato para o Porto do seu destino. Pela copia que envio a 
V. Ex' debaixo do n. 10 i verá V. Exa a s  ordens com que marchou o Co- 
ronel do Dito Regimento, pelas ges, deve ficar a s  de V. Ex" por qualquei 
via que officialmente lhe for participada, sendo ao todo o n. das pracas 
de que se acompanhou o mesmo Coronel 492, q. forão a s  que pude promp- 
tificar, visto o estado em que se achava aquelle corpo; pelas razões afectas 
a S.A.R. e já ponderadas a V. Ex" no Art. 7.O da mesma Carta de 20 de 
Marco deste anno, ficando em conseqiiencia do que V. Ex' me diz na sua 
Carta de 14 de Junho, vinda pela referida Náo na impossibilidade de 
apromptar a s  duas companhias que fal?ão para o estado completo deste Re- 
gimento segundo o Plano da sua creação que he o do Regulamento de 1763, 
por não ter nem Armamentos, nem Fardamentgs nesta Capitania nem os 
haver n'essa, como V. E x W e  observara. De baixo da Copia n.' 2 dirigi0 
a V. ExQ Carta de Oficio que pela mesma NA0 enviei ao Tenente General 



Governador do Rio Grande pela qual virá V. ExP no conhecimento da alte- 
ração que fui obrigado a fazer pela sahida deste Regimento no Plano pro- 
jectado, e já estabelecido, para a defensa desta Capitania, ficando ancioso 
por saber já quais são as dispoziçõens que V. Ex' teni tomado a respeito da 
sua ordem a ligar com ellas as mesmas como exige a contiguidade dos ter- 
ritorios que devemos reciprocamente defender; e como V. Ex' me promete 
na sua Carta de I4 de Julho para effeito de proceder-mos mais efficaz, e 
coherentemente em tão importante nehócio. Este favor pe$o a V. Ex* 
com instancia, assim como o de me participar / ainda que seja na forma 
exposta a V. Ex" no Artigo 21 da mesma carta de 20 de hlarço deste an- 
no / toda e qualquer noticia relativa OII aos actuaes movimentos de Guer- 
ra, ou qualquer outro objecto que exija predisporiçõe~is e cautellas anteci- 
padas, visto que a situação eni que V. Ex' se acha a frequente chegada de 
Navios indispensavelniente lhe facilitarão os meios de saber mais rápida e 
exactamente o q. a este respeito se  trata ina Europa, e com especialidade na 
nossa Corte, d'onde não tenho recebido 3t6 o prezente noticia alguma po- 
sitiva a respeito da Declaração da Guerra que nos fez Hespanha. Ds. - 
Illmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende - Vice-Rey - Antonio Rlanoel de 
Mello Castro e hlendonça - Está conforme - O Secretário do Governo -- 
Luir Antonio Keves de Carvalho. 

V - Of. de Antonio Manoel de Alello Castro e r21endon~a ao Snr. Co- 
ronel Manoel Mexia Leito - 15-7-1801 - paz. 85. 

Copia n. 10 

Tendo S. A. R. muito em vista a crinservação dos seus Dominios d o  
Brasil, com especialidade a parte delles que fica situada mais ao Sul 
d'America, foi servido em Aviso de 2 de Fevereiro do anno passado de 
1800, e Carta Régia de 6 de Fevereiro do mesmo anno determinar-me que 
de comum acordo com o Snr. Vice-Rey do Estado determinassemos, e mu- 
tuamente estabelecessemos a s  iorças que devião sustentar a defesa da Ilha 
de Santa Catharina; por ruja razáo obrando o dito Snr. Vice-Rey do Es- 
tado, em consequencia de identicas e positivas ordens, que para esse efeito 
recebeo, me pedio enl Carta Ofiicial de 7 de M v ç o  do prezente anno para 
re for~ar  a Guarnição da mesma Ilha, o Regimento de que V. S." hé coronel 
do qual não sendo prissirel pelas razoe% que se achão na Prezença de 
Sua Alteza apromptar-se mais do que cinco Companhias, com ellas se em- 
barcará V. S" na Náo Meduza que se acha surta neste Porto, e prnmpta a 
seguir viatem para a mencionatia Ilha, e tanta que ali chegar ficará às 
Ordens do seu Governador o Coronel Joaquim Xavier Conrado, e a s  6,: 
Snr. Vice-Rey, por qualquer via que rrfficialmente lhe forem distribuidas, 
ou seja para se  empregar na projectada deftnsa daquella Ilha, ou para dali 
passar a qualquer outra parte da Capitania do Rio, em que se faca mais 
necessaria e indispensável a appl ica~ão de seti Regimento. Eu fico certo 



que V. S" conservara o dito Regimento na mais exacta disciplina, assepu- 
rando da mesma parte a todos os soldados quc tiverem mais de oito annos 
de se rv i~o ,  que tanto q. se  Ihes acordarào tanto que a s  pedirem, por ser 
isto conforme com a s  Reaes Ordens, em virtude das quaes se creou este 
Regimento, e pelas que de novo se promulgarão para todo o Exercito de 
Portugal. Ds. guarde a V. ç" Prasa de Santos 15 de Julho de 1801 - An- 
tonio Manoel de Mello Castro e Mendonca - Snr. Coronel Manoel Mexia 
Leite - Está conforme - O Secretário do Governo Luiz Antonio Neves 
de Carvalho. 

VI - 01. de Anfonio 12lai1oel de Melln Castro e hfendonçn - ao Sr. 
Sebastião Xavier da L'eiga Cahral da Câniarn - 15 de jnlho de 1801 - 
pag 86 a 87. 

Cripia n . O  2. 

Illmo. e Exmo. Snr. - Em 16 de oiitiibro do anno passado de 1800 es- 
crevi a V. Exn participando-lhe o Aviso de 2 de Fevereiro do niesmo anno, 
pelo qual se me determinava a intelligencia que de comum acordo devia 
Iiaver entre mim, o Snr. Vice-Rey d'Estado, V. E x V  o Governador de 
Santa Catharina, relativa a promptiiiçacão ?as  Tropas que se deviào appli- 
car para a defensa daquella parte destes Dominios mais ceniraes do Brasil, 
que fosse escolhida para objecto das tentativas dos inimigos da nossa Mo- 
narchia, dando ao mesmo tempo a V. Ex' huma ideia do numero de comba- 
tentes de que se  compunha o Exercito desta Capitania, e hiim extrac!~ re- 
rumido do detalhe que das mesmas Tropas havia feito para a effectiva de- 
fensa della. Segiindo este detalhe o Regimento de Infantaria desta Capitania 
se  achava destinado para guarnecer a siia extensa Marinha, a o  menos nos 
Portos que por mais essenciais e interessantes podiio offerecer vantagens 
decididas aos inimigos se por desgraça se anoderassem de algum delles, 
mas como o Snr. Vice-Rey em Carta ofiicial de 7 de Março do prezente 
anno me pedio o dito Regimento de Infantaria, cedio na conformidade da- 
qlielle Aoizo e de huma carta Regia do mesmo theor escripta em 6 de fe- 
vereiro do dito anno de 1800, ficando entáo na necessidade de guarnecer 
a Marinha com a s  Companhias da Brigada de Infantaria da Legião de Vo- 
lutários Reais, que segundo aquelle reierido Detalhe tinha reservado para 
marcharem em socorro de Matto Grosso. Do mesmo Regimento achão-se 
promptas a embarcar para Santa Catharina cinco Companhias sobre a Náo 
hledoza da Armada Real, que actualmente está surta no Porto desta Vil12 
de Santos, por'cuja razão julgilei necessário fazer esta participasão a V. 
Ea" para q. por meio della iiqiie sabedor da alteraçád que fiz no referido 
Detalhe, e das forças que merestão e que podcm com vantapens, marchar 
em socorros hostis, ou a s  circunstâncias do Detalhe que L'. Ex" para a de- 
tensa d'esse Territorio houver de projectar. 4 Cavallaria da Legião de 
Voluntirios Reais, e o Regimento de Cavalaria hliliciana de Coritiba são a s  
forças que eu destinei para socorrer esse continente na ultima precizáo 



visto que não devo sem esta despovoar a mesma Capitania, e expo-ia ser ,  
remedios aos insultos dos inimizos, mas quando vejo que o referido Regi- 
mento ainda que o mais prtiprio para marchar para esse continente por ficar 
mais perto delle o seu Quartel, e por ser composto de homens, pela maior 
parte Cavalleiros e Pioens, não pode todo sahir do seu Destino, sem ficar 
por extremo atrazada no seu commercio; e a Agricultura aquela interessan- 
te parte desta Capitania, tenho determinado com a Cavallaria da Legião e 
com o rpsto de soldados do mesnio Corpo hliliciano, q. forão mais dezem- 
baraçados, e fizerem menos falta, por mar lium Regimento de Cavalaria, 
com a forca do novo plano de  ost to de 1796, o qual se ache disciplinado F 
prompto para acudir a qualquer parte q. for  atacada; mas este Regimento 
de C a v v u a n d o  seja indispensavel a V. Ex" não deve hir por terra; não so 
porque gasta muito mais tempo nesta march~., mas também por que os 
Cavalos em qiie a fizerem chegão Ia estropiados, e por consequencia in- 

capazes de servirem para qualqiier accão. 

Nestes tros se hum dia precirar o mesmo Regimento devem os sol- 
dados embarcar em Paranaguá e hirem dezemharcar no Rio Grande, onde 
podem ser fornecidos de Cavalos para a sua montaria levando consigo os 
selins e freios. Dessa sorte creio qiie tenho satisfeito aquella parte das 
Reais Ordens q. me determináo entender-me com V. Ex' e com o Snr. 
Vice-Rey do Estado a quem igualmente participei a s  mesmas ordens, assim 
como tinha feiot a V. Exr na citada Carta de 16 de Outubro cio ano passado. 

Até o prezente não sei nada de positivo a respeito da Declaração de 
Guerra, q. nos fez Hespanha, pos a s  noticias que correm pela maior parte 
são mutiladas, e apenas o Chefe de Divisão e Comandante da Nossa Es- 
quadra do Sul Donald de Camphel, me enviou a Copia de huma carta do 
Sr. General da Bahia, q. dá por certa a mencionada Declarasão concebida 
nos termos da que tambem dirijo a V. Ex' a quem náo deixarei de comuni- 
car qualquer noticia que a este respeito souber que seja por indispensável 
para nos precaver-mos e a cautelar-mos contra a s  pertençõens dos nossos 
inimigos condescendencia que espero q V. Ex" tambem tenha comigo, visto 
que assim o pede a minha franqueza e a identidade da cauza q. defende- 
mos. Deus Guarde a V. Ex'. Praça de Santos, 15 de julho de 1801 - 
Illmo. e Exmo. Snr. Sebastião Xavier da i r i g a  Cabral da Camara - 
Antonio Manoel de Mello Castro e hlendon~a - Está conforme - O Se- 
cretario do Governo Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

Correspondência dos Governadores de Sáo Paulo com o Vice-Rei - 1769- 
1807 - Documentos inéditos transcritos na integra - Continuação de Ofi- 
cios trocados pelo Vice-Rei e o Governador de Sáo Paulo - Ordem d o  



Principe Regente de publicar noticia sôbre a guerra entre as Côrtes do 
Brnsii e Esponha - L)ificuldades nn ~sccwcüo d e s o  m h n  - Fnlfo de gpnfe 
para preencher os Regimentos de Linha da guarnição da Capitania - 
Pedido de recrutas - Bons soldados milicianos de São Parilo - Impedidos 
de marchar pela falta de armas - Plano para surpreender os estabeleci- 

mentos espanhóis do Rio da Prata 

Correspondência dos governadores de São Paulo. Liv. I - col. I11 
- a saber: 

I - Of. de Antonio Manoel de Mello Caslio e !\lendon~a ao Conde de 
Rezende - Vice-Rey - SCo Palilo, 17 de Agosto de 1801 - pag. 88 a 89. 

Copia - Illmo. e Exmo. Snr. - Na data de 27 de Julho recebi duas 
cartas de V. Ex' na primeira das quais me part i~ipa ter feito publicar n'essa 
Capitania por Ordem do Principe Regente Nosm Senhor Guerra Offensiva 
e defensiva entre a nassa Corte, e a de Hespanha, e na segunda me e r -  
poem V. Ex' o pezo que fazem a sua respon;abilidade a s  circunstancias 
que da prerente conjunctura podem reriiHar, vistas a s  i,ifficoldades que 
obstão a prompta e x e i u ~ ã o  das providencias mais adequadas para o bom 
mito de negocios tão atendivel e interessante: entre a s  mencionadas diffi- 
culdades enumera V. Ex". e com razão a falta de gente que tem n'essa Ca- 
pitania para prencher os  Regimentos de Linhl da sua Guarnicão, pedin- 
do-me lhe mande desta recrutas para este fim, visto que na minha carta de 
20 de Marco do prezente anno, eu tinha dito a V. Ex' q. não teria duvida 
mandar-lhe para hum segundo reforco da Guarnicão de Santa Catliarina 
a s  duas Companhias do Regimento de lnfanatria desta Cidade, que por 
falta de Fardamentos, e Armamentos iião acompanharão a s  cinco que já 
marcharão para a dita Ilha. Eu bem conheço a razáo q. V. Exs tem para 
pretender q. desta Capitania lhe vá o niaior numero de gente possivel, e 
não tenho a minima duvida emprestar para a defensa da sua, toda a gente 
q. da mesma puder escuzar, depois de rezervar a absolutamente indippen- 
savel para manter a SeguranGa dos pontos mais interessantes e essenciaes 
della. Mas devo somente lembrar a V. E x q u e  no s e r v i ~ o  de S. A. R. a con- 
servação destes Dominios, e o Bem do Estado em geral podem q. prestem 
e dem reciprocamente a s  maons, todas a s  Capitanias adjacentes para a 
deffensa e conserva$ão dos referidos Dominios, mas q. esta prestacão me 
persuado deve ser feita de forma que debaixo de hum só ponto de vista 
se  recuáo a s  maiores vantagens possiueis. 

Ora V.  ExV não ignora o desarranjo que faz a esta Capitania tirar-lhe 
gente para se alistar em corpos que devem existir formados fora della. 
não s ó  porque se vão expatriar para sempre no que deve sentir a Povoa- 
cão futura hum attrazo consideravel mas tambem porque esta mesma idéia, 
os poem nas circunstancias de dezertarem com frequencia não vindo então 
a ser uteis a mim. nem a V. Ex". Não scontecerá assim. certamente se  eu 



enviar a V. Ex" hum numero de gente formada por companhia de baixo 
do  Plano de Regimentos do niisso Exercito, porque unidas as  ditas Com- 
panhias em hum s6  corpo, ou divididas pelos corpos q. V. Ex' julgar fazem 
assim o servico mais prompto e voluntariamente, sem susto de ficarem 
expatriados, lizongeando-se com a esperança de voltarem aos seus lares, 
náo perde o Estado estes servidores pelas dezerçoens, nem a Capitania os  
seus Povoadores, de q. tanto necessita para augmento da sua Agricultura 
e Commercio, e se  conseguem desta sorte o grande fim de manter a de- 
fensa geral com o maior numero de forças, e com o menor incomodo pos- 
sivel; cirçutistancia q. entrão, e deuem forqosamente entrar em todos os  
calculus Politicos. Eu bem vejo q. V. Ex" me assevera rio seu officio de 14 
de Junho q. náo tem com que fardar e armar as  duas companhias do  
Regimento de Infantaria, que por essa razão parece as  dispensava do se- 
gundo reforço para qiie os  destinava, huma vez q. fossem fornecidas do  
necessario por V. Ex" pode municiar os  recrutas, estando alistados nos 
Corpos ci'essa Companhia, e não pode fazer marchando em seu socorro, 
formado em corpos separados, mas q. no todo váo preencher o numero de 
combatentes do  seu Territorio. 

A' vista destas reilexóes q. me parecem ajustadas devo ponderar a V. 
Ex- que eu tenho muito bons srildados Milicianos, gente activa, e laboriosa 
e q. não tenho duvida e lie segundo o Plano q. já participei a V. Exa a- 
promptar hum Regimento de Infantaria para marchar para essa Capital, e 
hum de Cavalaria para o Rio Grande. e este debaixo das  vistas comuni- 
cadas a o  Governador daquelle Continentt em oif. de 15 de Julho da pre- 
zente anno e ultimamente a V. Ex" em off. de 28 do referido mez. hlas 
devo acrescentar que esta gente se bem fardada e armada, a custa, não 
pode entrar em acçáu com a s  armas que teem, por velhas, mal preparadas, 
r de diferentes adarmes. Há certo que suppoiido S. Magestade por huma 
parte obrigam, q. na sua Carta Regia de 22 de Alarço de 176fi impunha 
a referida Tropa de se  armarem a sua custa, e por outra a necessidade de 
que estas Armas fossem todas do mesmo adarme, determinou um Aviso d a  
mesma data, que as  ditas Armas, seriáo mandadas vir à sua custa, para 
se  venderem aos Milicianos, mas esta provideniia aliás tão importante, de 
tanta vantagem para a Defensa dii Estado, nunca se atilalizou, e por esta 
razão se tornáo outra vez indispensaveis aos Armamentos, sem os quais 
de nada servem os soldados prir mais robustos e bem disciplinados que 
sejão. Este Regimento de Infantaria Miliciana não deve ser todo de hum 
Districto, porque a hiria por em total ruina, se lhe tirasse todos os  La- 
vradores delles, e nem por isso rezul tar i~ desta confusão o melhor bem do  
serviço, mandando homens sem seleccão que fazendo por hum lado falta 
consideravel á s  suas familias, e Agricultura por outro náo podem servir de  
maior vantagem na Defensa a que se destináo. 

Por  esta razão quando V. Exa julgiie a Sua Capitania com huma ne- 
~ess idade  prudente, e judiciosamente conhecida deste socorro, cuidará logo 
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em me participar, para dos Corpos Milicianos de Infantaria escolher o 
numero de combatentes mais rigorosos, dezembaraçados, e que menos falta 
cailzem interinamente na Agricultura para com elles completar hum Regi- 
mento regulado, pelo ultimo Plano de Agosto de 1796, o qual V. Exa pode 
applicar ou a Deffensa dessa Capital, ou a de qualquer outra parte da .;ua 
Jurisdicáo. Anuindo desta sorte a s  rogativas de V. Ex* mostro o maior 
gráo d a  mesma condescendencia com a sua voiitade, e a maior adhezáo, r 
unanimidade possivel dos meus votos com os selis, na forma prescripta pelas 
Reais Ordens q. me determináo me entenda com V. Ex^ e q. de sommum 
acordo sustentemos, e dirijamos a Deffensa destes Dominios, o que devemos 
praticar, cada hum pela parte que lhe toca, d o  modo que for mais acco- 
modado a suas re~pectivas forças, e á s  circunstancias que podem influir 
tanto na alteração dos Plannos que fizer-mos reciprocamente estabelecido 
para a Defensa das Capitanias que Governamos, como para a conservaçáo 
da sua Agricultura e Commercio. . 

Também foi intregue no Porto de Santos a Barraca de General que 
eu havia pedido a V. Ex* e por cuja remessa lhe fico muito ohrigado, 
assim como ficarei pela communicaçáo de tudo o de que V. Exa julgar devo 
se r  sabedor, relativamente aos projectos e tentativas do inimigo, que cxi- 
jáo novas e partjculares precauçoens, alem <Ias que tenho tomado em ge- 
ral de que tenho feito participa~ão a V. Ex.' Deus Guarde a V. Ex' .- 
São Paulo 17 de Agosto de 1801 - Illmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende 
Vice-Rey - Antonio Manoel de Rlello Castro e Mendonça - Está con- 
forme - O  Secretário do Governo - Liiir Antonio' Neves de Carvalho. 

pag. 90 

1 - No dia 18 do corrente mez chegou a esta Cidade huma Parada 
dirigida por V. Ex* com o seu officio de 31 de Julho proximo passado, e 
tendo eu já feito no dia antecedente a resposta aos dois officios de 27 do 

dito mez de Julho, vindo por Santos, fui obrigado a demora-la para hir 
na mesma conjunctura com a do ultimo officio de 31, conduzido pela dita 
Parada. 

2 - Neste officio me expoem V. Ex* o projecto participado pela nossa 
Corte de surpreender os Estabelecimentos Hespanboes do Rio da Prata, 
acommri.endo-os em frente descendo pelo Rio Uruguay, em quanto são 
atacados de flanco pelo Rio Grande e favorecendo este ataque a s  Náos pelo 
Rio para lhe fazer huma Diversáo; projecto que na verdade se não deve 
actualizar sem hum exacto e bem refletido exame de todas as circunstan- 
cia dos bem fundarlos principias, q. prudentemerite afiancem o bom acervo 
cujo fim determina S. A. R. q. V. ExB juntando o meu parecer: o do Go- 
verno do Rio Grande, e Commandante da Esquadra delibere em consequen- 
cia dos bem fundados principois, q. prudentemente afiancem o bom acervo 
desta importantissima acçáo. 

3 - Não há certamente huma occazião, nem mais propria, nem mais 



opportuna, para espulsarmos aos Hespanhoes daquellas pocessões q. por 
tantos titulos nos pertencem e q. juntas ao que por aquelle lado conser- 
vando. tanto n e ~ t a  como na Capitania de V. ExY concorrerão para os 
mais solidos estabelecimentos desta parte Austral d o  Brasii, pois hé 
I>ena, q. sendo tão vasta extensão, q. ocupa todo o seu Comercio interior, 
ha de sempre ser diminuto pela falta de meios de transportar por agora 
os  seus effeitos até ao mar, visto q. todos q. abanhão, percepçáo dos que 
tem origem na Lombada, q.  se estende por todo o Campo neutro se  vão 
juntar, ou no Rio Paraná, ou no Urugliay e estas no rio da Prata porém he 
necessário q. se tomem tais medidas, q. seja moralmente impossivel sahir 
mallograda a execução do projecto premeditado. 

4 - Para responder pois a V. Ex" com a madureza, q. pede negocio 
de tanta ponderafão, hé precizo entrar em huma miuda e rigorosa analize 
do seu enunciado, combinar todos (1s dados da questão, e deduzir segundo 
estes principias 5s meus sentimentos. 

5 - Eu entendo q. devem, segunda aqueíe projecto, haver dois focos 
principais de combate, hum no Uruguay, outro no Rio Grande s, q. alem 
disto serão aquelles pontos essenciais protegidos pelas nossas naos, q. hão 
de simultaneamente divertir as forças do inimigo, com alguma invazáo, 
ou ao menos com apparencias della pelo Rio da Prata. 

6 - Quanto a parte d'acçáa, q. deue effetiiar-se no Rio Grande e seli 
Territorio, acho nella toda a possibilidade, e mpsmo huma neiessid'd? ab- 
solutamente conhecida ainda quando sú por esse lado se atacasse os ini- 
migos em duas, o11 ires columnas, quanto mais havendo a proteção da Es- 

,orem quadra, q. realme?te se dirija a algum dos Estabelecimentos, q. ou ' 
mais importantes, ou mais capazes seoundo a poziqão do nosso eiercito de 
dividir a s  forças do inimigo, q. ficando minoradas nos pontos do ataque. 
facilitarão os progressos das nossas armas, e a sua completa victoria. 

7 - Mas o q. eu não posso comprehender hé como ha de descer pelo 
Uruguay abaixo o pé de Exercito, q. segundo o projeto devem hir aco- 
meter em frente os Estabelecimentos do Rio da Prata. Porque se esta 
Tropa ha de entrar por essa Cauitania, e hir embarcada pelo dito Rio, q 
tendo differentes origens na Serra Geral dos Ximarroens do Sul e Norte 
da \Jilla das Lages, vai no Salto grande principiar o seu tronco principal 
alem de não haver meios para o seu transporte por falta das Embarca- 
çóens indispensavelmente necessárias para elle, acho esta operação arris- 
cadissima por ser sempre feita por entre inimigos, q. a seu salvo podem 
exercer sobre nós toda a casta de hostilidades até  ao ponto de nos des- 
truirem, e aniquilarem, e se  a entrada ha de ser feita por terra, marchando 
por huma estrada, q. partindo do q. vão desta Capitania para Porto Ale- 
gre, em meia distancia do Rio das Antas, e do das Contas, conduz quasi 
em rumo direito a oeste por huma Lombada de Povoação das Missóens e 
destas ao interior dos Dominios de Hespanha, encontro ainda menos 
risco da parte dos inimigos, ; não podem acometer-nos impunemente 



grandes difficuldades nesta marcha, q. só depois de oitocentas leguas q. 
abrangem nas multiplicadas sortazidades (sic) q. nella acháo de fazer para 
evitar a passagem dos Rios Caudalozos, q. vá3 desaguar no Uruguay, pelo 
lado oriental hé q. nos podeni offerecer o lugar destinado para theatro 
daquella acção intentada pelo mesmo Llruguay. 

8 - A vista destas razõens não devo supor, senão q. o ataque feito em 
frente pelo Uruguay, deve ser actualirado por huma das Columnas do 
Exercito do Rio Grande, q. s e  dirija áquelle ponto, que parecer mais im- 
portante combater, em quanto outras duas columnas se dirijam ou a Mon- 
te Video, ou a Colonia simultaneamente como melhor parecer ao Ge- 
neral em Chefe q. comandar o dito Exercito, combinando a s  forças delle, 
e a s  Navaes, q. o protegeram pelo Rio da Prata, com a s  q. os Hespanhoes 
tiveram para sustentar, e repelir o nosso ataque, sendo muito para dezejar, 
q. antes dele nos tenhamos apoderado do campo neutro, isto hé, d'algum 
feitor mais importante dos Dominios de Hespanha, e com especialidade do 
Passo de Castilhos pequenos, para desta sorte termos então menos que 
avancar, e acharem a s  nossas Tropas, já dezembaraçado dito Campo 
para o seu transito. 

9 - Para poder pois resolver a ultima parte da questão, q. versa 
sobre o bom, ou mao exito, q. terá este projecto, e dar-lhe sobre elle O meu 
parecer decizivo a V. Ex" seria precizo q. assim como V. Ex" me envia a 
relação das Tropas, q. os Hespanhoes tem por aquelle lado, me inviasse 
tambem hum extracto das suas e muito principalmente das  que hão de com- 
por o Exercito, q. se destinar a fazer o referido ataque, para eu poder 
segundo o numero de combatentes, de qiie se compuzer, fazer o meu calculo 
computável não só sobre o effeito, q. delles se pode prudentemente esperar, 
mas tambem sobre o numero dos desta Capitania, q. pocso na ultima pre- 
cizáo mandar para engrossar aquelle corpo. 

10 - Ora, V. Ers já sabe q. em 16 de Oiitubro do anno passado de 
1800, mandei ao governador do Rio Grande hilma relação das Tropas pa- 
gas, e Milicianas desta Capitania, especificando com iodividuaçáo, a q. eu 
rezervava para a sua privativa Deffenca, e a qiie aplicava para auxiliar as 
Capitanias adjacentes, pedindo-lhe ao mesmo tempo me informasse do nu- 
mero de gente, q. em cazo de conflicto me poderia prestar a Capitania 
do Rio por aquelle lado. Isto mesmo fiz a V. Exs em 20 de Março deste 
anno, mandando-lhe ate o detalhe particular, pelo qual se havia de sus- 
tentar a Deffença de qualquer Porto da minha Capitania, q. fosse atacado, 
e pedindo-lhe expressamente no artigo 18 daquelle officio a communicaçáo 
d o  seu Plano de Defença para poder com elle ligar o meu, porem ate o 
precente não sei coira alguma a este respeito, nem da parte d e  V. Exa nem 
do governador do Rio Grande, e dependendo a minha opinião a respeito 
deste importantissimo objecto, destes principias que me faltão, fica a ques- 
tão indeterminada e sem rezolução da minha parte, por falta de dados 
sufficientes. 
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11  - Na primeira divizão das minhas forças, participada a V. Exa 
e ao referido Guvernador, destinava o Regimento de Infantaria paga desta 
Cidade, para guarnecer a extensa Marinha da Capitania, para socorrer o 
Rio Grande a Cavallaria da Legião de i s .  Reaes em hum primeiro reforço, 
ts ta  ultima prccizão o Regimento de Cavalaria. e outro de Infantaria, e 
toda a mais Tropa da Capitania, ou seja pa:!i, ou Miliciana, ou de Or- 
denanqas, devia repartir-se ~ e g u n d o  as distancias dos seus Quarteis, para 
auxiliar os lugares Maritimos, em diffrrentes reforqus, e deffender os mais 
importantes passos por onde no caro de surpreza de algum delles, inten- 
tassem os inimigos dirigir-se ao interior cio P ~ i z .  

12 - Por condescender com \I. Ex", e cumprir as Reaes ordens da 
mais efficaz, cedi o Regimento ile Infantaria, para reforçar a guarnição da 
Ilha de Santa Catharina, e esta cessio infiuinrio necessariamente na mu- 
dança daquelle Plano, me devia constituir na necessidade de a participar 
a V. Exs e ao Governador do Rio Grande. Isto mesmo pratiquei, fazendo- 
lhe vir em officio de 15 de Julho e a \'. Exr em officio de 29 do dito mez, 
q. para o Continente do Sul, e só em cazo de necessidade exterma podia 
dar hum Regimento de Caval!aria formado pela cavallaria da Legião, e 
pelos Milicianos do Regimento de Criritiba, tirando delles os que menos 
falta pudessem cauzar na Agricultura. 

13 - No meu officio de 17 deste n!er em resposta ao de V. Exa de 27 
do passado lhe faço ver os inconvenientes q. encontro para lhe mandar re- 
crutas para essa Capitania, offerecendo-me antes a Socorre-la com hum 
Regimento de Infantaria acolhido de todas as Milicias desta; Regimentc 
q. V. Ex" pode aplicar, ou para a Deffença dessa cidade, ou para a de 
qualquer parte da sua Capitania. e desta sorte vem a Capitania de São 
Paulo apressar a de V. Ex' tres Regimentes, dois de Infantaria, incluindo 
neste numero o q. já foi para Santa Catharina, e hum de Cavallaria. 

I4 - Estas sáo a s  forças, q, unicamente posso prestar a V. E x + e  
ainda assimhé precizo, q. lembre a V. Ex". a minha extensissima Marinha 
náo pode ser livre de qualquer insulto, senzo for protegida por alguns Na- 
vios da nossa Esquadra, p ro te~ão ,  que já pedia V. Ex" e q. não cesso de 
lhe rogar com todo o encarecimento, pois sem ella não poderá de modo 
nenhum distrahir desta Capitania, a s  forças, q. a devem deffender, maior- 
mente quando V. E x v o  seeii mesmo Officio a q. serve este de resposta. 
me diz q. a deffença dos Portos Maritimos deve merecer em primeiro lu- 
gar a nossa contemplação, antes de nos abalançarmos a executar o pro- 
jecto premeditado. Estas forças pode V. ExS applicalas, ou dividilas, ou 
inrorporalas no Exercito do Rio Grande, e a vista dellas, e das mais de 
que se  pode compor aquelle Corpo, e q. eu pelas razoens ponderadas 
ignoro, hé q. V. Exa com o General Commandante do Exercito pode de- 



cidir sobre a possibilidade do bom exito da mencionada acqão, sobre o 
q. não duvido dar  o meu parecer depois de informado por V. Ex' na 
forma já ponderada. 

15 - Na Capitania de Minas Geraes aclião-se muitos dezertores, e 
que por ordem da Corte, q. me forão participadas se  mandão restituir; 
eu outra vez insto pela execuqão desta ordem, escrevendo a o  general 
para que envie todos a V. Exn e ponha todas a s  cautellas para q. não 
transitem para Ia nem outros dezertores, nem quaesquer habitantes, q. 
em semelhantes conjuncturas, costumão procurar a s  Capitanias, q. pela 
sua situasão central não os incomodein obrigando-os a sua deffensa. 
Alem destes homens, q. eu cedo, persuado-me, que não seria fora de 
propozito V. Exs tambem intentar alguns recrutas da referida Capitania, 
onde sobeja gente, e não tem o que deffendam. 

16 - HÈ quanto posso por hora dizer a V. Ex' sobre esta materia, 
tão digna da mais apurada reflexão, e das  mais sabias, e prudentes 
tentativas, não deixando de continuar na pretensão de saber com indi- 
vidual certeza, não s ó  a força, q. V. Ex' pode reunir no Continente do 
Sul; mas tambem a com que me pode socorrer, quando por desgraça os 
inimigos escolhão qualquer parte desta Capitania, para objecto dos seus , 

insultos, agradecendo quanto cabe na força das minhas expressõens, a re- 
messa q. V. Ex' me fez do excellente trabalho sobre as fortificaçõens, 
numero, e Estado da Tropa dos Dominios de Hespanha, q. acredita tanto 
a quem o fez, como a quem o escolheu para executar t i o  dignamente 
aquelle util, e louvavel projecto. Deus guarde a V. Exa. São Paulo, 28 
de Agosto de 1801. Illmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende Vice-Hey - 
Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonsa - Está conforme - O 
Secretário do Governo Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

XIX - 

Correspondência dos Governadores de São Paulo com o Vice-Rei - 1769- 
1807 - Repercussão no Brasil das guerras provocadas na Europa pela Re- 
vo l i i~ io  Francesa - Ofícios trucados pelo Vice-Rei 5 o Governador de Sdo 
Paulo - Noiicias difundidas na Capita,nia sobre ataques dos espanhóis a 
navios brasileiros - Assalto dos espanhóis à Guarda próxima ao Herval - 
Pedido urgente de enviar por terra para o Rio Grande a Legtáo de 
Voluntários Reais - Várias noticias sobre a ilha de Santa Catarina - 
Combates entre fragatas brasileiras e francesas - Remessa de munições, 

fardamentos, etc. - Planos de defesa 

Correspondência dos Governadores Je  São Paulo - Livro I - vol. 
111, a saber: 



1 - Oficio de Antonio. Manoel de Mel10 Castro r Mendonça ao Conde 
de Rezendr, \'ice-Rey. S<ío Paiilu, 2fi de Agostu de 1801 - pag. 93. 

Clipia. - Illmo. e Exmõ. Snr. - Recebi iiltimamente o officio de V 
Ex" de I I  do corrente mez de Agosto, em q. me communica a s  no- 
ticias, q. chegarão a essa cidade, pelas quaes se  verifica terem os Hes- 
panhoes feito algumas prezas em Navios nossos, e acharem-se dispostos 
a cruzar na Costa do Brasil com sete Fragatas, e hum Brigue Hespanhoes. 
e com hum Brigue e duas Fragatas Francezas: noticias que são tanto 
mais acreditáveis quanto ellas se  identificam com outras q. se tem di- 
fundido por essa Capitania, e com especialidade coin as que me forão 
participadas pelo Coronel Commandente da Praça de Santos, e constão 
da c6pia junta. Em consequencia das referidas noticias e do assalto, q. 
os  Hespanhóes fizerão na guarda ;iroxima ao Herval, furtando a Cava- 
lhada, que lhe foi tomada pelos nossos, me pede V. Ex" instantemente 
faça já marchar por terra para o Rio Grande a Legião de Voluntários 
Reais, ou ao menos aquella parte do referido Corpo q. eu puder dispensar 

Eu já participei a V. Ex:' que a Infantaria da Legião devia guarnecer 
a Marinha de minha Capitania, visto q. para a deifensa de S. Catharina, 
eu tinha cedido o Regimento de Infantaria desta Cidade; e q. a Cavallaria 
da Legião hé q. em cazo de necessidade devia socorrer o Rio Grande, ou 
só como fiz ver a V.  E x v o  primeiro detaihe, q. acompanhou o meu 
officio de 20 de Marqo, deste anno, ou unida com a Cavallaria Miliciana 
de Coritiba, e formando com ella hiim Regimento de Cavallaria, como 
igualmente participei a V.  Ex" em os Officios de 28 de Julho e 21 de Agos- 
tu do prezente anno. 

Ora se a dita Cavallaria eu a tenho desiinado para socorrer aquelle 
continente, fica claro q. não posso ter diivida em apromptar para esse 
fim, mas como tenho muita falta de Pistolas, Clarins, e Espadas, como 
já participei a V. Ex' em officio de I5  de Novembro de 1797, sou obri- 
gado a mandar a Santos examinar se no trem, q. chegou ultimamente no 
Navio Conceição da Ponte, de q. ainda não recebi as competentes guias 
vem as referidas Armas, fazendo demorar nesta cidade hum dos solclados, 
q. V. Ex" aqui dirigio, para levar a relafZo dz~s coizas, q. forem necessa- 
rias para a sua expedição e q. ou não se acharam naquelle Trem, ou aqui 
se não puderão promptificar. Tambem devo desde já lembrar a V. Ex" 
que o transporte da referida Tropa he muito mais conveniente q. se 
faça por mar, do que por terra pelas raroen; já ponderadas ao Gover- 
nador do Rio Grande em officio de 15, e a V. Ex' em officio de 28 de 
Julho proximo passado, porque feita a condução da Tropa desta sorte, 
hindo embarcar a Parnaguá, chega com mais brevidade ao Porto do seu 
destino, conio ultimamente acontece0 ao Regimento de Infantaria desta 
Cidade; e muito principalmente por ter V. Ex" necessidade da referida 
Tropa no continente do Sul, onde não pode chegar antes de quatro, ou 
cinco mezes, marchando por terra, e por se reunir a esta vantageni a de 
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se limpar a Costa de alguns pequenos Corsarios, q. a infestão, e q. de todo, 
arruinão o commercio das nossas Capitanias. Pelo dito soldado es- 
creverei mais extensamente a V.  Ex* sobre este assumpto, e sobre o mais 
de que trata o seu officio de 11 do corrente limitando-me tão somente por 
ora a pedir com encarecimento a V. Exd q. mande por esta costa cruzar 
alguns Navios da nossa Esquadra. q. segundo liuma participacão d o  com- 
mandantt de São Sebastião fundada em noticias espalhaGas ali por hum 
vazo da mesma Nacão se dirigem para esse Porto, para o mencionado 
fim, pois de outra sorte não será facil evitarem-se a s  prezas feitas por 
navios insignificantes, q. sendo noutro tempo ,contrabandistas sabem todos 
os comrnodos q. a Costa lhe c f f e r e c i ~ ,  então para os extraviar, e hoje 
para os insultos. - Deus Guarde a V. Er". - São Paulo, 26 de Agosto 
de 1801 - Illmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende - Vice-Rey. Antonio 
Manoel de Mello Castro e Mendonça. - Está conforme - o Secretário 
do Governo Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

pag. 94 - 

Dia 17 - Illmo. e Exnio. Snr. Antonio Manoel de Mello Castro e 
hlendonça - Hoje recebi parte na data de 10 do corrente feita em Par- 
nagua pelo Ajudante Manoel da Cunha Camito, de que na tarde da- 
quelle dia, tinha chegado a dita Villa, João hlanoel dos Santos, Mestre 
de huma siimaca, q. tinha sahido deste Porto, para o de Santa Catharina 
como novidade o qual dice tinha sido tomada a sua Embarcação pelos 
Hespanhoes, na a t u r a  da Gocimada (sic) em o dia 1 do corrente, e d a  mes- 
ma sorte Iiuma curveta do contracto, na altura do Cardozo, tendo 
sahido de Santa Catharina, para o Rio de Janeiro, e q. dia 2 do corrente. 
a mesma Embarcação inimiga tomou da altura de Cananéa e Sumaca 
Ilha Rara, q. do Rio tinha sahido para Parnaguá. 

Que os Hespanhoes tinhão dado ao mesmo Manoel a sua Embarca~ão,  
depois de saqueada, metendo nella parte da  gente das outras embarca- 
cões. Que a dita Embarcacio inimiga, foi há tempos Portugueza, chamada 
o Galinha, ou Saranamby, a qual anda armada em guerra com quatro 
pessas de calibre seis, e perto de sincoenta homens armados, e destas 
muitas. Que o Capitão da Curveta dicera ter-lhe certificado hum Hespanhol 
seu amigo, estavão a sahir de Monte-Vidéo, mais sete embarcaçoens e 
huma  fragata.^ 

Pareceo-me conveniente pôr tudo na prezença de V. Ex* e direi a -  
gora mais, q. o tal Galinho, he Vazo muito pequeno, e insignificante, e 
andava na Carreira desta Costa, o qual ioi aqui comprado, e a pouco 
tempo carregou, e foi para o sul, embarcaçio velha, e tào pequena, q 
parecia mais Lanxa do q. Sumaca, etc. 

Dia 19 - Illmo. e Exmo. Snr. Antonio Manoel de Mello Castro 



e Mendonça - Tenho a honra de participar a V. ExQs noticias, q. da 
Ilha de Santa Catharina, tive pela Costa. A Náo Meduza, chegou aquela 
Ilha a 28 do passado, conservando-se sempre a Tropa no melhor pé de 
saude possivel. A náo Maria Primeira, a Fragata Amazona, tinhão sahido 
da dita Ilha quatro dias antes, para o Rio de Janeiro, com o Bergantim, 
q. tinhão aprizionado na altura do Rio da Prata, segundo dizem empor- 
tantissimo. - A Fragata Andorinha, q. monta Vinte pessas, sustenta huma 
hora na Latitude 18." Sul, o combate com hurna Fragata Franceza de 40; 
porem huma Planqueta da inimiga infelizmente lhe cortou o mastro do 
Praquete, cahindo este sobre a Artelliaria, e cessando o fogo, a ponto de 
ser obrigada a nossa Fragata a arrear a bandeira, o Commandante Fran- 
cez, apezar de ver morto o seu segundo, dous officiais de Patente, o Car- 
pinteiro, e mais algumas pessoas da Guarnição, cedeo a Fragata ao Com- 
mandante Português, lançando-lhe a Artelharia ao mar, e fazendo-lhe 
assignar hum papel, para não levantar Armas contra a França, durante 
esta Guerra; depois disto, fez signal a Fragata Portuguesa para atraves- 
sa r  e mandou ao commandante trer duzias de Garrafas de vinho; dizendo 
q. bebesse a saude da paz. Este facto combinado com outras noticias, 
incluidas a s  que acabão de chegar pela Náo da India, vinda de Lisboa 
tudo dá provas, parece não equivocou da concluzão da nossa paz, a qual 
o todo Poderozo queira abençoar, e a V. Exn guardar felizmente, etc. 

Dia 20 de Agosto. 

Direi mais a V. Ex+ que a 18 do corrente, se avistou huma Émbar- 
c a ~ ã o  defronte da Moella, fundeada, e esperando-se todo o dia que en- 
trasse por ter vento, favorável; como o não fez dá motivo a que se julgue 
ser Embarcação Hespanhola, de que a V. Ex8 fallei no meu officio de 17, 
q. anda espiando qualquer Embarcação, q. deste Porto saia para apilhar; 
motivo porque estão de animo não deixar sahir os vazos, q. tiverem de 
viajar pela Barra Grande, mas V. Ex' decidirá o que for servido, etc. 
Está conforme - o Secretario do Governo - Luiz Antonio Neves de 
Carvalho. 

I1 - Officio de Anfonio Manoel de Mello Castro e Mendonça ao Con- 
de de Rezende, Vice-Rey. - 15 de Setembro de 1801 - pag. 95 a 97. 

Cópia. - Illmo. e Exmo. Snr. - No meu officio de 26 de Agosto 
fiz sabedor a V. Ex" de ficar entregue do seu de I1 do niesmo mez em 
q. V. Ex' me pedia fizesse marchar immediatamente para o Rio Grande 
a Legião de Voluntários Reaes, ou todas, ou aquella parte do referido 
corpo, que eu pudesse destacar para o mesmo Continente prometendo-lhe 
pelo soldado que demorei escrever mais extensivamente a V. Ex' sobre 
este assumpto, e sobre a s  coizas que erão necessárias a mencionada Tropa, 
para a a c ~ ã o  a que se destina e que ou não viessem com o Trem q. 
ultimamente chegou da Corte, ou aqui se  não pudessem apromptar. 

2 - Naquelle ditto officio, já eu ponderava a \'. E x Q u e  não tinha 



duvida em lhe ceder desde já a Cavalaria da Legião de Voluntários Reaes, 
não só por ser o Corpo, sobre que V. Ex' mais insiste, e que pode Ser apli- 
cado com mais vantagem em Campanha raza; mais tambem porque a 
Infantaria e Artilharia da Legião, se  tornavão indispensaveis para a De- 
fensa dos Portos Maritimos desta Capitania, visto que d'elles tirei o Ke- 
gimento de Infantaria, que marchou para a Ilha de Sta. Catharina, mas 
dezejando condescender com V. Exa e prestar o maior numero de força 
possivel para o socorro daquella interessantissima parte destes Dominios, 
tendo rezolvido fazer marchar tambem hum Parque de Artelharia, com- 
posto de oito pessoas, e dois obuzes. 

3 - Para o manejo do referido Parque, do qual huma parte será 
de Artilharia volante, ou a Cavallo, e outra de Artelharia a pé, hei de 
igualmente mandar o numero de soldados necessários, assim de cavallo, 
como de pé da Brigada de Artelharia da referida Legião, mas tarito estes 
soldados como os da Cavallaria, devem ser conduzidos por mar, como 
já expuz a V. Exa no referido officio, e como ultimamente participei a o  
Governador do Rio Grande em carta da mesma data e que envio a V. 
Ex' na copia junta, em ordem a ter promptos naquelle continente os  ca- 
vallos necessarios, ao momento qiie chegarem ali os soldados que V. Ex' 
me pede. 

4 - H6 certo que eu não determinei o numero que se devia promp- 
tificar, E r a  a montaria dos soldados. N. que hoje hé necessário que se- 
ja mais avultado, por isso mesmo u. a Artilharia volante, e os soldados 
que a manejarem, são conduzidos por cavallos, e pr. esta razão devo 
prevenir a V. Ex' para que cuide já em mandar apromptar pelo menos 
quatro centos para hua montadura, N. que de-e duplicar-se para se  
terem de rezerva que no referido continente se  dá mais de hum cavallo 
a cada soldado, e que o exercicio de Artelharia ha de forçozamente cs- 
tropiar muitos, que por essa razão se deverão com tempo recrutar e 
ensinar. 

5 - Este ensino basta que se limite por ora, em quanto não chega 
o Corpo de Artelharia, a exercitar os cavallos pelo menos dusentos, em 
puchar por carretas, d e  que se  faz ahi grande uzo, e costumados a ouvir 
alguns tiros, para que d'esta sorte com muita facilidade se ponhão aptos, 
com alguns exercicios para entrar em qualquer aqão. 

6 - Esta dizpozição antecipada, cada vez se torna mais indispensa- 
vel não só por que a cavallaria não se acha em circunstancias de mar- 
char por terra por ser precizo. apromptala de muitas coizas que lhe falta, 
nias tambem por que a Artelharia sempre deve ser conduzida por mar. 
conducção que tanto custa fazer-se para muitas, como para poucas pra- 
qas; e desta sorte, sendo precizo mediar algum tempo para se  fazer a ex- 
pedição, não vem este a ser prejudicial a Defensa daquelle Continente, 

vis to que ainda assim chegão a s  Tropas lá primeiro, do que s e  marchas- 
sem por terra, como V. Ex' dizia no seu officio d e  11 do mez passado. 



7 - Com effeito chegarão da Corte, não só a s  Espadas, Pistolas, e 
Clarins para a Cavallaria, e Espingardas para a Infantaria da Legião, 
mas tambem Pessas para o Parqiie dz Artclharia. e algum Pano Azul pa- 
ra fardamentos. Pela que pertence a Cavallaria fica desta sorte armada, 
não sendo precizo para se promptificar sctiáo os correoens, e algiins se- 
lins, e n ~  que já se  está cuidando, assim como nos inrdamentos, que náo 
virem completos, me ha de custar muito comprar o pano de linho, de q 
não veio huma sO vara nem se acha nos Armazens, nem nos cofres dinliei- 
ros para a sua effectiva compra; e quanto a Artilharia que vem desmon- 
tada, j i  estou cuidando em mandar fazer os competentes reparos, em ar. 
dem apromptificadas com a maior brevidade. 

8 - A Polvora e Balla que veio, h t  muito deminiita, a proporcão da 
que hé necessaria para esta Capitania, e para niuniciar o referido Parque, 
por esta razão lembro a V. En." que ha de se .  precizo que d'essa Capita- 
nia se mande sessenta harrir ile Polvora, quatro centas Granadas Reaes 
de seis polegadas Inglezas, seis centas Ballas de Calibre de seis; e seis 
centas ditas de calibre de trez; sendo o que por ora necessita a Tropa 
desta Capitania para poder deienipenliar com vantagens, a s  funções a que 
se destina. 

9 - Além da referida Polvorn e Balla, que indispensavelmente V. Ex.* 
deve mandar. tambem necessito dc hiini serrallieiro bom, capaz de ensinar 
os mias  que há por aqui, em ordem a niais brevemente promptificar a 
expedi~ão, assim como tambem hiim Carpinteiro de Seges, que pode ser 
hum Joze Francisco qiie sendo Artifice da Legi50 desta Capitania u refor- 
mei em soldo, com a condiyão de senrir pelo competente sallario, quando 
fosse precisri, sendo em consequencia deste facto, obrigado a rezidir nesta 
Capitania, donde se aiisentou para essa, sem licença, e acho se acha ca- 
zado. 

10 - Tambem precizo de hiim ofiicial de Artelharia, visto que estão 
sem Capitães a s  Companhias de Artelharia, a pé, e como o Tenente de 
Artelharia Jacinto Deziderio de Coni, se acha despachado para capitão 
de hua das referidas Companhiis pe!o mtsmq Decreto que confirmou a 
minha prtimocão, peyo a V .  Ex%e envie para cá o referido official para 
servir no referido Corpo por C~immissão em quanto não mandar tirar a 
sua Patente. 

11 - Não p o ~ s o  dizer ao certo, o tempo em que toda esta Tropa se 
pode achar prompta. por que ainda depende de V. Ex" a remessa dos of- 
ficiaes e Mecanicos, que hei de empregar na cons t ru~ão  dos reparos, e La- 
hnratorio de Artelharia, mas o que posso assegurar ri V. Ex* hé que hei de 
empenhar todas as niinhas forcas, e a s  da Capliania para que tudo se fa- 
ca eom a maior seguranqa e brevidade como V. Ex" conhece pela experien- 
cia que eu costumo obrar, devendo avizar a V. ExS com a antecipafáo ne- 
cessaria, para que no tempo opportuno tenha promptas as Embarcasiie5 
que hão de conduzir do Porto de Santos a s  .Niiniçoens de Guerra, e parte 



dos soldados, e de Parnaguá, os que actuxlmei te se achão em Coritiba, p 

que para este fim serão de mandar descer aquella Villa. 

12 - Eu cundo que estas minhas dispoziçoens deverão merecer a 
~Ircuns-  approva~áo  de V. ExQois que ellas são derivadas do estado, a s  .' 

tancias da minha capitania, q a.chando-se falta de Armamentos a muitos 
anliosl como a V. Ex" já expuz, apenas agora chegarão a s  Pessas, e em 
estado de não poderem servir sem os competentes reparos, que não pu- 
dem promptificar-se repentinamente. 

13 - Desta sorte me persuado que tenho condescendido com V. Ex' 
quanto posso e certamente ainda condescenderia em lhe mandar toda a 
Legião, se não precizasse do restante della, para Defensa da Marinha. Es- 
te corpo, hé certo q. foi creado no anno de 1773 para auxiliar o Rio Gran- 
de, e que segundo a s  instruçóens que trouxe o Snr. Martim Lopes, elle de- 
ve sempre aplicar-se para a Defensa daquelle contine'nte, mas V. Ex" não 
ignora quaes eráo a s  circunstancias em que ent5o nos achavamos e a s  que 
hoje tornão mais critica a nossa situação. 

14 - Naquelle tempo, não tinhamos que temer senão a s  pequenas 
forfas  dos Hespanhoes, dirigidas por terra ao Rio Grande, e hoje teme- 
mos menos estas, de qualquer invasão pelos Portos Maritimos, visto que 
os Francezes seus aliados e nossos inimigos, os coadjuváo por mar, e fa -  
zem com elles cauza commum. 

15 - As repetidas Ordens da Corte, relativas a conservação dos, Por- 
tos Maritimos, que me forão dirigidas nos annos passados de 1799 e 1800 
dão bem a conhecer, a s  differentes vistas que a este respeito tem hoje Sua 
Alteza, e isto mesmo se depreliende do officio de V. E x V e  11 de Agosto, 
no qual expondo V. ExQ projeto do attaque que A. A.  R. mandada fazer 
nus Dominios Hespanhoes, o faz inteiramente dependente das medidas que 
se devem tomar, para que os Portos e Costas Maritimas fiquem inteira- 
mente seguros, de qualquer surpreza ou invazão. 

16 - Tem dado em tão constantes princípios e na rigorosa obriga-- 
çáo que me hé annexa de conservar e Defender a Capitania que me foi 
confiada, devo reservar esta pcrfão de rrupa paga para a privativa De- 
feusa, contando-se V. E>;' com a avultada p o r @ ~  que lhe cede, na Caval- 
laria e Artelharia que fico apromptaiido, e na Infantaria que jb se acha 
na Ilha de Sta Catharina. 

17 - Não obstante o referido nunca me dispenso de prestar a V. 
Ex"ais algum socorro, quando a s  circonstancias da sua Capitania sejão 
taes, que necessitem delle. Este socorro que si> deveria prestar na ultima 
necessidade, deve constar de um Regimento de Infantaria Miliciana esco- 
lhido de todas as Milicias desta Capitania, coma já expuz a V. Ex" no meu 
officio de 17 de Agosto, e quando pelo Rio Grande se faça inctispensavel 
q. desta Capitania se envie hum segundo reforço, este deverá constar de 
huma porção de Cavallaria Miliciana, escolliida da mesqa sorte dos Regi- 



mentos de Cavallaria, como a este respeito já eapuz tambem a V. Ex* nos 
officios de 28 de Julho e 21 de Agosto do prezente anno. 

18 - Quanto a segurança dos Portos Maritimos da minha Capitania, 
alem das forças que nelles posso reunir exige tambem o concurso de al- 
guma força Naval, que ao menos afugente os corsarios que infestão a 
Costa, cuja força se ha  4e tornar cada vez mais indispensavel, quanto for 
maior o numero de Tropa que eu prestar a V.  Ex" por quanto só na cer- 
teza de cooperação de V. Exa para a Defensa dos mencionados Portos, hé 
que eu posso alem da Tropa paga, que tenho destinado para marchar, e 
que já marchou, dispensar a Tropa Miliciana, tanto de Infantaria como de 
Cavallaria, de que tenho feito rnenfáo neste, e nos officios antecedentes. 

19 - Tambem tenho precizão, de huma Barca Canhoneira, para o Por- 
to de Santos, a qual espero qiie V. Ex* me en~vie, ainda que seja a con 
dição de lhe remeter quando se tiverem conipletado quatro que mandr 
construir no dito Porto, e para que já tenho cortado todo o madeirame. 

20 - Na conformidade do que tenho expristo a V. Ex" fico já cui- 
dando ein apromptar a dita Tropa de Cavallaria e Artilharia, contandc 
de certo com u Tenente Jacinto Deriderio Coni, os dois officiaes e ,Meca- 
nicos, hiim Serralheiro, e oiitro Carpinteiro com a s  Ballas, Granadas 
Reaes, e Polvora, que a V. Ex' peço e sobre tudo com a condescendencia 
de V. Ex' a respeito do modo de condiizir a referida Tropa, bem como, 
mais de huma vez, tenho ponderado a \I. Ex". Deus Guarde a V. Ex* - 
São Paulo, 15 Setembro de 1801 - Ilmo. e Eumo. Snr. Conde de Rezen- 
de Vice-Rey - Antonio Rlanoel de Mello Castro e Rlendonqa. Está con- 
forme - O Secretario do Governo - Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

Correspondência dos Governakiores de São Paulo com o Vire-Rei - 1769- 
1807 - Repercussão no Brasil das guerras provocadas na Europa pela Rc- 
vo lu~ão Francesa - Documenfos inéditos franscritos na integra - Regresso 
da nau "Medriza" que conduzira as tropas paulistas u Santa Catarina - Im- 
periosa necessidade de comunicações entre as Capitanias - Noficias de que 
os franceses feriam feito vdrias prêsas de navios brasileiros e possuirem 
os espanhóis nove regatas e dois brigues - Pedido do Vice-Rei para fazer 
marchar parfe da Legião de Voluntarios Reais - Promessa de fazer se- 
guir quanto unfes a Cavalaria da Legião e um Regimento de Infantaria 
Miliciana de SUO Paulo com a condição de se fazerem cruzar os portos 
maritimos pelos navios da esquadra - Esfabelecimento de concenfraçáo 
relativo a defesa de Sa,nfa Catarina e o ronfinenfe do Rio Grande - De- 
serçõo de grande parfe dos soldados que seguiram para Santa Catarina. 
por se acharem oprimidos pela fome, doenya e abiolnta falta de recursos 



- Redução a moeda provincial de uma parte do ouro dos quintos para 
pagamenfo desses compromissos 

Correspondencia dos Governadores de São Paulo - Liv. 1 - col. 11 1 
- a saber: 

I - Of de Anfonio Manuel de Mello Castro e Mendonca no Snr. Se- 
bastião Xauier da Veiga Cahral da Cãn~ara,  26 de Agosto de 1801 - pag. 
98 a 99. 

Cópia - Illmo. e Exmo. Snr. Tenli-~ escripto a V. Ex" officialmente 
em 16 de outubro de 1800, em I5  de Julho do prezente anno participando- 
lhe o estado das Tropas desta Capitania, e a disposição projectada para 
a deffença della, e das vizinhas. Sei q. da primeira se  acha V. Exn 2n- 
tregar (sic) por assim mo participar cm carta de amizade de 7 de Janeiro, e 
da segunda conjunctiira que tambem os era ora (sic), por já haverem noticias 
do regresso da Náo Meduza, q. a s  tinha condiizido pm Santa Catharina; 
mas como os deveres do meti emprego não permitem q. só me contente com 
este conhecimento, ou verdadeiro, oii conjunturas, de q. V. Ex' se  acha par- 
ticipante das referidas disposiçoens, visto q. na conformidade das Ordens 
da Corte se devem reciprocamente communicar ao que se  tomão em cada 
huma das Capitanias para a Deffensa dos seus respectivos Territorios, de- 
vo outra ver lembrar a V. Exs a necessidade, q. tenho de saber quaes são 
a s  forcas proprias desse continente, quaes as que nelle espera da Capital, 
quaes a s  que lhe são necessarias, para formar o Exercito, q. deve guar- 
necer essa importante parte dos Doininios de Portugal, ou seja simples- 
mente para o deffender, ou seja para os dilatar por meio de huma guer- 
ra offensiva a actualizada, ou do modo q. foi participado pelo Snr. Vice- 
Rey do Estado em officio de 31 de Julho, ou de qualquer outro, q. a s  cir- 
cunstancias actuais e os conhecimentos praticos, q. da situação do Local 
tem V. Exa lhe fizer adaptar como mais van ta jxo  e eficaz. Não commu- 
nico a V. Exn circunstanciada e detalhadamente o projeto participado na- 
quelle officio por me asseverar o Snr. Vice-Rey, o tinha igualmente noti- 
ciado a V. Ex' de quem espero huma exacta informação sobre os objectos 
acima referidos, para eu poder entrar mais seriamente no conhecimento da 
possibilidade daquella acção, para a qual nunca poderei mandar Tropas 
senão conduzidas pelo mar. 

Esta communicação de notÍcias cada vez se  torna de huma necessida- 
de mais absoluta, visto que pelas noticias, q. ultimamente recebi do Snr 
Vice-Rey eni carta de I I d o  corrente, e pelas q. me tem sido participadas 
pelos commandantes dos Portos Maritimos drsta Capitania, consta terem 
os Hespanhoes nove Fragatas, e dois Brigues entre vazos seus, e France- 
zes, terem feito varias prezas de Navios nossos, e a té  passado a insultar 
a guarda proxima do Hewal no Territorio do Governo de V. Ex', e por 
esta razão me pede o Snr. Vice-Rey faqa marchar em seu socorro, e por 
terra aquella parte da Legião de Voluntárius Heaes, q. eu puder escuzar. 



Eu fico na deligencia de fazer expedir quanto aiites a Cavallaria da Legião, 
q. na conformidade do meu Plano tinha desde o principio destinado para 
esse fim, e em data de hoje escrevo ao Snr. Vice-Rey, se faz muito depre- 
$a, e se  evitão a s  delongas, q. desde já ameasa esse continente segundo ine 
asseverá o dito Snr. A conduc~ão desta Sorte alem da vantagem já men- 
cionada tem a de concorrer para que os Navios da nossa Esquadra fação 
huni cruzeiro. e o11 aprizionem, ou ponlião cm fuga, os pequenos corsários, 
q. infestáo esta Cosia, e arruinam o seu conimercio. Por esta razáo supo- 
nho a condescendencia do Snr. Yice-Rey, a respeito deste modo de con- 
duzir as Tropas, q. nie parece o mais acertado, devo desde já prevenir a 
V. Ex" para que Ilie tenha promptos os cauallos, visto q. nem ainda levan- 
do-os desta Capitania por terra, como se me dizia, podião os que daqiii 
fossem chegar a esse continente capazes de entrar em qualquer acção. Queira 
V. Ex* pois anuir as minhas rogativris, e dar-me todas aquellas edeas, q 
me são necessarias para conhecer a s  f o r ~ a s ,  q .  provavelmente espera reu- 
nir nesse territorio, q. por todas a s  razoeris ha de sempre ser o foco prin- 
cipal da guerra, para que eii a vista delles, e dos s«c<irros, q. pelo mar iiie 
prestar o Sr. Vice-Rey na Deffença dos Portos Maritimos desta Capita- 
nia, possa deliberar a reepeito das forças q. devo destlnar para nocorrer 
esse continente em lium segundo reforco. mandsndo ou todo hiim Regimen- 
to de Cavallaria escolhido dos Corpos de Cavallaria Miliciana desta Ca- 
pitania, oii s0mente aquelle numero de combatentes, q. juntos com os da 
Cavallaria da Legião forem hum Regime~to na forma q a V. Ex* expuz 
no citado officio de 15 de Julho. Alem destes socorros tambem me com- 
jiromett?em officio de 17 do corrente m a ,  a mandar para o Rio dr Janei- 
ro hum Rehiniento de Milicias escolhido de todos os Corpos de Infantaria 
Miliciana desta Capitania; mas tanto este reforço destinado para 3 Ca- 
pital do R', como aquelle destinado para esse continente não poderão ja- 
mais effeçtuar-se nem que o Siir. Vice-Reg se comprometta a fazer cru- 
zar, e auxiliar os Portos hlaritivos da minha cnoitania pelos navios da nos- 
sa esquadra, como já dice a V.  Ex'., pois d'outra sorte nunca convirei em 
q. saia mais gente de Iiuma capitania Maritima, tão extensa, e tão exposta 
aos insultos dos inimigos, qiiando sem na expor na contingencia arrisca- 
da se  pode com mais vantagem tirar gente L' Capitanias Centraes, de 
Minas para o Rio, e de Goyaz para iMatto Grosso. Para a communica- 
~ á o  das nossas noticias por teria, tenho determinado q. immediatamente q. 
a V. Exq das Lagons chegue alguma Parada com cartas de V. Ex* me 
sejáo logo enviadas, podendo o seu paradeiro retirar-se com o recibo de 
a s  haver entregue na dita Villa ao coiiiandante do Destacamento, q. 
guarnece; e por mar podeni vir, ou pelo Rio de Janeiro, uu por qualquer 
Embarcação, que reduzisse a alguni dos Portos Maritimos desta Capita- 
nia, ou ainda sendo enviadas por V. Er"  de Santa Catarina, para dali pas- 
sarem ao Rio de S. Francisco, e dali a Vila de Guaratuba. Negocios de 
tanta importancia, q. leváo após si tantas coascquencias, q. por qualquer 
incidente imprevisto podem ser funestas não necessitão recomendafio. 



A longa experiencia, a consumada inteligezcia, e perspicácia, q. em 
V. Ex' sobejão, são assás bastantes para csperar de V. Ex' todas a s  en- 
sinuaçoens, e a participação de todas a s  noticias, que \'. Ex* julgar me 
são necessarias, para as minhas deliberaçfies, e para o meu governo. Deus 
Guarde a V. Ex: São Paulo, 26 de Agostu de 1801. - Ilmo. e Exmo. 
5nr. Sebastião Xavier da Veiga Cabral .'a Cjniara - Antonio Manoel de 
ilir'lio Castro e hlendoxiça. - Esta conforinc - O Secretario do Gover- 
no - Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

i 1  - Of. de Anionio r2lanoel de ,l.lello Cnsiro e Mendonça ou Conde 
de Rezende, Vice-Rei do Estado. 12 de Oiitnbro de 1801 - pag. 100. 

C b ~ i a  - Illmo. e Exmo. Snr. - Desde o dia 19 de M a r ~ o  do cor- 
rente aniio em que chegou a rsta iidade a Carta de V. E x q e  17 do 
mesmo mez se acha estabelecida a nossa concentração relativa a Defença 
da Ilha de Santa Catharina, e Continente do Rio Grande, r pedindo-me 
1:. Ex" o Rugimento de Infantaria para r e f u r ~ a r  a Guarnição daquella Ilha, 
r i o  me disst iiuma só palavra relativa a maiiuteiição da Tropa depois 
da sua saliida, qiiaiido V. Ex" sabia pe lo  ~1edi;zido nas mesmas cartas, q. 
apenas hia municiada para a Viugeni e a falta de meios com q. ficava es- 
ta Capitania para a Socorrer depois de ali cnegar, sendo cauza tambeni 
deste atrazo o mal, q. a Capitania de V. Ex' teni pago a s  consignaçóes, q. 
se achão adjudicadas nella para a s  despezas cesta. Nestes termos não 
nie podia ocorrer, q. chegasse o Regimento de Infantaria a Ilha de Santa 
Catharina, e q. ali não achasse ordens de V.  Ex", nem para se lhe darem 
os municiamentos de boca, resultando daqui ter dezertado opprimidos da 
fome huma grande parte dos seus soldados, q. vindo-se-me aprezentar, 
não tenhu remedia se  não recebelus, e perdoar-lhes, visto q. conheço s ur- 
gencia da cauza, com q.  fazem; caura atestada pelo coronel do mesmo Ke- 
gimento, q .  me aserera que ate aos officiais doentes se  Ihes denegava o 
Curativo, ou os meios para elle; remettendo-me hum despo do Coronel 
Commandante da mesma Ilha, por onde crinstava q. a respeito do muni- 
ciamento daquella Tropa, não tinha recebido ordens algumas de V. Exn 
i\lem das desperas q. fiz na promptificação do mesmo Regimento, ainda 
mandei na sahida delle pagar a todos dois mezts dos atrazados, q. se  lhe 
devião e q. me dizem ser a unizente (sic) e tenho continuado em fazer outras 
excessivas, e extraordinarias na p<omptificaçao da Legião, q. V. Ex' me 
tem pedido e q. eu estou completando para mandar a Cavallaria, e Arti- 
lharia della para o Rio Grande; sendo-me necessario para poder pagar 
o empenho contrahido só neste artigo lançar mão de huma pequena por- 
cão de oiro dos Quintos. q. se achava nos cofres da Real Junta, e 
mandallo reduzir a moeda Provincial a essa Capital na forma das Ordens, 
q. aqui existem. A vista do exposto devo lembrar a V. Ex8 a necessidade, 
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q. há de q. V. Ex' mande immediatamente pagar os soldos a referida tro- 
pas, ainda q. estes sejáo depois descontados du dehito, em que se acha 
essa capitania para com essa; pois d'outra sorte nem se poderão conter os 
soldados em Santa Catharina, nem Iiavera Leys para punir a s  suas dezer- 
çoens; visto q. são fundadas no direito Natural, q. persuade a cada hiim 
fugir de morrer devorado pela fome, cujo mal vai crescendo a ponto, q. 
se não for remediado em tempo opportuno, se deve prudentemente esperar 
q. dezertem todos os soldados, e q. os  officiais quando se Ihes acabarem os 
trastes, q. vão vencer para poderem subsistir, e ocorrer a hum tão inopi- 
nado vexame, fiquem siibjeitos a ultima desgraça. Sem estas povidencias, 
e sem a certeza das q. V. Ex' toma a respeito da Tropa, q. me pede para 
o Rio Grande, eu não convirei jamais em que se embarque lium só sol- 
dado; pois infalivelmente vou expatriar muitos individuos tão necessarios ;. 
huma Capitania principalmente, q. abundando de terras, só lhe faltão para 
a sua riqueza os braços e a industria. Queira \I. Ex* pois olhar para este 
objecto com toda attenção propria do seu consumado criterio, e dar-lhe a s  
providencias, de que se  faz digno, pela iniportancia da causa q. pede se con- 
servem naquella Ilha os soldados, q. lá se  achão, e q. marchão para o 
continente do sul os q. fico promptificando e o q. I'. Ex' a respeito de 
me enviar o Tenente d'Artilharia Jacinto Deziderio de Coni, q. se acha 
despachado em Capitão na Brigada d'Artilharia da Legião desta Capitania, 
e a remessa dos Officiais Mecanicos, q. contemplava no meu officio de 15 
de Setembro prnximo passado, devendo certificar a V. Ex' q. fis munir 
nesta cidade a Cavallaria da Legião para se fazer o embarque dos solda- 
dos della com os de Artelharia no Porto de S~iiitos, e ficar assim mais fa- 
cil a sua expedi~áo e transporte das suas pessoas, Selins, e Arreios, e de 
todo o Parque da Artelharia e seu Laboratorio; esperando em consequen- 
cia do que tenho exposto a V. Ex' e ao Govertiador do referido continen- 
te, que se achem nelle promptos os cavalos nec~ssarios para montaria dos 
soldados, Pessoas, e conducção do mais trem. Desculpe V. Ex' a de- 
maziada efficacia com q. intento a s  providencias mencionadas; na certeza 
de q. não h6 hhm zello indiscreto que me dita semelhantes requiziçoens, mas 
sim a cauza publica, o bem desta Capitania, e o do Estado; sendo per si 
evidente q. havendo em toda a parte huma na!~ral aversão a Serviço Mi- 
titar, esta mais se augmenta nesta capitania a liroporçáo q. corre com to- 
da a certeza q. a sahida da Tropa dolla; allem dos malles insseparaveis de 
huma Campanha, leva já consigo o flagelo da fome, mais temivel, q. os 
inimigos q. vai atacar. Dezejarei ouvir os  sentimentos de V. Ex" a es- 
te respeito, e q. podendo ser, se  digrie ter comigo toda a condecendencia 
relativa ao mesma objecto, e ao do officio antecedente, bem persuadido, q, 
eii terei toda a q. me for possivel para o bem commum das nossas capi- 
tanias, e do Estado, e particularmente para o Serviço de V. Ex'. Deus 
guarde a V. Exa. São Paulo, 12 de Uutuhro de 1801. Illmo. e Exmo. Snr 



Conde de Rezende - Vice-Rey do Estado - Antonio Manoel de Mello 
Castro e hlendonça - Está conforme - O Secrrtario do Governo - Luiz 
Antonio Neves de Carvalho. 

- XXI - 
CORRESPONDENCIA DOS GOVERNADORES DE SAO PAULO 

COhZ O VICE-REI - 1769-1807 

Documenfos inéditos transcritos na integra - O Governador de Süo Paulo 
Antônio Manoel de Meilo Castro e Mendonça, rebafe acusações 

leva,nfadas contra a siia pessoa 

Correspondência dos governadores de São Paulo - Livro 1 - col. 
111 - a saber: 

I - Of. de Antonio Manoel de klello Castro e Mendonça ao Sr. D. 
Fernando Jose de P3rtugal, Vi-e-Rey do Estado. - São Paulo. 
24 de Outubro de 1801. - pag. 101. 

Ilmo. e Exmo. Snr. - Como foi epoca de se fazerem conhecer os  indivi- 
duns, ainda os mais insignificantes, só por fazerem chegar ao Real Thro-  
no, queixas dictadas pela maleuolencia, e pelo espirito de insobordina~áo 
era impossivel que em tal conjuntura não tivesse eii parte neste destino, co- 
mo V. Ex* ha de naturalmente ser sabedor, remltando das queixas iniquas, 
e sem fundamento que contra mim se dérão, baixar a imediata rezoluqão de 
Sua Altera, concebida nos termos das duas Píovizóes que com esta envio 
a V. ExD por copia, remetendo-se-me ao mesmo tempo todas a s  queixas 
que não estaváo por mim respondidas, como se deprehende do contexto de 
huma das ditas Provizoens; apezar de requererem em todas ellas s o  seus 
Autores, não me viessem a informar, talvez persuadidos que houvesse al- 
gum direito que permitisse ser sentenceado hum homem. ainda mais peque- 
no da Plebe, sem ser ouvido, nem convencido; conhecendo-se hoje q. o mo- 
tivo principal por que requeriáo esta violenciz ao Direito natural, trazia 
a sua origem de serem quazi todos os assignantes suppostos, servindo-se o 
principal Fautor desta inssurreição de firmas 5urtadas para fazer crescer o 
niirnero dos descontentes, e d'alguma sorte acreditar os paradochos, por 
elles referidos, que s ó  tinham, ou podião ter existencia na cabeca de hum 
homem perverso, e consumado em toda a casta de iniquidade; este foi Je- 
ronimo Martins Fernandes Tenente Coronel Reiormado do 1.O Regimento 
de Infantaria Miliciana desta cidade, a quem dei commissão de Coronel 
Aggregado ao Regimento da Marinha de Santos, o qual servindo-se do 
nome do Capitão Mór desta cidade, e de mais onze habitantes d'ella, não 
só maculou o meu credito, e r e p u t a ~ ã o  perante Sua Alteza Real, como tam- 
bem e de todos os Snrs. Generaes d'America, concluindo a s  suas Repre- 
zentações com asseverar ao mesmo Snr. que todos, ou quazi todos os que 
vinhão governar estes Dominios vinháa roubar a honra, e a Fazenda aos 
seus habitantes, deixando-os pobres, e voltando elles ricos. Ao momen- 



to que se espalhou nesta cidade a chegada das contas para eu responder; 
e que se  soube os assignantes q. nellas vinhio involvidos, falsamente in- 
troduzidos me pcdirão por certidão a relação das referidas assignaturas 
para com ella ititentarem contra aquel!e pessimo homem, hum libello civil. 
e criminal, pelo furto das suas firmas, e reprovado intento de authorizar 
com ellas, delictos emaginarios, e apenas soube se tinha passado a dita 
Certidão, e que conspirava contra elle hua grande parte dos bons cida- 
dãos desta cidade, immediatamente fugio, e se diz que indo buscar à Capi- 
tania de Minas, pertendia dirigir para a de V. Ex" para dali se passar 
ao Reino; e porque a minha honra, e de V. E l a  e a de todos os Snres. Ge- 
neraes deste continente pede que seja dezaggravada por aquelles modos que 
a s  Leys Patrias nos permitem, hé justo que este homem seja detido para ser 
convencido pelos que com elle letigão de falsario, de impostor, e de indig- 
no de habitar entre os Vassallos fieis, e honrados. Por esta razão peço a 
V. Ex' q. no cazo que o dito Jeronimo ~Martilis Fernandes chegue a essa 
cidade, e hum filho seu tambem entrado e assignante das ditas contas de- 
nominado José Gomes de Almeida, V. Ex.' c s  faça prender, e conservar em 
custodia com todo o recato, sendo para isto já !nativo suficiente, a sua De- 
zerfão desta Capitania, e chegada sem os competentes Despachos a essa 
cidade, em ordem a não subterfugirem da convicção judicial do seu crime, 

e do castiga, que por elle merecem; pois i d o  intento contra elles nenhua 
outra vinganca se  não aquella que Sua Alteza Real julgar digna de se lhe 
impor, segundo a enormidade do seu attentado, tantas vezes maior do que 
o que cometteo o Capitam mor d e  Cui.ha, n quem o mesmo snr. lhe man- 
dou dar baixa do sei, posto, como V. Ex' verá na outra Proiizão. Deos 
guarde a V. Exa - Sam Paulo, 24 de Outubro de 1801. Ilmo. e Exmo 
Snr. D. Fernando José de Portugal, Vice-Rey do Estado. - Antonio hlanoel 
de Mello Castro e Mendonça. 

I1 - Provirão - pag. 103. 1" Copia. 

Dom Joãri por Grata de Deos Principe Regente de Portugal, e dos 
Alparves da Quem e dá Lem Mar em Afriia cie Guine etc. Faço saber a 
Vás Antonio illanoel de Mello Castro e Mendoii(a, actual governador e Ca- 
pitão General da Capitania de Sáo Paulo: Que sendo-llie prezentes em 
consulta do Conselho Ultranlarino trez Reprez\:ntaçùes do Reverendo Bis. 
iio de São Paiilo Dom hlatheus de Abreu Pereira, e outros diversos Indi- 
viduos, a s  quaes respondestes convencendo nas vossas respostas os factos 
q. se involuerão nas ditas Reprezentaçiies; e restando ainda outros capi- 
t u l o ~ ,  que vos são ocultos, e mcreceis ser ouvido a respeito delles, confor- 
mando-lhe com o Parecer da dita consulta: Sou servido mandar-vos res- 
ponder sobre os  factos dediiridos nas mesmas reprezentaçoens das  quaes 
se vos remetteni as copias incluzas na relaçio junta, e com a vossa res- 
posta remetteram tudo ao Conzelho Ultramarino para Me ser prezente. 
Ciimprio assim. O Principe Nosso Senhor o mandou  por seu Especial 



Mandado pelos Ministros abaixo assignados do seu Conselho e do Ultra- 
mar. Matlieiis Rodrigues Viana a fez em Lizbna a quinze de h2aio de  mil 
uitocentos e hum. - O secretario Franciecii Joz6 Brandão. - Lazaro da 
Silva Ferreira - Por immediata Rezoluçãa de Sua alteza Real de 19 de 
Dezembro de 1800 em consulta do Conselliu L'ltramarino. Está .conforme 
- O Secretario d o  Governo, Luiz Antonio Neves de  Carvalho. 

2.' Provirão. - Cópia. 

Dom João por Graça de Deos Principe Regente de Portugal, e cios Al- 
i a rues  da í&m, e dá Lem Mar, em Africa de Guiné, etc. Faço saber a 
Vos Antonio Manoel de Mello Castro e M e n d o ~ a  actual Governador e Ca- 
pitão Geral da Capitania de São Paulo; Que sendo-lhe prerentes em cnn- 
sulta do conselho Ultramarino varias reprerentaçóes que contra vós offe- 
recerão diversos Denunciantes, e ter sido hom delles o capitão htrir d a  
Villa do Cunha, José Gomes de Siqueira Moura, ao mesmo passo, que hé 
hum Monstro de deffeitos, e culpas, aqui justamente devieis ocorrer por 
obrigação do voeso cargo, fazendo corrigir, e emendar as  suas absolutas, 
e dispotismo: E não se  fazendo portanto toleravel, que elle fique por tão 
aggravantes culpas inteiramente impunido, merecendo pelo contrario liiim 
justo castigo, já pela irregulariiiade dos seus procedimentos já porque alei- 
vozamente prostitiiiu a filha do Capirão Francisco Xavier Leite, pondo a 
esse respeito em execução tantos, e tão extraardinarios dispotismos, quan- 
tos referistes no vosso officio numero Setenta e hom; já porque não h6 
de menos pezo a demonstração segunda do mesmo officio, na qual s e  
cnuncião os  sinistros meios porq. ele foi nomeado Capitão htor da dita 
Vila de Cunha; e já finalmente por ter praticado o infame procedimento da 
Dezerção, q. clandestinamente effectuou para não cumprir a promessa que 
vos havia feito de recolher a hum convento aquela filha do  dito capitão, 
obrando tudo com notorio escandalo de toda essa Capitania até ao ponto de 
ver a hum Capitão Mrir Dezertor; a o  que attendendo, e ao mais, que !;e 
ponderou na sobre dita Consulta: Sou servido ordenar-vos mandeis dar 
baixa ao sobre dito José Gomes de Siqueira hlotta do  referido Posto de  
Capitão Mor da Villa do  Cunha, q .  abandonou sem respeito ao Meu Real 
Serviço; e outro sim rezervo ao dito Capitão Francisco Xavier Leite, Direito 
salvo, para poder deduzir quererido, contra ele a s  Acçiies competentesl c 
haver do  mesmo civel, ou criminalmente a s  perdas, e damnos como for de 
Justiça. Cumpriu assim. O Principe Nosso Senhor Mandou por .seu Espe- 
cial mandado pelos Ministros abaixo assignados do seu Conselliu e do 
Cltramar. Matheus Rodrigues Vianna a fez em Lisboa a quinze de  Maio 
de mil oitri centos e hum. O Secretario Francisco de Borja G a r ~ ã o  
Stockler a fez escrever. - Franciscri José Brandão - Lazaro da Silva 
Ferreira - Por immediata Resoluçáo de  Sua Alteza Real de  19 de dezem- 
bro de 1800 em Consulta do Conselho Ultramarino. Está conforme. - 
O Secretario do Governo - Liiiz Antriniri Ncves de Carvalho. 



I11 - Of. Antonio Manoel de Mel10 Castro e Mendonp ao Exmo. Sr. 
D. Fernando Jore de Portugal. Vice-Rey do Estado - São 
Paulo, 4 de dezembro de 1801 - pas. 105. 

Ilmo. e Exmo. Snr. - Em 22 de Outubro escrevi a V.  Ex* pedindo-lhe 
fizesse capturar ao Tenente Coronel de Milicias Reformado Jeronimo Mar- 
tins Fernandes, q. d'aqui se  tinha aiirentado sem despacho para subterfugir 
a acção civil e Criminal q. intentarão contra elle as pessoas de cujos nomes 
se servio falsa, e aleivozamente para dar huma conta a S. A. R. q. he in- 
jurioca não não só a mim; mas tambem a todos os Generaes q. tem pas- 
sado até ao prerente a governar a s  differentes Capitanias d'America, e is- 
to porque corria voz publica q. elle passando ao Destrito da Capitania de 
Minas Geraes se propunha recredir aos confi-1s desta. e entrar na de V 
Ex' para della passar a Lisboa. Mas conio pelas participaçoens das pes- 
soas encarregadas de explorar os seus passos sei de certo q. existe nessa 
cidade onde fizera entrar no Mosteiro dos Religiosos Benedictinos hum fi -  
lho denominado Jozé Gomes d'Almeida, socio e cumplice dos mesmos de- 
lictos, ao Provincial daquella corporação escrevopara q. não consinta nel- 
Ia hum homem, e cujas culpas se achão provadzs, e a V. Ex' peço lhe man- 
de sentar Praça para q. assim fique segiiro, e & todo o tempo S. A. dispo- 
nha delle como for do seu Real Agrado e yegundo for julgado afinal na 
cauza crime q. se ventilla, nes?a cidade, e de q. elle he Co-Req. 

Quanto porem ao dito Jeronimo Martins outra vez suplico a V. Ex* o 
mande prender, e mo faca remetter a Esta Capitania pois não intento ou- 
tra couza delle, se não que se deffenda dos crimes q. lhe imputão os outros 
q. o tomáo por autor de semelhante Libello Famoso, e q. afinal seja cas- 
tigado segundo o merecimento dos aotos. e a decizáo de S. A. R. 

Para que V. Exs conheça a indignidade deste h o m i ~ i  lhe envio pr. Có- 
pia hum dos artigos da aleivoza conta q. dirigio a presenfa de S. R.; a 
qual ainda se faz mais temeraria, e execranda, quando para abonar o seu 
crime, se serve de falsas assignaturas. 

A deffensa da minha honra, tão ultrajada por este indigno, e pessi- 
mo homem, a dos meus collegas maculados com o labro de Ladroens, e de- 
vastadores da honra dos vasszllos de S. A. R. e a de muitos dos meus 
subditos incluidos aleivoramente no numero dos assignantes, cujas firmas 
se provão evidentemente furtadas pelo anacronismo q. se encontra na data 
da conta, e no tempo em q. saliirão desta Capitania para outras; tudo isto 
me da direito a pertender de V. Ex* se digne annuir a minha rogativa man- 
dando remetter prezo a esta Capitania o mencionado Jeronimo Martins 
Fernandes, e Sentando P r a ~ a ,  ao Filho José Gomes de Almeida; bem per- 
suadido de encontrar sempre da minha ?arte huma igual condescendencia 
para o cumprimento de qualquer coiza, q. por V. Exn me for insinuada. Deos 
guarde a V. Ex*. São Paulo, 4 de dezembro de 1801. 



Ilmo. e Exmo. Snr. D. Fernando Jose de Portugal, Vice-Rey do Esta- 
do - Antonio A2anoel de Alello Castro e Mendonca 

Pag. 106. 

Conia de hiim dos artigos das contas, que por na Prezenca de S. A. 
Jeronimo Martins Fernandes. contra o Ilmo. e Exmo. Snr. General, a s  quaes 
forão remettidas a esta Capitania com a Provirão do Cons0 Ultramo de 15 
de Maio de 1801. 

Sim. Soberana Senhora, eu tenho sidn subdito de doze Generaes a ne- 
ohum vi obrar os Dispotismos que tenho visto a este, sendo que tirando 
r. Conde da Ciinha de Azamhiija, João Pedro da Câmara, Luiz Pinto de 
Souza Coutinho, e Francisco da Ciriiha, os mais que conheci todos vieráo 
a tirar honra, e Fazenda, e vão cheios para toda a sua vida, e de seus 
parentes, e deixáo os pobres arrastados sem nenhiim ser castigado, tiran- 
do a honra, e Fazenda, e a muitos a vida, como em Devassa se  vira no 
verdadeiro conhecimento, por deffenderem a entrada de suas cazas. 

Está conforme. O O f f a l  Maior da Secretaria no empedimento de mo- 
lestia do Secretariado do Governo Manoel Cardozo de Ahreii. 

CorrespondBncia dos Governadores de São Paulo com o Vice-Rei do Brasil 
- 1769-1807 - Documentos inedifos transcritos na infegra - Pessoas que 
rorrlri6airom graciosamente para as obras do Hospital Militar e jardim Botâ- 
nico, ospirando o uma patente - L~vanlorncnto e fatirrn de niupos dn Capita- 
nia - Criação de uma cadeira dr primeiras letras para a Vila de São Sebas- 
tião - Parecer sòbre o requerimento de um Capitão de Milicias que prcten- 
dia não somente o emprégo de Comissário Pagador das fropas da Capifania 
como a r;;sf!Yedade vilalicia do uficio de escriido da Executoria da Real 
Fazenda - Proviscio fendenfe a fazer obstar as provisóes dos rasamen- 
fos para os naturais do pais - Desinteligências entre o Go~,ernador e o 

Bispo de São Paulo 

Correspondencia dos Gor*eiiiadores de São Paulo - Livro I - rol. 
111 - a saber: 

1 - Of. de Antonio Matioel de Mello Castro e Mendon~a  ao Sr. D. 
Fernando José de Portugal. São Paulo, 23 de Abril de 1802. - pag. 107. 

Ilmo. e Exmo. Snr. - Tem sido costume aos Antecessores de V. Exa. 
promoverem a Postos de Milicias alguns dos Habitantes d'esta, e de outras 



Capitanias, e por huma reciproca, e amigavel condescendencia, eu, e os 
meus Antecessores tambem promoverem alguns dos da Capitania de V. 
Exa. quando por qualquer circunstancla nos viamos na precisão de anniiir 
aos votos de pessaas que não podendo entrar nn concurso dos officiais de 
huma grande Capital como essa, onde sobrando os individuos faltão os 
Postos podiào com tudo figurar n'esta Capitania mais falta de gente ao 
menos na qualidade de Aggregados aos seus Corpos Milicianos, e como 
taes gozareni das suas respectivas honras n'essa Capitania, bem como, acon- 
tece aos que de lá vem promovidos, e são moradores n'esta. N'esta con- 
formidade estaua eu compromettido a promover tres ufficiais Aggregados, 
quando V. Exa. felizmente veio Govewar ess- Capitania; e suppoçto que 
no tempo do Snr. Conde de Rezende eu pratiquei isto mesmo, não me attre- 
vi a pollo em praxe no de V. Exa. sem ?ue tendo com V. Exa. esta aber- 
tura, me certificasse da sua condescendencia. 

Devo tambem ponderar a V. Excia. que a s  obras publicas do Hospi- 
tal Militar, e Jardim BotHnico d'esta Capitania sáo consumadas a custa de. 
contribuifões graciosas que tem feito algumas pessoas d'esta, e de oiitras 
Capitanias, que a;piráo a serem atendidas com huma Patente, o que Sua 
Alteza Real, se dignou approvar pe!o Arizo de 4 de Novembro de 1799, 
Unico meio de se promoverem actualmente em hum Território, cujas rendas 
mal rhegáo para as suas despezas; e que alguns dos mencionados tinhão 
cfferecido para a s  ditas obras Donativos de não pequeno momento, com- 
parados com o estado da terra; e que apezar disto não teiiho dado, nem 
darei hum so passo nesse particular sem cuvir sobre elle a V. Exa. 

Deva tambem lembrar outra vez a \'. E m .  a necessidade que tenho 
do Tenente Jacinto Deziderio de Conni, para ajudar o Sargento hlór En- 
genheiro no levantamento, a factura dos Mappa- d'esta Capitania; pois es- 
te se  acha doente, e eu não posso completar d'outra sorte hum trabalho 
tão recommendado por Sua Alteza Rerl; e prefiro o dito Tenente a qual- 
quer outro por estar já despachado para esta Capitania, como fiz ver a 
V. Exa. na carta que dirigi ao Snr. Conde de Rezende em datta de 12 de 
Outubro do anno passado. 

Queira V. Eaa., pois, a vista do expedido dar-me a particular e ami- 
gavel solufão que lhe parecer, e com ella muit.3~ e muitas occazioens de lhe 
mostrar quanto o respeito, e quanto dezejo servir e obsequiar a sua pes- 
soa. Deus Guarde a V. Exn. muitos annos. São Paulo, 23 de Abril de 
1802 - Illmo. e Exmo. Siir. D. Fcrnando José de Portugal. 

De V. Exa. muito atento Venerador amiiro e Criado Antonio hlanoel 
de Mello Castro e Mendonca. 

11 - Of. de A~itonio José da França e Horta a o  Senhor Visconde de 
Anadia - São Paulo, 20 de Junho de 1807, pa:. 183. 

Illmo. e Exmo. Snr. 

Em ohservancia do q. o Principe Regeiitr N. S. Iht Servido Ordenar- 



me pelo Avizo de 12 de Maio de 1806, mandando-me interpor o meu pare- 
cer no Reqiierimento de Lourenço Antonio Bra.ra, tendente a necessidade 
q. há da Creação de huma Cadeira das lirimeiras Letras para a Villa de 
São Sebastião, na qual pertende o S-lpplicante ser confirmado, e q. eu in- 
forme se o subsidio Literario correspondente poderá suportar o honorario 
do Professor q. para ella se nomear, tenho de expor a V.  Ex.: 1.' Que cm 
data de 11 de Junho de 1801. tive a honra rle fazer subir à Real Prezença 
de S. A. hum Plano para os Estudos desta Capitania acompaiihadri #de 
hum hlappa, no qual detalhava a s  Cadeiras q. me parecerão da primeira 
necessidade, com o honorario dos Profeseores correspondentes. resulando- 
me na destribuição desta despera, pelo rendimento do subsidio q. lhe es- 
tá  consignado, e isto pela razão de ver q. o Plano q. meti Antecessor Iia- 
via feito, e se não achava ainda aprovado, tinha mais em vista a utilidade 
doe Professores q. a inztrucção pública dos Povos; 2." Que no mesmo Map- 
pa contemplei a Villa de São Sebastião com huni Mestre das primeiras Le- 
tras arbitrando-lhe o Ordenado de 70â000rs. e suposto aquelle destricto se 
compuzesse então de 6.158 almas, hoje com tudo apenas contará o núme- 
ro de 3.000 por se lhe haver desmemhrado a Popiilação da Ilha fronteira, 
lia qual por bem do Real Serviço de S. A. maiidei erigir huma nova Villa 
denominada Villa Bella da Princera, conio participei a V. Exa. no meu offi- 
cio n. 19 de 27 de Jiinho do armo preterito: 3 . O  Que o Supplicante no seu 
requerimento não falta a verdade, tendo actiialmente feito os serviços q. 
allega, por cujo motivo me parece estar nos termos de S.  A.  lhe conceder 
a Graça q. pretende. bem q. restricta pelo q. respeita ao honorario, á 
vista do tenue rendimento do subsidio Literario q. ndvdualmente se acha 
descripto no citado Mappa. Tal hé o meu parecer, sem embargo do qual 
S. A. R. Determinará o q. for mais do seu real agrado. 

Deus guarde a V.  Ex. - São Paulo, 20 de Junho de 1807. 

Illnio. e Exniu. Snr. Visconde de Aiiadia - Antonio José da França e 
Horta. 

111 - Of. de Antonio Jose da Franca Horta i o  Snr. Visconde de Ana- 
dia - S. Paulo, 6 de Setembro de 1807 - pag. 208. 

Illmo. e Exmo. Snr. 

Manda-me S. A. R. em Avizo d? 21 de Abril do prezente ano infor- 
me eu com o meu parecer sobre o requerimento de ivlanoei Rodrigues Jor- 
dão, no qual pertende não so o Emprego de Comissario Pagador das Tro- 
pas desta Capitania, com o Ordenado competente mas tambem a proprie- 
dade vitaiicia do officio de Escrivão da Executoria da Rea! Fazenda, com 
o Ordenado de 8$000rs. que da mesma percebe: a primeira Graça a titu- 
lo da sua abonação, e idoneidade, a zegunda eni remuneração dos servi- 
$os q. allega ter feito constantes dos documentos por elle juntos; sobre 
cujo requerimento tenho de representar a V. Exa. 



Que esta capitania segundo o estado actual das  suas F inan~as  não po- 
de arcar com a creação do pretendido Lugar de Pagador das Tropas, tantu 
por que a s  suas Rendas não chegão ainda para a sua annual Despem, 
menos para dezempenhar-se da xrande divida passiva com que ?e 'vé one- 
rada, crimo porque não havendo nella se náo a Legiáo de Voluntarios Reais 
desta Cidade, e o Regimento de Infantaria da tiiiarnição da Praça de San- 
tos cojos corpos pela sobre dita razão nunca podem conservar-se completos 
h" siipridn sem obstaculo nem dispexiio algum de ordenado ao Pagador; 
aqui pelo contador da Real Fazenda r na Villa de Santos pelo Almoxarife 
ambos assistem a s  Mostras e, se passão, ambos examinão os  respecti- 
vos Prest. e ieita a Conta do seu vencimento, a siia importancia h4 paga 
pelo Theroureiro Geral da mesma Junta. 

Pelo q. respeita à Escrivaninha da Executoriri, hé este um officio y. 

ou pello augmento progressivo da Capitania, o u  pelo abuzo que os Mi- 
nistros tem feito a bem dos seus interesses, não honra muitas pessoas su- 
ficientes q. o querem servir sem estipendio algi!m da Real Fazenda, mas t i  
mesmo oferecendo por elle Donativo, o que seiido-me prezente por vários 
requerimentos q. se  me fizerão propuz há tem70 em Junta, q. o dito offi- 
cio devia como os outros ser posto em Praça para se  arrematar na forma 
do estilo a quem por elle mais desse; o que obrei tambem em consequencia 
de huma Provizão, que pelo Regio Erario se  expedio a mesma Junta para 
informar das despezas inuteis que se  podem sulrimir nesta Capitania, tan- 
to para q. a s  suas Rendas annuaes cheguem para a s  suas despezas, como 
ainda mesmo para a amortização das dividas preteritas, conferindo-lhe au- 
thoridade para assim o executar, e dai  parte. 

Quanto a abonação do siiplirante, nada pnssn dizer por ignorar se al- 
gum pequeno Negocio q. aqui fazia era com dinheiro seii,.ou de pessoas 
com quem sociava. Sei q .  elle não possile bens de raiz; e a razão de !er 

. sido admittido a Lançar nas Rentlas Rpaes nada conclue, visto q: tudo de- 
pende da qualidade dos fiadores q. se ofterecem, e a Junta aceita quando os 
conceitua abonados. 

Pelo q.. respeita aos seus servi~os,  não me parecem dignos de contem- 
p l a ~ á o  alguma, pois q. a remun~rarem-se-lhe os q. refere, não teria S. A. R. 
com q. premiar servicos muito mais qualificados q. outras pessoas aqui 
tem feito. Elle não há ainda 1 anno q. foi confirmado Capitáo de Milicias 
desta Cidade, a donde assiste e donde recrutou a s  praças que faltavão a 
sua Companhia, sem passar por mais incomodo q. remeter como subalter- 
no alyums guarda, i ~ u  bordar a s  ruas na festividade de Corpus Christi, as- 
sistir I dia do mez e os exercicio$ do Regimentn, e acompanhar ao seu Co- 
ronel na deligfncia da subscricão voliintária de cuja pequena escriptura- 
ção ,não foi mais q. hum simples amanuense. 

A offerta q. alleya ter feito de HD$CKKl veio a ser totalmente nulla, as- 



sim por que S. A. houve por bem declarar se  não aceitassem cessóens de 
dividas, como por q. ainda no caso de se  cobrar a q. elle offereceu, vinha 
nisso a fazer negocio em razão de ser devedor assistente na Capitania de 
Goiaz, e talvez falido q. s ó  por hum meio violento, e executivo poderia pa- 
gar, a tais parecem ser a s  vistas com q. elle o fez por ter offerecido cohra- 
do q. fosse somente a terça parte e nada tem requerido a S. A. Já se es- 
creveu a Junta daquella Capitania, a quem se havia deprecada a cobran- 
ça, para reinviar a obrigação q. lhe havia remettido, e chegada q. seja del- 
Ia se lhe ha de fazer entrega. 

Por todos estes motivos não julgo ao suplicante digno da Real Atten- 
$ 5 0 :  mas sem embargo do meu parecer Sua Alteza Real Rezolverá o qiie 
lhe parecer mais justo. 

Deus guarde a V. Exa. São Paulo, 6 de Setembro de 1807 - Illmo. 
Snr. Visconde de Anadia - Antonio José de Franca e Horta. 

IV - Of. de Luiz Antonio Neves de Carvalho - Setembro de 1807. 
- pag. 202. 

Cópia - Senhor - Em Officio de 30 de Maio do prezente anno par- 
ticipei a VossaAlteza o recehimento, e execufão que dei a Regia Provizão 
de 12 de Dezembro de 1806, tendente a fazer substar a s  Provizões dos 
Cazamentos para os Naturaes do paiz, que contra os uzos, e costumes an- 
tigos do Bispado se passarão na Camera Ecclesiastica, fazendo ver ao mes- 
mo tempo a repugnancia que encontrava da parte do Reverendo Bispo em 
obedecer ao que Vossa Alteza Real tão justamente havia descidido, pois 
que obstinadamente perzistia na extorção dos ditos emolumentos de que 
apenas exceptuava os moradores desta cidade e termo com o fundamento 
de q. só esta Camara lho havia impugnado, e obtivera no Juizo da Coroa 
Sentença a seu favor. Nesta occazião faço subir à Real P r e z e n ~ a  da Vos- 
sa  Alteza o officio que elle me dirigi0 /Documento nP I /  requerendo-me 
encarregasse ao Ouvidor dessa Comarca a execução da referida Provisão, 
afim de perante elle vir com os embarnos, qup tinha a oppor; requisição a 
que não annui pelos motivos relativos na minha resposta, copia n. 2, não 
obstante a qual insisti0 ainda na mesma pertençao, como se vê do outro 
seu officio n. 3, a qual finalmente respondi o que mostra a minha segun- 
da resposta n.O 4; persoadindo-me que assim o devia praticar em quanto 
V. A. R. me não ordenasse pozitivamente o contrario; e para não deslizar 
dos meos deveres em hum objecto, que he de tanta consequencia para os 
Vassallos de V. A. me rezolvo a enviar. toda esta contestação que entre 
nos houve, para que a vista della se digne V. A. determinar o que for mais 
do seu Real Agrado. Permitia-me V. A. R. que aqui mesmo me justifiquei 
da dezunião em que actualmente vivo com este Prelado, cujo modo de pen- 
sar, e inconstancia de genio he incapaz de manter boa armonia com os Ge- 
neraes. Logo que estes olhem seriamente para o bem do Estado, e não 
tenháo com elle a maior condescendencia. Apezar do estudo que fiz pa- 



i a  não disgosta-lo, tratando-o com a maior civilidade, e politica, e tribu- 
tando-lhe publicamente toda a ueneracão, e respeito, jamais consegui vi- 
ver com elle em perfeita inteligencia, pois sempre de tempos em tempos se 
~ f f e r e c i a  hum motivo para a interromper. No meio destas alternativas re- 
cebi a Regia Provizão acima mencionada, a qual elle quiz eu ocultasse em 
mim ate nova Resolucão de V. A. ;  esperan~ado em hum Requerimento que 
nessa Cortt fazião se os Procuradores para siibstar u determinado nella; 
e por que eu não quiz annuir a seme!hante rogativa, se  rezolve então ata- 
carme publicamente com escandaio de toda esta cidade, e Capitania, já cor- 
tando toda a comiinicacáo que cornmigo tinha, já deixando de me vizitar nas 
mollestias que depois daquella Cpoca tenho tidu como antes reciprocamen- 
te praticavimos, já abstendo-se de me convidar, segundo o estillo, para 
assistir na Catliedral a s  f u n ~ ó i , ~  Ecciesiasticas rio Cabiuu, a quem mesmo 
ordenou que nunca mais me convidasstm; e ja finalmente celebrando huni 
'Te Deum em accão de Graqas pelo feliz nascimento da Serenissima Senho- 
ra lnfanta, deixando de mo participar o que fez a Camara, chegando a 
tanto a Sua paiaáii, e desacordo para comigo, que sendo eu Provedor da 
Irmandade da Mi~ericordia se  animou a escrever aqiiella Meza a Carta aqui 
junta por Copia n. 5. Quanto exponho a V. 4 R. he a prúpria verdade, 
umittindo outros muitos factos, que authenticamente dociimentados remr- 
vo para na minha volta a esse Reino, mostrar qual foi a moderacáo, e pru- 
Jencia com que sempre me comportei, e qual a inconsideração com que o 
Prelado se atreve a insultar por hum tão desatento mudo a hum Governa- 
dor e Capitão General reprezentante de V.  A. R. nestes Estados. - São 
Paulo, Setembro de 1807 - Conforme - Liiiz Antonio Neves de Carvalho. 

XXIII - 

Correspondência dos Goi,ernadores de Súu Paulo com o Vice-Rei do Brasil 
- 1769-1807 - Dociirnentos inddifus transcritos na integra - Desinteli- 
gências entre u Bispo Diocesano e Governador de Súo Paulo a propdsito 

de provisúes de casamentos 

Correspondência dos (üovrrnariorrs de São Paulo - Livro I - col. 
111 a saber: 

I - Of. de Matheus Bispo ao Sr. Antonio José da Franca e Horta - 
Quinta d a  Gloria, 21 de Agosto de 1807 - p a g  203. 

Copia - Of. I." - Illmo. e Exnio. Snr. - Tendo recebido o officio de 
V. En." de nove de Abril deste annu com a Copia da Provisão de 12 de 
Cezembro do anno passado a respeito das Proviiiõrns de Cazamentos, en- 
tão niesmo respondi a V. E*.', que ficava na intelligencia do que S. A. R. ti- 
nha resolvido sobre aquella materia, por que imla que logo me propoz a 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO t GEOCRAFICO DE S. PAULO 483 

enibargar a referida Provisáo, o não pude fazer athe nova Rezoluqáo de 
S. A,, visto ser a siia execução encarregada a Juiz, qual V. Ex.', perante 
quem eu a não podia embargar. Mas tendo por esta cauza pedido venia 
a S. A. para me oppor a ella com os meus Embargos, foi rezolvido que eu 
podia fazer na Conformidade do Alvará de 30 de Outubro de 1751, como 
faço ver a V. Ex.' pelo documento incluso, que proximamente recebi, e que I'. 
Ex.? se dignará tornar a inviar-me. 

E por que tendo eu de alleyar embargos aos comprimentos da mencio- 
nada Provisão para S. A. R. reiolver o que for servido pelo seu Conselho 
Ultramarino, o não posso fazer sem que a mesma Provisão seja remetti- 
da a Juizo Contenciozo, vou portanto rogar a V. Ex.* queira por Serviço tio 
Nosso Soberano, e bem dos Po-tos remetter, e encarregar a Sua execução 
ao Dezemhzrgádor Ouvidor Geral desta Comarca. afim de que perante elle 
possa allegar os meus embargos para serem por aquelle Juizo remettidos n? 
Tribunal <ompetente na forma determinada em o mesmo documento junto. 
Ileus guarde a V. Ex." miiitos annos. Quinta da Gloria, 21 de Agosto de 
1807. - Illmo. e Enmu. Snr. Antonio José da França e Horta - Matlieus 
Bispo. 

Resposta n.D 2. 

Exmo. e Revmo. Snr. - Tendo procurado incessantemente todos os 
meios de conservar com V. Ex." huma perfeita harmonia, pr. conhecer as 
tristes consequencias que resilltão da desunião das duas grandes Autho- 
ridades como de viva voz fiz ver a V. Ex.' a mesma noite que aqui che- 
guei, passando immediatamente .e vezita-lo não tem sido bastantes os mui- 
tos sacrifícios feitos, e atthe os da auhoridade do lugar que occupo, para 
conseguir o acordo de huma boa intelligencia, pois q. V. E x . ~  esquecendo- 
se  de si, e do seu Apostalico Ministerio, se  tem animada a atacar a minha 
pessoa e Lugar a face de toda esta Capitania com magoa de todas a s  pes- 
soas dotadas de sentimentos de honra, e de probidade, nada disto com tu- 
do seria bastante para condescender com o que V. E X . ~  me depreca no !,eu 
Officio dattado do dia de ontem se não temesse cahir em hum erro de Offi- 
cio de que seria responsavel perante S. A.  R. Pede-me V. Ex.' remetia eu 
para a Ouvedoria a Provizáo do Conselho Ultramarino de 12 de Dezembro 
de 1806 relativa a s  Proviziíens dos Caramentos, afim de poder ali vir com 
os seus Embargos, segundo lhe he permitido pelo Alvará de 30 de outubro 
de 1751, na k r m a  que o declara a Consulta e Despacho que V. Ex.* ulti- 
mamente obteve sobre esta materia, mas como a Real Decisão de S. A. 
nada se  me determina, em contrario do que antes se  me havia ordenado, 
estou certo que V. Ex." ha de conceituar prudentemente que eu não posso 
annuir a semilhante requezifáo, visto que a remessa que houvesse de fa- 
zer para a Ouvedoria so podia ter dois fins, ou o de cometer ao Ouvidor 
a authoridade q. S. A. me havia conferido, ou o de lhe dar a elle ionhe- 
cimento de cauza para differir a V. Ex.+ que em Direito nenhum Delegado 



pode exceder os poderes que lhe são concebidos. e quanto ao 2.0, se nada 
mais s e  requer que a certeza do determinado na mencionada Provirão; essa 
a tem V. Ex." por q. lha inviei em forma authentica, allem disso ella exis- 
te Registrada em todas as Camaras da Capitania donde por Certidão se 
pode extrair por modo legal. que nada deixe de equivoco sobre a sua iden- 
tidade. 

Acredite a V.  Ex.' que me fica todo o pezar de não poder ainda por 
esta vez mostrar a condescendencia e respeito com que desejo obzeqiiiar ;' 

V. Ex.' a queni seguro me será sempre Lizoneeira toda occariáo em que 
sem faltar aos meiis deveres p o s a  obseqoizr. e servir a pessoa de V. Ex.' 
a quem Deos guarde muitos ancos. São Paulo, 22 de Agosto de 1807 - 
Exmo. e Revmo. Snr. D. Matiieus de Abreu Pereira Bispo Diocesano - 
Antonio Jus4 da Franca e Horta. 

I1 - Of.  de D. hlatheus de Ahreii Pereira - Bispo Diucesano ao Snr. 
Antonio José de Franca e Hor!a - Governador e Capitáo General - Pa- 
ço Episcopal, 21 de Agosto dc 1807. - pag. 2C3 e 2 0 5 ~ .  

Illrno. e Exnio. Snr. - Recebi o officio de V. Ex." de 22 do corrente 
em respusta a o  que lhe havia dirigido no dia antecedente, e precindindo 
de que V .  Ex." nelle insirio fora do objecto daqlielle meu officio por de- 
ver considerar esse Episudio, como iium transporte de iiaixão, cuja mais 
accommodada, a prudente resposta Iie i> silencio, devo somente dizer 3 \i. 

Ex.' que eu lhe não pedi favor algilrn, para qiie me respondesse, qiie não pôde 
condescender com o que lhe deprequei, e qiie sente não o poder fazer, ape- 
ra r  de o viver de mim estimulado. Deprequei a V. Ex.^ que em obseruancia 
do determinado por S. A. R. no documento qlie lhe enviei, houvesse de re- 
metter ao Dezembargador Ouvidor Geral desta Commarca, como Juiz da 
Coroa, a Prov i~ão  de 12 de Dezembro do anno preterito, de q. V. Ex." em 
officio de Y de abril do prerente anno me liavia remettido cUpia; po'r que 
sendo o dito Senhor Servido declarar, que eu a podia emhargar na con- 
formidade do que dispoem o A'vará de 30 de outubro de 1751, não obstan- 
te está commettida a V. Ex.' a sua execução, e não o podendo fazer pe- 
rante V. Ex.: mas sim em Jiiiro contencioso, claro está que a este deve ser 
remmetida; aliás iicaria illusoria, e baldada aquella declaração de S. A. s 
verificar-se-hia o absurdo de que, quem quer o fim, não deve querer os  
meios conducenter- a elle. Isto supposto, reflztirá agora V. Ex.*, se será 
erro de officio, de que V. Ex." veria a ser responsavel perante S. A ,  como 
me diz no seu officio, o enviar aquella Provizão ao Juiz Contencioso, aon- 
de deve ser embargada, conforme lhe fiz ver, e lhe deprequei da parte do 
mesmo Senhnr, ou deixar de o fazer. depois de lhe ser prezrnte hiia tão 
pozitiva, e expressa declaração comettida a V. Ex." logo que lhe é incon- 
trastavel o dever passar a referida Provizáo ao Juizo contencioro, para ali 
ser embargada, e que os  Enibarzos, que a elle pretendo oppor, devem ser 
remetidos ao Tribunal. donde emanou entretanto sua execusáo. - Isto 



mesmo se conclue evidentissimamente do citado Alvará de 30 de outubro 
de 1751, na passagem que passo a transcrever - E s e  nos Tribunais. o 
que forem remettidos os Embargos diz o refferido Alvará, se entender, que 
por sua materia necessitão de disputa contencio/a, os farão remetter a o  Jiii- 
zo da Coroa, para que nelle sejão uuvidas a s  partes - porquanto os Tri- 
bunais, para onde hão de ser remettidos os Einbargus, que se  oppuzerem 
aos Reaes Decretos, Rezoluçóens de Consultas, e Despachos dos mesmos 
Tribunais, que n ã o t e m  Jurisdi~.lo confenciosn, os devem mandar remetter 
ao Juizo da Coroa, para nelle serem ouvidas a s  partes, quando esses Em- 
bargos precizão de disputa Forense, i?ualmen:e o Executor desses Reaes 
Decretos, Rezolucóens de Consiiltas e Despachos os deve remetter ao Jui- 
zo da Coroa a que devem ser deduzidos os Embargos, que se pertende 
oppor-lhes, e por onde se deve mandar continuar vista para esse effeito, 
consequentemente he V. Ex.* obrigado a fazer remessa da Provizão, cm 
controversia ao Dezembargador Geral Ouvidor da Comarca, como respectivo 
Juiz da Coroa, para eu perante elle a poder embargar. 

Diz-me V. Ex.' que não pode annuir á minha requizição tendente a 
remessa da mencionada Provizão para (I Juizo da Coroa da Comarca, vis- 
to que esta só podia ter dois fins, ou o de V. Ex: cometer ao Dezemhar- 
gador Ouvidor Geral a authoridade, que S. A. lhe havia conferido para a 
sua erecu$ã<i. ou o de lhe dar conhecirilento dc Cauza para me deffirir, co- 
mo for de Justica; que não pode verificar-se o primeiro cazo, por que o 
Delegado na forma de Direito não pode exceder os poderes da Sua Comis- 
são, e quanto ao segundo, nada mais se requer que a certeza do que 
determina a mesma Provizão, essa tenho eu na copia authentica que \r. Ex." 
ine enviou, e no Registro que della mandara fazer em todas a s  Camaras da 
Capitania, donde se pode extrahir por cert;dão em forma legal, que nada 
me deixe de equivoco sobre a sua identidade. Mas deve V. Ex.? refletir, 
que a mesma remessa da dita Provizão para o juizo onde deve ser embar- 
gada, nem tem os fins que V. Ex." Ilie quer atrihuir, nem os fundamen- 
tos, de que se serve para senão prestar, o que lhe deprequei tem applica- 
(ão alguma para a especie, de que se trata. Não se verifica o fim relati- 
vo ao primeiro cazo contemplado por V. Ex.* porque semelhante remessa 
nenhum outro pode ter, senão o de poder eu deduzir os meos Embargos 
perante o Juiz conipetenre, e serem estes remettidos ao Triblinal donde se 
expedi0 a Provirão que me proponho embargar, como se manifesta do do- 
cumento, que levei a prerença de V. Ex.". Não h6 applicavel o principio 
que V. Ex.' lhe aplicou, por. isso mesmo, que havendo S. A. declarado pe- 
lo mesmo Tribunal por onde foi expedida a V. Ex.' aquella Provizão que E U  

posso embargar, e não podendo fazello se não em Juizo Contenciozo, se- 
gue-se legitimamente que não hé V. Ex." quem authoriza ao Juiz, peran- 
te quem eu devo deduzir os meus Embargos, para que tenha jurisdição nesta 
Caura, athe o ponto de a remeter ao Tribunal competente; mas sim o mes- 
mo Principe Soberano, que encarregou a \:. Ex.' a sua execuçáo, e portan- 



to não se pode dizer conforme a Direito, que \'. Er.8 excede da Sua Co- 
missão cumprindo aquillo que he da vontade do Delegante se  observe. 
Quanto ao segundo caso, tãobem se não pode verificar o fim, que V. Ex.' 
nelle imagina, por que devendo os meus Embargos ser remmettidos a o  
Tribunal, donde veio a controvertida Provizão, conforme se acha rezolvido 
por aquelle Aluara de 30 de outubro rle 1751, e pelo Documento, que fiz 
ver a V. Ex." he irrevogavel, que o Juiz, perantil qiiem os devo deduzir, não 
pode tomar conhecimento de cauza, para d i f f~r i r -me  a vista do mereci- 
mento dos mesmos Embargos, por conipetir isso ao refferido Tribunal, e o 
principio, de qiie V. Ex." se  serve a este resp~ito,  laborou em hum falço 
supposto, qual a de se  persuadir V. Ex." que para eu poder deduzir os meus 
Embargos nada mais se  requer do que a certeza, e a identidade do de- 
terminado na predita Provizão, julgando por isso bastante, que se  extrahia 
por certidão, ou haja della hua copia authentica, quando assim não he, par 
que os Embargos devem ser opposros á propria Provirão original, como bem 
se deduz do citado Alvara de 30 de outubro de 1751, e he pratica constan- 
temente observada quando se embargarão semilhantes diplomas. A vista pois 
do que fica ponderado espero que V. Ex.Qaaja de fazer a remessa, que lhe 
deprequei, e que novamente lhe depreco eni observancia da ultima rerolu- 
cão de S. A.  e quando V.Ex.d piesta cm 11.30 querer fazer, parteciparei ao 
dito Senhor a Sua renitencia a o  cumprimento do que tão claro e expres- 
samente se  acha por elle determinado, fazendo-lhe crer por esta convinceii- 
te e incontestavel prova, o quanto não parecia superfluo a pozitiva grdem, 
que lhe supiiquei para embargar a mencionada Provizão, por que se  V. Ex." 
duvida q. se  me dè vista della para esse fim, depois de S. A. positivamen- 
te declarar, que a possa Embargar, muito mais duvidaria, se  não tivesse pre- 
cidido hua tal declaração. Deus üuarde a V. Ex.' muitos anos. Paço Epis- 
copal Antonio Jose da França e Horta - Governador e Capitão General 
desta Capitania - Matheus - Bispo. 

Resposta n.' 1. 

Em resposta ao officio de V. Ex." de 21 do corrente mês nada mais te- 
nho a dizer alem do que disse no meu officio do dia 22, senão que sou um 
mero executor das Reaes Ordens de S.  H. Litteralmeate intendidas. Ao 
mesmo Snr. era prezente a ordeni que me foi expedida para fazer executar 
o determinado na Provizao de 12 de dezembro de 1806, e liuma vez susci- 
tada a questão dos Embargos com qiie V. Ex.' pertende oppor, parece 
que a ser indispensavel huma tal remocio, ella me havia de ser ordenada, i: 
o que eu não vejo nem posso inferir do Despacho que V. Ex." obteve. 
Portanto logo que assim se me determine, conte V. Ex." com a minha fiel 
execufão, pois seria em mim temeridade o entrar contra a intelligencia das 
ordens Regias, aplicando talvez o seu sentido, contra a intelligencia que 
dellas se  manifesta, e muito principalmente quando da decizão do objecto 
de que se  trata bem de rezultar, ou o beneficio dos interesses de V. Ex: 



oii o dos vassalos de S. A. a quem já o mesmo Senhor com pleno conheci- 
mento de cauza quiz alliviar de Iiuma tão grava contribuição. 

Finalmente por que em tudo dezejo proce,ier com circunspecçáo e se- 
gurança eu passo a levar i Real prezença os dois officios de V. Ex.', bem 
como as minhas respostas para que a vista 3ellas haja S. A. de rezolver 
o que  for mais do seu Real Agrado. Deiis guarde a V. Ex." - São Pau- 
lo, 25 de Agosto de 1807 - Exmo. e Revmo. Siir. D. Matheus de Abreu 
Pereira - Bispo Diocesano - Antonio lose da Franca e Horta - Con- 
forme - Luiz Antonio Neves de Carvalho. 

Pelo Advogado Dr. Francisco Carvalho Neto, foram oferecidos a o  
Arquivo Nacional os docs. constantes da Relaçio abaixo: 

I )  - 16-6-1786 - Clipia de uni alvará da Rainha - sobre titulos 
honorificos - I Ils. 

2) - 18-4-1808 - Cúpia de unia determinação do Principe Regente 
siibre as obrigações da Tropa tia CUrtr - 4 fls. 

3) -- 1746-1811 - Demarcaçíies de bispados (maniiscritos sem assi- 
natura e nem começo) - relação dos bispos - criação de Se com a s  
dignidades de cônegos e mais ministros, etc. - 2 fls. 

1) - 4-2-1812 - Carta Patente, reformando o cadete José Luiz de 
Lima ass. pelo Principe Regente. 

5)  - 25-5-1819 - Cópia de uma ordem de El Rei - instituindo cima 
pensão a Jorge Joaquim de,Lima e Silva e sua familia. - 1 ils. 

6) - 25-7-1831 - Carta - Oficio de Raimiindo Jose da Cunha Ma- 
tos a Manoel da Fonseca Lima e Silva - l fls. 

7 )  - 23-12-1835 - Oficio de Maiioel da Fonseca Lima e Slva a Fran- 
cisco José de Souza Soares D'Andrea - Cópia - 1 fls. 

8 )  - 15-10-1841 - Informaçãu em respo-ta a uma consulta do Im- 
perador sóbre reforma de oficiais - Cópia - 1 fls. 

9) - 29-1-1844 - Cúpia de uma Circular em que o Imperador es- 
clarece a s  dúvidas sobre "Magistrados". - fl. 

10) - 16-8-1844 - Convite de Manoel da Fonseca Lima e Silva pa- 
ra sepulturamento de seu filho Manuel da Fonseca Lima e Silva. 

11) - 12-11-1845 - Descrição de uni temporal - com chuva de pe- 
dras  em São Paulo (Não se pode decifrar a assinatura). 

12) - 15-1-1840 - Oficio de José Antolio da Silva Maia ao Conde 
de Lages - Cúpia. 



13) - 25-4-1853 - Cópia de uma informação em resposta a uma 
consulta do Imperador sôbre ordenanca Geral do Exército. - 2 fls. 

14) - 23-8-1853 a 1-4-1854 - 9 documentos sôbre a irmandade da 
Santa Cruz dos Militares constando de 2 oficios de João de Souza da 
Fonseca Costa - 22-8-1853 - 2-9-1853 - Manoel da Fonseca Lima c 
Silva ( 5  cbpias e 2 oficios) 1-4-1851 - 10-4-1854. 

15) - 29-5-1857 - Oficio de Ieronimo Francisco Coelho a o  Barão 
de Suruhy a propósito da  acumulaçáo de cargos -- copia autenticada. 

16) - 35-9-1857 - Oficio do Barão de Suriihg ao Brigadeiro Poli- 
doro da Fonseca - Cópia autenticada. 

17) - 22-4-1858 - Requerimento do Brigadeiro Francisco Antonio 
da Silva Bittencourt ao Vigario de Porto Alegre, pedindo certidão de ca- 
tismo de seus filhos - a qual vem adiante no mesmo papel (2 fls.). 

18) - 22-4-1858 - Requerimento do Brigadeiro Francisco Antonio 
; da Silva Bittencourt ao Vixário de Porto Alegre pedindo certidão de ca- 

samento a qual vem adiante no mesmo papel - (2 fls.). 

1'9) - 4-10-1881 - Requerimentu de Pedro Augusto Pinheiro Bit- 
tencoiirt ao secretário do Bispado do Rio Grande do Sul, pedindo certidão 
de óbito de sua mãe - a certidão se encontra no mesmo papel. - (I i ls.) .  

20) - 19-9-1890 - Carta Patente de pro~ioção do Coronel Manoel 
de Lima e Silva - ass. por Manoel Dendoro da Funseca e Floriano Peixoto. 

21) - 25-8-1894 - Diploma de medalha de ouro - concedida pelo 
Govêrno do Urugiiay ao General de Brigada Jo io  Manoel de Lima e Silva. 

22) - 22-11-1895 - Carta Patente de Promoção concedida ao Ge- 
neral de Brigada João Manoel de Lima e Silva. 

23) - 30-11-1897 - Carta Patente de Reforma - concedida a João 
Manoel de Lima - Guardada entre a s  fls. dewe documento uma carta 
de M. de Caxias, datada de 18-6-18fi8 dir:gida a um primo. 

- XXIV - 

Correspond4ncia dos Governadores de São Paulo com o Vice-Rei do Brasil 
-- 1769-1807 - Dociimentos inddifos transcritos na integra - Confirmaçóes 
dos Compromissos das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

da Villa de Taubatd, do Senhor Bom Jesus da Capela de Tremembé 
Distrito da Vila de Tailhate 

Correspondrncia dos Governadores de São Paulo - Liv. I - col. 111 
- a saber: 

I - Parecer de Antonio José de Franca e Horta, pag. 223 



Senhor. Em observancia da Regia Provizão de 21 de Abril do cor- 
rente anno da Copia incluza, pela qual V. A. R. manda que eu informe 
com o meu parecer sobre a confirmacáo do conipromisso da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos da Villa de Taubaté, o qual s e  
me inviou por copia: sou a informar a V. A. R. que he verdadeira a exis- 
tencia da Irmandade dos Suplicantes, e que nns capitulas do seu compro- 
misso nada encontro que possa obstar a concessão da Graça, que suplicão; 
numa vez que para se  obviarem quaisquer contestaçoens entre os Irmãos 
da referida Irmandade, e o seu respectivo Parucho se lhe conceda a con- 
firmação de baixo da clausula de ser elle o que prezida a s  suas congrega- 
çóens, querendo assistir a ellas, para o que será a Irmandade obrigada a 
fazer-lhe avizo nas ocazioens de se congregarem, e ficando salvos os Di- 
reitos Paroquiais. Este hé o meu parecer; a vista do qual V. A. R. man- 
dará o que for servido. São Paulo, 16 de novembro de 1807. Antonio 
Jose França e Horta. 

I1 - Provizão 

Lisboa, vinte e hum de abril de 1807, pap. 224 - C6pia. - Dom João 
por graça de Deos Principe Repente de Portuyal, e dos Algarves da quem 
e dalem Mar em Africa, e de Guiné etc. Faço saber a Vos Governador, e 
Capitão General d a  Capitania de São Paulo, que pelo Meu Conselho CI- 
tramarino, Me requererão o Juiz e Irmandade da Nleza, e mais Irmãos da 
Irmandade de Nossa Senhora do Rozario dos Pretos da Villa. e Fregue- 
zia de São Francisco das Chagas de Tauhaté, dessa Capitania, confirma- 
ção do compromisso que havião feito para o bom regimen da mesma lr- 
mandade; o qual sendo v i ~ t o :  Sou servido ordenar-vos informeis com o vos- 
so paresser, para o que se  vos remete por Copia o sobre dito compromis- 
so assignado pello Secretario do mesmo Conselho. O Principe Nosso Se- 
nhor o mandou pelos Ministros abaixo assinados do seu Conselho, e do 
Ultramar. Jose Antonio Gaspar a fez em Lisboa, aos vinte e hurn de abril 
de mil oito centos e sete. Desta cem reis. O Secretario Francisco de Bor- 
ja Garção Stockler a fez escrever. Dom Diogo de Souza - Nicolau de 
Miranda Silva de Alarcão. Manoel da Cunha d'Azevedr~ Coutinho Souza 
Chichorro - Secretario do Governo. 

I11 - Of. de Matheus Bispo - S. Paulo, 24 de novembro de 1807 - 
pag. 225. 

Senhor. Pela Provizáo de vinte e hum de abril de mil, oito centos e 
sette dirigida pelo Regio Tribunal do Conselh,? de Ultramar me ordena V. 
Alteza Real informe eu sobre o requerimento do Juiz, e Irmandade de 
Nossa Senhora do Rozario dos Pretus da Villa de Taubate p. pedem a V. 
A. Real confirmação do seu comprimisso. 

Parece-me justo o que M? allegão sendn com tudo sem prejuizo dos 
Direitos Episcopaes Paroquiais. Enquanto ao dia em que pertendem fa- 
zer a festa na 2.- oitava d o  Natal parece ci.riitra os preceitos da Igreja pois 



490 REVISTA DO Iiisrirura H ~ s r ó ~ r c a  E G ~ o c n Á ~ ~ c o  or S PAULO 

naquele ha de celebrar na primeira Dominga de Outubro, dia propprio da 
Senhora do Rosario, a celebre ern outro dia q. se  fasa festa dedicada 1 

, mesma Irmandade. 
He o q. posso informar a V. Alteza Real q. niandara o q. for  zervi- 

do. Deus guarde a V. Alteza Real - São Paulo. 28 de Novembro de 
1807 - Matheus Bispo. 

IV - Parecer de Antonio Jose Franca e Horta. 

S. Paulo, 16 de novembro de 1807 - pag. 226. 
Senhor. Em observancia da Regia Proviráo de 24 de abril do corren- 

te anno, da copia incluza, pela qual V.  A. R. manda que eu informe sobre 
a confirmafão do compromisso da Irmandade do Senhor Eom Jesus collocado 
na sua Capella, do Citio denominada Tremembé Destricto da Villa de Tau- 
bate; e do qual se  me invioii "$ia; sou a informar a V.  A. R. que he 
verdadeira a existencia da Irmandade Super, e que nos Capitulas do seu 
compromisso nada encontro que possa obstar a concessão da Grafa, qiie 
supplicão. Este o meu parecer, a vista do qual determinara V. 4. R. o que 
for mais do seu Regio Aggrado. - São Paulo, 16 de novembro de 1807. 
Antonio José de Franca e Horta. 

V - Of. de Matheus Bispo - 27 de nouernbro de 1807 - pag. 227. 

Senhor. V. A. Real foi servido ordenar-me iniormasse eu segundo a 
Provizão que me foi dirigida pelo Tribunal do Conselho de Ultramar de 
vinte e quatro de abril do anno de mil oitocentos e sete sobre o requeri- 
mento que a V. Alteza Real fizer20 o Provedor e Irmãos da Irmandade do 
Senhor Bom Jesus da Capella de Tremembe Districto da Villa de Taoba- 
te, pedindo a V. Alteza Real confirmar20 do seu compromisso. 

Não zcho neste compromisso coiza algua que náo seja justa, e por 
isso digno de q. V. A. Real confirme o mesmo conlpromisso sem prejuizo 
dos Direitos Episcopaes e Paroquiaes." 

He o que posso informar a Vossa A. Real q. mandará o q. for servido. 
Deus guarde a V. Alteza Real. São Paulo, 27 de novembro de 1807. - 
Matheiis Bispo. 

Cópia - Dom João por G r a ~ a  de Deos Principe Regente de Portu- 
gal e dos Algarves da quem e dalem Mar em Africa e d e  Guiné etc. Faço 
saber a vós Governador e Capitão General da Capitania de São Paiilo. 
Que pelo Meu Conselho Ultrqmzrino Me requererio o Irmão Provedor, e 
Irmãos de Meza e mais Irmãos da Irmandade rlo Senhor Bom Jesus, collo- 
cado na siia capella do citio de Tremembé, Deatricto da Villa de Taubaté 
dessa Canitania; confirmação do compromisso que havião feito entre si, 
para melhor se  regerem, e govprnarem nu serviço do mesmo Senhor; o 
qual sendo visto: Sou servido ordenarvos informeis com o vosso parecer, 
para o que se  vos remete com esta a Copia d o  referido compromisso as- 



sinado pe!o Secretario do mesmo conselho. O Principe Nosso Senhor o 
mandou pelos Ministros abaixo assinados do Seu Conselho. e do do UI- 
tramar. José Gaspar a fez em Lisboa aos vinte e quatro de Abril de mil 
oito centos e sete. Desta cem reis. O Secretarir Francisco de Borja Gar- 
ção Stockler, a fez escrever. Dcm Diriyo de bouza - Nicolau de Miran- 
da Silva de Alarcão, Manoel da Ciinha d'Aíevedo Coutinho Soura Chi- 

chorro - O Secretario do Gov.0 

V11 - Parecer de Antonio Jose de Franca e Horta - S.  Paulo, 16 de 
novembro de 1807 - pag. 229. 

Senhor - Em observancia da Regia Provizão de 21 de Abril do cor- 
rente anno, da Copia incliisa, pela qual V.  A. R. manda que eu informe com 
o meu parecer sobre a confirma~áo do Compromisso da Irmandade do Se- 
nhor dos Passos erecta na Freguesia, e Villa de Taubaté, o qual se  me 
inviou por copia: Informo a V.  A.  R. que he verdadeira a existencia da Ir- 
mandade dos Supplicantes, e que nos Capitulas do seu compromisso nada 
encontro, que possa obstar a concessão da Graça, que supplicão, huma 
vez que para se obviarem quaigquer contestacóes entre o supplicante e o 
seu Parocho seja este o que prezida a s  Conf rey i~óens  da Irmandade, e 
não o seu chamado Prezidente, ou Juiz querendo o dito Parocho, para o 
que a Irmandade será obrigada a fazer-lhe avi. quando se ingregar (sic), e 
ficando salvos os direitos Paroquiais. Este h6 o meu parecer, a vista do 
qual V. A. R. mandará o que for servido. São Paulo. 16 de Novembro de 
1807. - Antonio José de Franca e Horta. 

VIII - Provizão - Lisboa, vinte de hum de Abril de 1807 - pag. 230. 

Cópia - Dom João por Graca de Dros, Principe Regente de Portugal, 
e dos Algarves da quem e dalem hlar em Africa, e de Guiné etc. 

Faço saber a V6s Governador, e Capitão da Capitania de São Paulo, 
Que pelo Meu Conselho Ultramarino, Me requererão o Prezidente e Irmãos 
de hleza, mais lrmáos da Irmandade do Senhor dos Passos erecta na Ma- 
triz da Freguezia de São Francisco das Chagas da Villa de Taubaté dessa 
Capitania: Confirmação do compromisso que haviáo feito: Sou Servido or- 
denar-vos informeis com o vosso parecer, para o que se vos remete 201 
copia o sobredito compromisso assinado pello secretario do mesmo conse- 
lho. O Principe Nosso Senhor O Mandou pelos Ministros abaixo assinados 

d o  seu Conselho, e do Llltramar. José Gaspar a fez em Lisboa, aos vinte e 
hum de abril de 1807 - Desta cem reis. O Secretario Francisco de Borja 
Garção Stockier, a fez escrever. Dom Diogo de Souza, Nicolao de Miran- 
da Silva de Alarcão. - Manoel da Cunha d'Azevedo Cóutinho Souza Chi- 
chorro - O Secretario do Guv.O 
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- XXV - 

Correspondência dos Governadores de Süo Paulo com o Vire-Rei do Brasil 
-- 1769-1807 - Dociimentos inéditos franscritos na integra - Ressalva 

dos Direitos Episcopais 

Correspondència dos Governadores de São Paiilo - Liv. I - Cal. 111 
- a saber: 

I - Parecer de Antonio José da Franca e Horta. - Sáo Paulo, 16 
de Novembro de 1807 - pag. 231. 

Em observancia da Régia Provisáo de 24 de Ab~i l  deste anno, que 
vai por Cópia, pela qual V. A. R. manda que ;?forme com o meu parecer 
sobre a confirmaçáo do Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacra- 
mento da Freguezia e Villa de Tauhaté, o qiial se me enviou por copia 
sou a dizer á V. A. R. que he verdadeira a exirtencia da Irmandade dos 
Supplicantes, e que nos Capitolos do seu compron~isso nada encontro que 
possa obstar a concessão da Graça, que suplicáo; salvo a Graça de que- 
rerem expor o Santisso Sacramento, sem l icen~a do Vigário da Vara; por- 
qiie sendo esta concessão hum Direito Eclesiastiio, parece que sú o Reve- 
rendo Bispo, ou os Seus Deleitados podem conceder, oii negar a licença 
[:ara a Exposiqão do Senhor Sacramentado. Este o nieu parecer, a vista do 
qual Vossa Alteza Real mandará o que for servido. - São Paulo, 16 de 
Novembro de 1807. 

Antonio José da Franca e Horta. 

I1 - Of. de Matheus Bispo Sáo Paulo, 25-11-1807 - pag. 232. 

Senhor. Fiii V. Altera Real Servido ordenarme pela Provisão de 24 
de Abril de 1807, passada pelo Regia Tribunal do Conselho de Ultramar, 
informasse eu sobre o Requerimento do Provedfir e Irmãos da Confraria d o  
Santissimo Sacramento da Igreja Matriz de Taubaté, em que pediáo a \r. Al- 
tera Real se  dignasse confirmar o Compromisso, de que me foi remetida 
a copia pelo mesmo tribunal. 

Se acazo eles satisfizerem ao que promettem no mesmo compromisso 
era muito justo q. Vossa Alteza Real o confirmasse; porem estas confra- 
rias principião com muito fervor mas logo este se  desvanece como sucede 
nesta do Smo. Sacramento da Sé não havendo muitas vezes Irmão algum 
q. acompanhe o Smo. quando sahe aos enfermos, e na quinta feira San- 
ta  para pegar nas varas d o  Palio para levar o Sr. para o throno foi ne- 
cessaria nedir a alguns militares q. ali se achavão pois não havião Irmáos 
para ess? fim, tendo a confraria do Santissimo muitos nella alistados. 

Porem sendo V .  Altera Real servido confirmar o dito compromisso; 
eu protestc contra o que eles dizem no capitulo terceiro, = que para a s  
exposigõesdo Santissimo Sacramento se  não precire licenca do Revmo. Vi- 
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gario da Vara para a s  festividades e procissóes do Smo. Sacramento = 
pois irto q. eles aqui dizem he contra os meus Direitos, pois segundo os 
Canones, e Decretos Pontificios não se pode expor o Santissimo sem li- 
cença do Ordinario, ou dos seus Delegados ainda o mesmo nas Igrejas 
izentas. 

Táobem não deve ser confirmado o que Me dizem no Capitulo onde 
= que tem trinta e duas sepulturas z pois isto prejudica a Fábrica da 
Igreja, e táobem aos demais Fregueses que não forem Irmãos. Por cuja 
razão s6 se  Ihes devem conceder de sahir sepiilturas, e estas com obriga- 
ção de pagar a Fabrica o costuniado por cada hua; pois estes creditos são 
para guisarias (sic) à mesma Igreja. Enquanto ao q. dizem que = se algum 
Devotto quizer ser sepultado na sua Tiimba, r acompanhado pela Irman- 
dade dar3 trinta mil reis para a Capella basta 3. dê doze mil e outo centos. 
Enquanto aos mais capitulas não tem duvida. 

Hé o que posso informar a \!. Alteza Real q. mandará o q. for servido. 
Deus guariie a V. Alteza Real - São Paiilo, 26 de Novembro de 1807. 

Mathcus, Bispo. 

I11 - Provizão. - pag. 233. 

Cópia - Dom João por Graca de Deos, Principe Regente de Portu- 
gal e dos Algarves da quem e da lem Mar, em Africa e de Guiné etc. Faço 
saber a vos Governador e Capitào Gzneral da Capitania de São Paulo, que 
pelo Meu Conselho Ultramarino Me requerer20 o Provedor e Irmãos de 
Meza, e mais Irmãos da Irmandade do Santissimo Sacramento, erecto na Ma- 
triz da Freguezia de São Francisco das Chagas da Villa de Taubaté dessa 
Capitania confirmação dos compromissos que havião feito entre si, para 
o bom regime" da mesma Irmandade; o qual sendo visto: sou servido Or- 
denar-vos Infornieis com o vosso parecer; para o que se  vos remete por 
copia o sobre dito compromisso assinado pelo secretario do dito Conselho 
com sello. O Principe Nosso Senhor o Mandou pelos ,Ministros abaixo 
assinados de seu Conselho e do Ultramar. Josf Antonio Gaspar a fez, em 
Lisboa aos vinte e quatro de Aoril de mil oito centos e sete. Desta cem 
reis. O Secretario Francisco de Borja Ciarcio Stockler a fez escrever. 
Dom Diogo de Souza - Nicolau de ,Viranda Silva de Alarcáo. 

Manoel da Cunha d'Azambuja Coutinho Souza Chichorro, Secretario 
do Governo. 

1V - Parecer de Antonio José da Franca e Horta - São Paulo, 16 
de Novembro de 1807 - pag. 234. 

Senhor. Em observancia da Regia ProvizZo de 24 de Abril deste ano, 
da copia incluza pela qual V. J. R .  manda que eu informe sobre a confir- 
mação do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte 
erecta na Freguezia e Villa de Taubaté, e do qual se me enviou copia, in- 
formo a V. A. R. que nenhuma dúvida s e  me  offerece à dita confirmação, 



huma vez que nella se resolvem os Direitos Paroquiais, e da Fabrica da 
Freguesia quanto a pedirem Ihes conceda V .  A. R .  hum corredor, que está 
encostado a Capella Mar da parte do Evangelho como especificação no 
Capitulo 11.' do dito compromisso. Este o meu parrcer, a vista do qual 
V. A.  R. mandará o que for servido. S. Paulo, 16 de Novembro de 1807. 

Antonio Jose da Franca e Horta. 

V - Proi~izão - pag. 235. 

Copia. Dom João por Graca de Deos, P ~ ~ n c i p e  Regente de Portugal 
e dos Algarves da quem e dalem Mar, em Africa e de Guiné, etc. Faço 
saber a vos Governador e Capitão Ceneral da Capitania de Sáo Paulo, 
Que pelo hleu Conselho Ultramarino ~&ie requererão o Provedor e Irmão 
da Meza, e mais Irmãos da Confraria da Senhora da Boa hlorte, erecta na 
Matriz da Fregliesia de São Francisco das Chagas da Villa de Taubaté; 
dessa capitania, confirmaçáo do compromisso que liavião feito entre si, pa- 
ra melhor se regerem e governarem no serviço da mesma Senhora; o qual 
sendo visto Soii Servido ordenarvos Informeis com o vosso parecer; para 
o que se vos remete com esta a copia do sobre dito compromisso assinado 
pelo secretario do mesmo conselho. O Principe Nosso Senhor o Mandou 
pelos Ministros abaixo assinados do seu Conselho e do Cltrarnar. José An- 
tonio Gaspar a fez em Lisboa aos vinte quatro de Abril de mil oito centos 
e sete. Desta cem reis. O Secretario Francisco de Borja Garção Stockler 
a fez escrever. Dom Diogo de Souza - Nicolau de Miranda Silva de Alar- 
cão, Manoel da Cunha d'Azambuja Coutinho Souza Chichorro - O Se- 
cretario do Governo. 

VI -- Oficio de Matheus, Bispo. S. Paulo, 27 de Novembro de 1807. 
- pag. 236. 

Senhor. Foi V. Altera Real servido ordenar-me pela Provizão dirigida 
pelo Regio Tribunal do seu Conselho e do Ultramar informasse eu sobre 
o Requerimento que fez a V. Alteza Real o Provedor, e Irmãos da Con- 
fraria de N. Sra. da Boa Morte da Villa de Taiibaté em que pedião a V. 
Alteza Real confirmação do seu comgromisso. 

Parece-me não haver duvida que seja sem nrejuizo dos Direitos paro- 
quiais e meus. Porem emquanto ao q. deterrnin'io no segundo Capitulo em 
fazerem a Festa da Sra. na segiinda ou primeira oitava do Espirito Santo 
he contra os R.os da Igreja, excepto se tiverem Breve Pontificio, ou 
havendo elles esta festa deve ser na s q u n d a  dominga de Agosto; razoens 
capazes para assim os fazerem reccirrer a mim para que examinando as cau- 
zas  q. ailegarem Ihes conceder taculdade. 

Em quanto ao que pedem ao capitulo umdecimo q. V. Altera Real Ihes 
dê o corredor para a s  Sepultliras deve ser sem prejiiizo da Fabrica. 

H b  o q. posso informar a V. Alteza Real que mandará o que for servido. 



Deus guarde a V. Alteza Real. 

S. Paulo, 27 de Novembro de 1807. 
Matheus, Bspo. 

XXVI 

Correspondência dos Governadores de Süo Paulo com o Vice-Rei do Brasil 
- 1769-1807 - Documentos inéditos transcritos na integra - Manoel Ro- 
drigues lordão pretendendo o cargo de Comissário Pagador da Capifania 
c a mercP da Propriedede vitalicia de oficio de Escrivão da Executoria da 
Real Fazenda da mesma Capitania - Negociante acreditado na praça de 

Sáo Paulo - Justificagrio jiiridica - Nobreza do requerente. 

Correspondência doe Governadores de São Paulo - Liv. 1 - cal. 111 
- a saber: 

Pags. 209 a 211. 

Diz Manoel Rodrigues Jordão, Negociante da Capitania de São Paulo, 
e natural da mesma, que elle suppte - he huma das Pessoas, q. pelo seu 
estabelecimento, credito ~iibiico, e mais abonaçóes se  acha habelitado pa- 
ra rematar, e administrar os contrato? da Real Fazenda da mencionada 
capitania, como se deprehende da certidão n. 1 e porq. de baixo de simi- 
Ihante habilitação se deve julgar capaz, e com a necessaria edoneidale pa- 
ra o exercicio de qualquer Emprego de Fazenda a que seja inherente res- 
ponsabilidade pertende o supplicante que V.  A. R .  em atenção ao exposto 
se digne nomea-lo no lugar de Comissario Pagador das Tropas da dicta 
Capitania com o Ordenado Competente cujo Emprego se acha desprovido; 
graça esta de q. o supplicante se faz digno pela qualificação já referida, e 
porque o mesmo supplicante tem feito a V. A.  R., e ao Estado não peque- 
nos Serviços pessoaes na qualidade de Tenente e Capitão de hlilicias da 
sobredicta Capitania com" se verifica pela Fé de Officio n. 7 alem dos que 
tem prestado a V. A. no desempenho de outras Comissi>es, que Ihes forão 
encarregadas, relativas ao seu Real Serviço, o que tudo consta dos Do- 
cumentos N. 2, 3, 4, 5, 6, 10, devendo merecer a V. A. R. tambem algua 
contemplação ter o suplicante que V. A. R. tomando em consideração todo 
o exposto se sirva fazer-lhe tambem merce da Propriedade vitalicia do of- 
fivio de Escrivam da Executoria da Real Fazenda da mesma Capitania, que 
da certidão junta de baixo do n. 9 se mostra não receber da Real Fazen- 
da se não 805WO rs. e não he dos Officios que produzão donativos, ou ter- 
ças partes a beneficio da mesma Real Fazenda; portanto pede a V. A. R. se 
digne conceder ao supplicalte a graça de o nomear Commissario pagador das 
Tropas de S. Paulo, à vista das suas abonaçnes; e em Remunera~áo dos seus 
serviços fazer-lhe Mercê da Propriedade ritalicia do Off de Escrivão da 



Execiitoria da mesma Capitania da mesma forma, e com a mesmas condi- 
siiens, e ordenado de 80$000 rs. com que tem sido servido athe ao prezen- 
te por Provimentos da Junta da Fazenda daquela Capitania. 

E. R. i\l.ce. 

Manoel Roiz Jordáo. 
Senhor - Diz Manoel Roii Jordão, Negociante desta cidade, q. se  lhe 

ias preciso que o Escrivão desta junta, ou quem siias vezes fizer lhe pas- 
se por certidão. se o supplicante he hum dos q. tem nos contractos desta 
Capitania que tem andado em ?ido admitido por despacho desta Junta. a 
lançar Prasa por Edital deste mesmo Tribunal; e o mesmo se tem remata- 
do alguns; e como o não pode fazer sem despacho, pr. isso = P .  a V. A. 
R. se digne mandar passar a referida certidão, como pedido tem E. R. Merce. 

Desp0 = Passe sem inconveniente. S. Paulo vinte e seio de Abril de 
mil oito centos e cinco - com tres rubricas. 

N." 1 - Certidão. 

iManoel José Gomes, contador geral da Contadoria da Junta de Admi- 
nistração e Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de S. Paulo, pr. 
S. A. R. que sirvo de escrivão da Junta e Thezouraria Geral no impedimen- 
to do actual, etc ... 

Certifico, e faço certo q. revendo o Maso de Requerimentos que exis- 
tem no Cartorio desta Contadoria para habilitasão dos Lançadores aos 
Contratos Reaes desta Capitania, entre elles se  achão alguns do supplicante 
Manoel Rodrigues Jordáo, Negociante acreditado desta Praça de São Pau- 
lo, e como tal admitido pela Junta da Real Fazenda a Lancar nos referi- 
dos contratos. O referido hé verdade, e consta dos mencionados requeri- 
mentos a q. me reporto. Em firmeza do que fiz passar a prezente eni ob- 
servancia do Despacho proferido no requerimento reiro q. vai por mim so- 
mente assinado. S.  Paulo, vinte e sette de Abril de mil oito centos e cinco 
Manoel José Gomes." 

Justificação = O Dr. Joaquim Procopio Picão Salgado, Professo na 
Ordem de Christo, d o  Dezembargo de S. A. R. seu ouvidor Geral e corre- 
gedor da cidade e comarca de S. Paulo, com alcada no civel e crime, e nel- 
Ia Juiz das Justificações de India e Mina, tudo pelo mesmo Snr. q. Der.01 
Gal. etc. Faço saber q. me constou por fé de Escrivão do meu cargo q. 
esta sobscreveo ser a letra do Despacho retro que se acha no alto da Peti- 
ção, do proprio punho do Illmo. e Exmo. Antonio José da Fransa e Horta, 
actual Governador, e Capitão General desta Capitania, como táobem a s  
mais rubricas serem dos proprios punhos dos mais deputados da Junta da 
Administrasão, e arrecadacão desta capitania e tãabem a Letra e Sinal 
razo da certidão retro do proprio punho do Contador Geral da Contadoria 
da sobredita Junta htanoel José Gomes de q. hei por justificado. São Paulo 
vinte e Sette de Abril de mil oito centos e cinco; E eu Declaro que no des- 



pacho retro se  achão s ó  a rubrica de S. Exa. Coronel Francisco Xavier dos 
Santos, Thesoureiro Deputado, e Dr. Miguel Carlos Aires de Carvallio, Pro- 

- curador da Coroa, < s ó  a firma da certidáo retro he do contador Manoel 
José Gomes. Eu José Maiioel da Luz Escrivão da Contadoria o sobscrevi 
Joaquim Procopio Picão Salgado. 

E traslada a concertar com a propria a que me reporto, que tornei a en- 
tregar a quem me aprezentou. Lisboa, oito de Maio de mil oito centos e 
seis; E eu Thomaz Izidoro da Silva Freire Tabellião p.ro - de Nottas nes- 
:a cidade de Lishoa, pr. S. A. R. o Principe Regente n. Snr. e soberano e 
assignei em pxe - e razo, etc. 

Em testemunho da verdade. 

Thomaz Izidoro da Silva Freire. 

Peticão N." 2 - O Juiz Prezidente, Vereadores, e Procuradores, que ser- 
vimos em Camara o prezente anno por Elleiqáo, e bem das ordenações de 
S. A. R. q. dr-gde-etc. Attestamos e fazemos certo, que o Tenente Manoel 
Roiz Jordáo, do Primeiro Regimento de Infantaria de Millicias desta cida- 
de, he natural da mesma. nella filho legitimo Matrimonio, do Alferes Ma- 
noel Roiz Jordáo, e de sua mulher D. Anna Eufrasia da Cunha, e como tal 
cidadão e filho de cidadáo das principais familias desta capitania, em ra- 
L ~ O  de haver servido os cargos publicos de Almotaça, q. occuparão os mes- 
mos cargos principais da Governança desta cidade, por ser huma das  Fa- 
milias dos Pires e Camargos, aos quaes concedeu a Real Munificencia dos 
Snrs. Reys, Passados da Gloriosa. Memoria muitos privilegios, e ixcepções. 
Outro sim mais attestamos, q. o dito tenente hfanoel Roiz Jordão pelo seu 
comportamento náo tem desmerecido a honra destas familias, sendo hum 
dos Negociantes, q. tem pago avultados Direitos a S. A. R. sem crime al- 
gum, ou nota publica, o q. nos consta. Passa o referido a ser verdade q. sen- 
do necessario affirmamos de baixo do Juramento dos nossos cargos. Da- 
da, e passada nesta cidade de S. Paulo, assinada e sellada com o selln das 
Reais Armas, q. perante nós serve, em Câmara de vinte de Abril de mil 
outo centos e cinco. Eu José Jacinto Bernardes, Escrivão da Camara, q. o 
escrevi - Antonio José. Vaz - Gabriel Ferreira Coutinho, José Martins 
Vieira - José Pedro da Cunha - Diogo José de Souza - Lugar do sello 
das Armas. 

Reconhecimento. 
O Dr. Joaquim Procopio Picáo Salgado Professo na Ordem de Christo 

do Desb" de S. A. R.  seu ouvidor Geral e Corregedor com Alçada no civei 
e crime nesta comarca de S. Paulo, e nella Juiz de India e Mina, pelo Se- 
nhor q. Deos Guarde etc. Faço saber que me constou por fe do Escrivão 
que esta sohscreveo serem os sinaes rasos postos ao pé da Attestação retro 
do proprio Juiz Presidente, Vereadores e Procurador da Camara desta ci- 
dade, coiiio tãobem o sello da mesma cumara posto a o  p6 da mesma At- 

testação, o q. Hey por Justificado. São Paulo vinte dois de Abril de mil 



oitu centos e cinco. E eu Francisco Mariano de Abreu Escrivão d a  Silpe- 
rintendencia q. pelo da  Ouvedoria - Sobscreui - Joaqiiim Procopio Picão 
Salgado. 

Senhores do 'Nobre Senado - Diz o Capitão Manoel Roiz Jordão de 
Cidade de São Paulo, que para  certos requerinientos se lhe faz precizo, q .  
\:. Mces attestem debaixo do  Juramento dos  seos  honoriticos cargos, s e  he 
ou não verdade, que vindo o Coronel Francisco Xavier dos  Santos com 
Portaria do Illmo. e Exmo. Snr. Antonio José da  França e Horta, Governa- 
dor, e Capitão General desta Capitania a abrir  nesta Villa (como praticou 
huma siibscripção do voluntario Donativo q. S. A. R. foi servido mandar 
pedir aos seus fieis vassallos d a s  conquistas, trouxe de official de Patente 
em sua Companhia unicamente a o  supplicante para  bem da dita sobscripqão 
e importante deligencia, em qual todo o tempo da sua estada nesta o teve 
encarregado e se nella s e  portou o supplicante com honra e conhecimento 
dito e conhecido zello dos interesses de S. A. R. satisfazendo a o  mesnio 
tempo aGS hloradores desta Viila pela prudencia, e afabilidade com q. os  tra- 
tou; e se he hum dos Negociantes que tem metido para esta Villa porção 
de Fazenda, e Escravaturas, e vendiclri com espera de tempo, e recebido em 
pagamentos os  Effeitos do paiz, alem dos muitos que annualmente compra, 
em cujo termos - P .  V. Mes - s e  dignem assim a Iiaver por bem - E. 
R. Mce. 

N.O 3 - Attestação. 

O Juiz Presidente, e mais officiais q. servimos em camara neste pre- 
zente anno d e  mil outo centos e cinco nessa Villa de ItG, por bem d a s  ordr- 
tiaçóes de S .  A. R. ;  Ds. Cide. etc. Attestamos ser verdade tudo o q. o Sup- 
plicante expressa em seu Requerimento, por quanto hé verdade q. acom- 
panhou ao Coronel Francisco Xavier dos  Santos na importante deligencia 
de q. f a z  menção a sua petiçáo, se nella s e  portou com prudencia e zello 
dos  Interesses de S .  A. R. E na verdade he hilm dos  Negociantes q. co- 
mercia nesta Villa, onde teni introduzido Escravos; e outros generos, ven- 
dendo-os com espera e recebendo em pagamento os  do  Pair .  E por nos 
ser esta pedida a passamos affirmando o expressado debaixo do Juramen- 
to  de Nossos Cargos; firmada, e rellada com o nosso sello. Em Camara 
da  Villa de Itu, a sette de Ahril de mil oito centos e cinco. E eu José 
Mendes Ferraz, Escrivão da Camara q. o escrevi - Antonio de Almeida 
Leite - Felipe Ncri de Campos - Antonio Ferraz d e  Arruda - Martim 
de Mel10 Faques Goes e Aranha - Domingi~s Teixeira Nogueira - Lugar 
de sellri. 

Reconhecimento. 

Reconlie(.o a s  firmas supra serem feitas pelos proprios punhos do  Juiz 
Prezidente, officiais da  Camara desta Villa de Itu, q. servem este prezente 
:mno de mil oito centos e cinco, pelo pleno conhecimento q.  das  mesmas 
firmas, r Letras tenho, e por ser verdade o referido, d e  que dou f é  me as- 



sino em publico e razo de q. uzo nesta sobreditta Villa. Aos sette dias do 
mez de Abril de mil oito centos e cinco annos. E eu José Mendes Ferraz, 
Tabelião, q. 3 escrevi, e assinei em publico, e raso - Lugar do sinal pu- 
blico. Em testemunho da verdade - José Mendes Ferraz. 

Reconhecimento. 

O Dr. Joaquim Procopio Picão Salgado, Professo na Ordem de Christo 
do Dezembargo de S. A. R. seu ouvidor Geral, e corregedor nesta cidade e 
Comarca de São Paulo com AIqada no civel e crime, e na mesma Juiz da 
India e Mina, pelo mesmo pr. q. Ds. guarde, etc. Faço saber q. me cons- 
tou por fé do escrivão do meu cargo q. esta escreve0 ser a letra e firma 
em publico e razo do Reconhecimento retro, do proprio punho do Tabelião 
da Villa de Itú, José Mendes Ferraz, o q. hei por Justificado. S. Paulo, de- 
zoito de Abril de mil oito centos e cinco. E eu Francisco Mariano de Abreu 
Escrivão da Superintendencia que pelo da Ouvici~oria o escrevi. Joaquim 
Procopio Picáo Salgado. 

Attestado. N.' 4. 

O Juiz Prezidente, e mais officiais, q. servimos em Camara neste pre- 
zente anno. nesta Villa de Sorocaba, e seti Termo este prezente ano, por bem 
das ordens de S. A. R. que Deus guarde, etc. Attestamos q. vindo o Coro- 
nel Francisco Xavier dos Santos a esta villa no se rv i~o  da S. A. R. na De- 
lgencia da sobscri~ão voluntária trouxe na mesma diligencia ao Capitáo 
Manoel Rodrigues Jordão, o qual assistindo a todos os actos daquella de- 
ligencia a ser registados os ~ o \ ~ o s  com zelo dos interesses de S.  A. R.; ia- 

zendo todos os assentos necessarios, e tudo o mais concernente ao mesmo 
objecto, com muita afabilidade, e prudencia. E pr. nos ter requerido iias- 
samns a prezente q.  vai por 116s assinada, sellada com o sello das Reaes 
Armas, que ante nos serve. Dada e passada em Camara desta Villa aos 
quatro de Abril de mil outo centos e cinco. E eu Antonio Bernardo de Aze- 
vedo Cammello, Escriváo da mesma o escrevi. O Juiz Prezidente - João 
Pires de Almeida Taques. Vereador Joaquim Paes de Almeida - O Ve- 
reador Manoel de Almeida Arruda - Vereador Gaspar Roiz de Macedo - 
O Procurador Joaquim Ferreira Barboza L u g a r  do sello das Armas Reais. 

- XXVII - 

DOCUMENTOS INÉDITOS DA COL. N.0 482 DA PROVEDORIA DE 
SANTOS SEC. XVII e XVIII - LIVR.0 DE ORDENS E 

PRO\'ISBES RÉGIAS 

Livro de Registo de Ordens e Provisóes Regias da Provedoria de Santos 

Trata-se de uma col. até hoje inedita que não figura na vasta publica- 
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ção dos docs. Historicos com dezenas de vols. organizada em conjunto pe- 
la Biblioteca h'acional, e pelo Arquivo Nacional. 

Constam d e s e  precioso codice. como logo se aperceheráo os especia- 
listas, memoráveis fatos e ilustres personagens vinculados aos dois pri- 
meiros seculos da existência da Capitania de S. Paulo ainda tão cheios. 
nessa fase, de duvidas e obscuridade, que desnortearam os estiidiosos. 

Abrangem, como verão os leitores os  mais variados assuntos de ordem 
religiosa, economico, social e politica a s  peças que passamos a transcrever: 

Registo de Ordens e Provizões Regias - 

Doc. 1 - Registo da Provizão por onde serve de Sargento hlaior da 
C a l i p q e  Nossa Sra. da Concepçio Pedro da Cunha daguiar. - Villa de 
Santos, 29 de novembro de lfi84 - fl. 3. 

Doc. 2 - Wegistri do treslado da patente de Sargento Mor que pas- 
sou o Gdor. Gal. Roque da Costa Barreto a Pedro da Cunha d'Aguiar. - 
Vila de Santos, 25 de novembro de 1681 - F1. 3 v. 

Doc. 3 - Registo da Provizáo de Cappam. hlayor passada a o  Cappam. 
Po Taques de Almeida. - Santos, 2 de dezembro de 1684 - fl. 5. 

Duc. -1 - Registo da Provisão em que dá licença ao Cap. Joseph Pi- 
nheiro Machado p" que possa descontar do anno em que foi Almoxarife por 
procura~ão.  Santos, 5 de marso de 1684 - fl. 6". 

Doc. 5 - Registo da Provisão do Cap. Maior da Cap" da Conceição 
Felipe Carneiro de Alcacava. Santos, 18 de agosto de 1685,- fl .  ?v. 

Doc. 6 - Registo da Provisáo de Provedor da Fazenda Real passada 
ao Cap. Gaspar Glz. de Araujo. Santos, 20 de agosto de 1685 - fl. 11. 

Doc. 7 - Repisto da Provizão por onde se mede Cap. da Fortaleza de 
Ltapema - Po Raiz. Sanclies - Santos, 3 de uutubro de 1665 - fl. 12" 

Doc. 8 - Registo de Provizão pr onde se mete Coadji~tor da V' de 
Parnayba o Rdo. Pe. P q e  Lima do Prado. 

Santos, 8 de uutubro de 1685 - fl. 3v. 

Doc. 9 -- Registo da Provisão de Coadjutor da Igreja Matriz da Vi!la 
de hlogi - passada ao Pe. Mel. Cardozo de Lima. Santos. 21 de Janeiro 
de I686 - fl. I4v. 

Doc. 10 - Registo da Provisão de Coadjutor da Villa de São Paulo, 
passada ao Pe. Felix Nahor de Camargo. Santos, 23 de janeiro de 1686 
- fl. 15. 

Duc. 1 1  - Registo da Provisão de S. Magestade passada a Domingos 
de Araujri de Sargento hlaior deita capitania de São Vicente. Santos, 
19 de Março de 1686 - f l .  16. 

Doc. 12 --- Registo d a  Pros-isác por onde se nianda pagar ao Cap. 
Maior Po Taque? de Almeida seu ordenado, Vila de Santos, 28 de Março 
de 1686 - il. 17u. 
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Doc. 13 - Provizáo de S.  A. pr a Vigararia de Nossa Senhora da 
Candelaria de (Maguaçú) - ?I. 18v. 

Doc. 14 - Registo da - Provizáo de Cap. da Fortaleza) de Vera Cruz 
de (Itapema) passada a Joseph Tavares de Sipra. 1.0 de-outubro de 1786 
- fl. 19v. 

Doc. 15 - Registo da Provisão de S. A. por onde servio de Capitão 
mor Diogo Pinto do Rego destas Capitanias de São Vicente. 20 de Julho 
de 1679 - f l .  21. 

Doc. 16 - Registo de hua Carta q. (mandou) Dom Rodrigo de Castelo 
Brco. ao Provedor mor da cidade da B". 21 de outubro de 1679 - fl. 23v. 

Doc. 17 - Registo de hua provizão dos . . . . . . . . . . . .. . administrador 
do Rio de Janeiro e dor Grco. da Silvra. Dias p v e r v i r  de Vigário da Ca-' 
naneia o R. Pe. Anto e Almas. Santos, 5 de novembro de 1679 - FI. 74. 

Doc. 18 - Renisto de hua ordem do Snr. D. Mel Lobo q. deu a Luiz 
da Costa Mce. da Sumaca S. Anto. e Almas. Santos, 2 de dezembro de 
1679 - fl. 25". 

Doc. I9 - Registo da Provisão do sr.  Gor. Mel. Lobo. Santos, 18 de 
Dezembro de 1679 - fl. 26. 

Doi. 20 - Registo de hua ordem do Gor. Mel. Lobo q. (deixou ao Cap. 
Maior Diogo Pinto do Rego. Santos, 18 de dezembro de 1679 - F1. 27. 

Dor. 21 - Registo de hua provisão do geo. gd. por onde proveo a 
Paulo Correa de Almoxe. da Fazda. Reai destas Capitanias de S. Vte. 
Santos, 20 de dezembro de 1679. - fl. 28. 

Doc. 22 - Registo de hua Portaria q. veio da cidade de B* sobre a s  
meias natas (sic). Santos, 22 de dezembro de 1679. - fl. 29. 

Doc. 23 - Registo de hum Alvara q. veio da cidade da Ba pp" se paga- 
rem as propinas dos dizimos ao provedor mar mais oficiais a quem sã0 
obrigados. 4 de maio de 1680 - fl. 30v. 

Doc. 24 - Registo de hua pro\.izão q. veio da cidade da Bu de Se. 
mestre de campo GI. Roque da Costa Barreto pa ser pago AnP. Simo- 
oes Delgado Cap. da fortaleza de lthapema. 11 - Dezo 1680 - fl. 32. 

Doc. 25 - Registo de hua ordem q. remeteo o . . . . . . Mestre de Campo 
GI. Roque da Costa Barreto a esta Provedoria ps não pagarem dos sobejos 
dos Dirimos destas Capitanias propinas aos Oficiais Reaes da cidade da B" 
Santos, 6 de abril de 1680 - fl. 33v. 

Doc. 26 - Registo de hu Alvará q. passou o Provedor mor Anto. 
Lopes de Ulhoa, a Mancel da Silva Salgado digo de Vasconcelos por onde 
o fiz contratador do Sal de S. A. Santos, 17 de abril de 1680. - fl. 36. 

Doc. 27 - Registo da Copia do . . . : .  . . . obrigação q. fez Manoel da 
Silva e Vasconcellos sobre o sal de S. A. q. se lhe remetia desta cidade da 
B* q. está a f l .  20 do Liv. -2.' a q. tocam. Santos, 17 de abril de 1680. .- 
fl. 37. 
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Doc. 28 - Regirto da segunda Provizão q. veio a mim escrivão nesta 
nomeado, da cidade da B c  Roque da Costa Barreto do Conselho de S. 
A. Comendador das comendas de S. Martinho de Sueiro e da g . .  . . . . . . . . 
da Ordem de Cristo - Me. de Campo Gel. do Estado Brazil a ciijo cargo 
esta o governo deste. - Santos, 19 de abril de 1680 - fl. 38. 

Dor. 29 - Treslado de Iiua peticão e o mais que della consta em 
$um despacho do Sr. Governador Gl Roque da Costa Barreto aprezentada 
por parte do Provedor da Fazenda Real o Cap. Paulo Raiz de Lara. - 
Santos, 3 de marco de 1680 - fl. 30. 

Doc. 30 - Registo da Carta de confirmação dos dizimos desta Capi- 
tania q. veio do (For, GI.) deste estado para Gonçalo Simonis Chasin 
Santos, 3 de março de 1680. - fl. 40. 

Doc. 31 - Treslado e Registo de hua Provisão do Sr. Mestre de Cam- 
po GI. Roque da Costa Barreto pa q. fosse pago o Pe. Domingos Gomes 
Albernas dos duzentos mil reis q. se lhe devem dos atrarados de seus 
ordenados. Santos, 6 d e  marco de 168C - fl. 4v. 

Doc. 32 - Termo de . . . . . . . . que passou o Provedor da Fazenda 
Real o Cap. Paulo Roiz, de Lara como Cai;. mor desta Capitania Diogo 
Pinto do Rego. . . . . . . . . . .. . . . ,  q. se  (passoii) p' paEamento de duzentos 
mil reis q. se devem ao Vigr0 da Villa de S. Paulo. Des. Gomes Albernas 
Santos, 3 de março de 1681 - fl. 43. 

Doc. 33 - Registo de uma Petição e Provizão do Pe. Domingos Glz. 
Padilha Coadjutor da Igreja Matriz da Vila de São Sebastião. Santos, 
23 - Março - 1681 - fl. 43". 

Doc. 34 - Registo da Provisão do Cap. hlor Dioguo Pinto do Reguo 
por onde proveo (hlel) Correa da Fonca. de meirinho do (mar) desta Ca- 
pitania de Sam Vte. 15  - junho de 1631 - f l .  44". 

Doc. 35 - Registo de Provisão do Sr. Mestre de Campo G1. Roque da 
Costa Barreto pela qual proveo de Procurador da Coroa ao Cap. Diogo 
Assis de Araujo. Santos, 14 de junho de 1681 - f l .  45". 

Doc. 36 - Registo de um bando que (é) Cap. mor e Gdor. desta 
Praça Diogo Pinto do Rego. Santos, 0 - dezembro - 1681. fl. 46". 

Doc. 37 - Regirto de Provisão do Pe. Sebm. Pereira de Coadjutor da 
Matriz da Villa de Iguape - Santos, 21 de setembro de 1681 - fl. 47. 

Doc. 38 - Registo de uma Ordem que veio da Provedoria mor deste 
Estado para ser pago Francisco da Costa Rióeiro de vinte e quatro mil 
reis. Santos, 20 de dezembro de 1681 - fl. 48. 

Doc. 30 - Registo da Provisãri de S. A. por onde proveo ao R. Pe. 
Vigario Domingos Pinto Ribeiro de vigario da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceicáa de Itanhaem. Santos, 10 de Janeiro de 1682. fl. 49". 

Doc. 40 - Registo da Provisão da colação Dias que passou ao Pe. 
Domingos Pinto Ribeiro. Santos, 10 de janeiro de 1682. - fl. 50". 
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Doe. 41 - Registo de um mandado do Provedor mor deste Estado 
que passou a requerimento de hlanoel da Silva de Vasconcelos sobre os 
novecentos e setenta mil reis que deu para os aprestos de Montevideo. - 
Santos, 3 de marco de 1682. - fl. 51. 

Doc. 42 - Registo da descarga que veiu do Rio d e  Janeiro da Pro- 
vedoria para que hlanoel da Silva entregasse 214000 rs. em seu poder 
iorãn depozitados do sal de Manoel Nunes Coelho. - Santos, 4 de abril de 
1682 - fl. 52v. 

Doc. 43 - Registo da copia de iima ordem que S. A. que Deus guarde 
mandou ao governador Geral Roque d a  Costa Barreto. Santos, 8 de abril 
de 1682. -- il. 53v. 

Doc. 44 - Registo de uma Ordem de S.A. para sereni fornecidas de 
mirniç6es. Santos, 8 de maio de 1682. - f l .  54v. 

Doc. 45 - Registo da Provizão que passou o Doutor Sebastião Bar- 
rcto de Brito . . . . . . . . e administrad«r deste Bispado do Kio de Janeiro 
para servir de Coadjutor da Matriz da Villa de S. Paulo ao Pe. Join Leite 
de Aguiar. Santos. 23 de maio de I682 - fl. 5 %  

Documentos Inéditos do Col. n.O 182 da Pro~,edoria de Santos Ser. XVII e 
XVIII - Livro de Ordens e Provisões RL'gius - Bandos do Capitáo-mor 
Diogo Pinto do Rego O Padre Manoel de Lara Caadjutor da Vila de Süo 
Vicrnfe - O Padre Pedro Leme do Prado, Vigário da Igreja Matriz de 
Surrin Ana de Parnaiha - O Cauitüo-mor Pedro Toques de Almeido, 

Provedor da Bohia. 

Registo de Ordens e ProvisGes Regias da Provedoria de Santos. 

Doc. 46 - Registro de uma provisáo para servir de Vigario da Matriz 
da Vila de S. Vicente o Padr. Joseph Vieira Callasa passada pelo Bispo da 
cidade do Rio d e  Janeiro, 18 de Julho de 1682. - fl. 56v. 

Doc. 47 - Registro de um Alvara que veio da cidade da B4 do Sr. 
Governador Geral da Costa Narreto para ser aliviado de recebedor da Fa- 
zenda Real o Cap. Joseph Pinheiro Machado. Santos, 13 de Janeiro, 1682. 
FI. 57v. 

Doc. 48 - Traslado e Registro de uma Provisão para servir de coad- 
jutor da Villa de Cananea do Padre Ant.O Barboza de Mendora. Passada 
pelo Snr. Bispo - Santos, 9 de novembro de 1682. - f l .  59". 

Doc. 49 - Traslado e Registro da Provisão de Meirinho desta Prove- 
doria hlanoel Coirea da Fonseca. Santris, 21 de novembro de 1682 - f l .  
60v. 
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Doe. 50 - Registro da Provisão por onde foi promovido na proprie- 
dade do oficio de Escrivão da Fazenda Real e almoxarife Domingos Alva- 
res de Pinna. - Santos, 1.O de dezembro i682 - fl. 61. 

Doc. 51 - Provisão do coadjutor da Igreja matriz da Villa de São 
Vicente o Pe. Maniel de Lara. - Santos, 3 de dezembro 1682. - fl. 63. 

Doc. 52 - Traslado do Precatorio do Provedor de Rio de Janeiro 
Thomé de Souza Correa com os capitulos do contrato do sal que tras Ma- 
noel da Silva Vasconcellos, Santos, 6 de marqo de 1683. - fl. 63v. 

Doc. 53 - Registro de uma Provisão do Pe. Dr. Glz. Padilha Coad- 
tutor da Ilha de São Sebastião. Santos, 26 de maio de 1683. - fl. 6Sy. 

Doc. 54 - Registro da Provisão de S.  A. passada ao Pe. Pedro Lem? 
do Prado - Vigario da Igreja Matriz de Santa Anna de Parnayba. - 
Santos, 26 de maio de 1683. - f l .  66i. 

Doe. 55 - Registro da Provisão de S. A. passada a o  Paroco Manoei 
Gomes Pereira Vigario da Ilha de São Sebastião. Santos, 25 de maio de 
j683. - fl. 67v. 

Doe. 56 - Registro da Provisão de Mantimentos passada ao Reverendo 
Paroco Vigário João Roxas Moreira. Santos, 13 de Julho de 1683. - fl. 68. 

Doe. 57 - Registro de Provisão de coadjutor da villa de Cananea o 
Pe. Antonio Barbora de Mendon~a.  - 15 de julho de 1683. - f l .  69. 

Doe. 58 - Traslado do Alvará de confirmação dos dizimos desta Ca- 
pitania. Agosto 1683. - 69". 

Doc. 59 - Traslado do Alvará de correr que se  deve ao Contratado 
Francisco Nardi de Vasconcellos. Santos, 12 de Agosto de 1683. - fl. 71". 

Doe. 60 - Traslado de hum bando que mandou botar o Capitão mor 
Diogo Pinto do Rego. Santos, 22 de setembro de 1683. f l .  72". 

30c.  61 - Registro do bando que mandou o Capitão mor e Governa- 
doi desta Capitania Diogo Pinto do Rego. Santos, 23 de setembro de 1683. 
- fl. 73. 

Doc. 62 - Registro da Provisão do Capitão mor e Governador desta 
Capitania Diogo Piiito do Rego, pela qiial proveu Ambrozio da Penna 
Jauffret de Escrivão da Fazenda Real. Vila de S. Vicente, 24 de setembro 
de 1682. fl. 73v. 

Doc. 63 - Registro de uma ordem que passou o Capitão mor Gover- 
nador desta Capitania Diogo Pinto do Rego ao Provedor da Fazenda Real 
Paulo Raiz de Lara. - Santus, 24 de setenbro de 1683. - fl. 74". 

Doc. W - Registro de Provisão de Almoxarife passada a João Car- 
dozo de Oliveira. Santos, 2 de outubro de 1683. fl. 75". . 

Doc. 65 - Registro de Procuracão bastante que fez . . . . . . . . Marques 
de Cascaes ao Cap. Diogo Arias de Araujo. Santos, 8 de outubro de 1683. 
- f l .  76. 
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Doc. 66 - Registro do Brazão do Cap. mor da Capitania de Nossa 
Senhora da Concei~ão, Luiz Lopes de Carvalho. Santos, 4 de novembro 
de 1683. - f 1 . 7 6 ~ .  

Doc. 67 - Registro de Provisão do Coadjutor da Ilha de São Sebas- 
tião passada ao Pe. Dor. Gonçalves Padilna. Santos, 12 de novembro 
de 1683. - fl. 79. 

Doc. 68 -- Registro de uma Ordem, que vriu da Provedoria Geral 
para se  correrem 327 . . . . . . . . Torné Glz. de Oliveira, data dilacerada. - 
fl. 81. 

Doc. 69 - Registro da Provisão por onde veio Provedor da BL o 
Cap. mor P e d r o  Taques de Almeida. - Santos, 9 de março de 1681. 
- fls 83. 

Doc. 70 - Dilacerado. - Santos, 26 de Março de 1684. 
Doc. 71 - Termo que manda fazer o Proyedor da Fazenda Real o 

Cap. Paulo Roiz, no qiial se declara o que se  tem pago ao Sargento mor 
- Sebastião Velho de Lima. Santos, 11 de março de 1684. fl. 86. 

Doc. 72 - Registro do mandado que veio da B." para se pagar ao 
Sargento mor Sebastião Velho de Lima. Santos, 11 de maio de 1684 - 
fl. 84". 

Doc. 78 - Registro de Provisão de mantimento - que veio de S. A. 
do Pe. Vigário Jorge Moreira. 24 de maio de 16%. fl. 86v. 

Doc. 74 - Registro da Provisão de sargento maior passada ao Cap. 
Ignacio de Lima Figueira. - Santos, 4 de junho de 1684. - fl. 87. 

XXIX 

Documentos inéditos da Col. 452 da Provedoria de Santos, Sec. XVlI  e 
XVIII - Liv rode  Orde,ns e Provisües Rig(as - Provisrío nomeando o 
Coadjutor da Igreja Matriz de Sam Vicente o Padre Manuel de Lara - O 
Bispo do Riu de Janeiro, D. Joseph de Barros Alarcáo, recomenda seuera- 
mente o ensino da doutrina cristrí aos escravos e gentio d a  terra, e a fre- 

qüência dos mesmos aos santos sacramentos 

Provisão do Bispo do Rio de Janeiro D. Joseph de Barros Alarcáo no- 
meando o Coadjutor da Igreja Matriz da Vila de Sam Vicente o Padre Ma- 
noel de Lara. 

Provisão do Coadjutor da Igreja Matris da Villa de Sam Vicente o Pe. 
Manoel de Lara. 

Joseph de Barros Alarcão por mce. de Deus e da sancta See apostólica 
Bispo desta cidade d e  Sam Sebastião do Rio de Janeiro e mais Capitania 
de sua Reparticio do Sul do Conselho de S. A.  Real etc. Aos que esta digo 
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aos que a prezente nossa provizão virem Saude e pas p" sempre em Jesu 
m e -  o nosso Salvador que de todos he verdadeiro Remedio e Salvação ' 

mos a saber que Ele nos enviou por sua Petição o Pe. Manoel de Lara 
Clerico do Rito de Sam.Pedro natural morador em a Villa de Sam Vicente 
que elle era capas e suficiente para poder servir o Cargo de Coadjutor da 
Igreja Matris da ditta Villa E sendo-nos inteiramente, conformados da 
limpeza de sei] sangue, gerafão sufficientia e bom prosedimento e todas 
a s  mais partes que sc. Requerem p" ezerctr o tal cargo de Coadjutor. Ha- 
vemos por bem de o Prover a elle ditto Padre h'íanoel de Lara como pela 
prezente nossa Provizão o fazemos na Coadjeturia da dt" Igreja Matris e 
sei] destricto da ditta Villa de Sam Vicente para que sirva a dita Coadje- 
turia asim e da maneira que servirão seus antesesores administrando os 
Sacramentos, e defuntos e o u t r o ~ i  sera obrizado a ensinar a doutrina cristã 
aos escravos e gentio da terra e fazer-lhe frequentar o sacrificio da (Missa) 
e Sacramento. da Penitencia. O que gravemte lhe encomendamos nelle 
dizencarregamos nossas consiencias a qual ditta coadjeturia (servirá) por 
tempo de hum anno Se antes disso náo mandarmos ( o  contrario) E man- 
damos aos freguezes da ditta Igreja com penna de (excomunhão) conhe- 
são o ditto Padre Manoel de Lara por seu Párrocho e como tal lhe obede- 
cão e a seu tempo lhe farão (seo) pagamtos, na forma que com Ele se 
(consertarem) Dara nesta sidade de Sam Sebastião do Rio de Janeiro Sub 
nosso sinal e Fello que para ante nos serve aos treze de Agosto e eu Gaspar 
Galete de Andrade subscrevi de mil e seis centos e oittenta e dous Annos - -  
Bispo - Lugar do sello - A chancelaria e sello 1600 - Provisão p.^ ser- 
vir de Coadjutor da Igreja hlatris da Villa de Sam Vicente o Pe. Mel. de 
Lara emqto. V. S. ouver por Bem e não mandam o contrario P.' V. S. ver 
- Registrada a f l .  53 Rio de Janeiro 20 de Agosto de 1682 - Pg. 40 rs. - 
Correa - Cumpra-se e Registese comti nella se contem Sanctos 8 de 8bro 
de 1682 - Lara - O qual treslado de Provizão eu escrivão da F a d a  
Real e Almox. e o tresladei bem e fielmente como nella se contem do pro- 
prio original a que me Reporto em tudo. E por tudo e vai na verdade 
sem (cousa que) duvida faca o qual corri l i  e consertei com a original a 
que me reporto em tudo e por tudo nesta Villa de Sanctos aos tres dias 
do mez de Xo. Eu Ambrorio Da Penna Jauffret escrivão da Fazenda Real 
e Almoxe. a Registei de mil e seis centos e oittenta e dous Annos. Am- 
brozio da Penna Jauffret concertado por mim escrivão da Fazda. Real e 
Almoxe. - Ambrozio da Penna Jauffret. 

- XXX - 

Doc~imentos Inéditos d a  Cal. 453 da Vila de Santos, S4c. XVII e XVIII - 
Livro de Ordens e Provisies Régias - Provisies diversas a eclesiásticos 
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e servenfuarios públicos - Registro de confrafos do sal dos baleas e do 
salióo e outros - Arremafaçüo de farinha pela medido anfiga - Alvaro 

de mantimentos - Bandos sôbre o ouro das minas 

Coleção 453 - Vila de Santos. 

Registros de Ordens e Provisi~es Regias - 1721 - 1732. 

Doc. 1 - Registro de uma Carta de Sua hlagestade, escrita ao Gover- 
nador de S. Paulo, 29 de Março de 1723 - fl. 2. 

Doc. 2 - Registro de um Edita1 sobre o assento da familia para São 
Paulo - 31 de Março de 1722 - fl .  2 v. 

Doc. 3 - Registro de uma Precatoria sobre a passagem de Guaratiba 
e da Villa de S. Francirco 31 de Março de 1723. fl. 2v. 

Doc. 4 - Registro de uma Ordem do Governador da Bahia sobre . . .  
dos tostões demais aos negros q vem da Costa, 13 de Abril de 1723 - fl. 3c. 

Doc. 5 - Registro de uma petição e provisão do Pe. Manoel Pereira 
das Neves - 16 de Abril de 1728 - fl. 4. 

Doc. 6 - Registro de um Bando que mandaram Lanyar aos Generais 
de São Paulo - 18 de Abril de 1723 - fl. 4v. 

Doc. 7 - Registro de uma provisão de hleirinho da Fazenda Real pas- 
sada a Joseph Barbosa - 28 de Abril de 1723 - fl. 5v. 

Doc. 8 - Registro de uma Petição e Provisão de Coadjutor do Padre 
Antonio Pinheiro Machado. Santos, 8 de ,Vaio de 1723 fl. Gv. 

Doc. 9 - Registro de uma carta de Siia Magestade escrita ao Gover- 
nador desta praça Antonio Nogueira. Santos, 9 de Maio de 1723 - fl. 7. 

Doc. 10 - Registro do substabelecimento da procuracão do Conde 
da Ilha - Santos, 7 de Agosto de 1723, fl. 8v. 

Doc. 11 - Registro da provisão d c  Padre João Mir Bonilha, \'igario 
de hlogi - Santos 7-9-1723 - fl. 9. 

Doc. 12 - Registro de uma petição do Pe. Reitor Raphael Machado 
sobre os subsidias que se devem pagar ao Colegio, 21 de Outubro de 1723 - 
fl. 9". 

Doc. I 3  -- Carta do General de São Paulo escrita ao Provedor da 
Fazenda Real - Santos, 21 de Janeiro. de 1723. - fl. 12 

Doc. 14 - Registro de um bando do Sr. General de São Paulo, sobre 
os mestres q. trouceram bexigas. - Santos, 7 de Abril de 1724 - f l .  13. 

Doc. 15  - Registro de um bando de São Paulo, sobre a s  festas do 
Infante. São Paulo, 1." de Agosto de 1724. fl. 13v. 

Doc. 16 - Registro de uma provisão de Vigario de Mogi passada ao 
Pe. João Miz. Bonilha - 9 de Setembro de 1721. - fl. 14. 

Duc. 17 - Registro de uma provisão de coadjutor da Parnshiba, dc 
Pe. Manoel Homem de Amaral. Santos, 15 de Dezembro de 1724. - fl. 14v. 
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Doc. 18 - Registro de uma provisão de Sua Magestade que Deus 
Guarde passada ao Pe. Joseph da Silva de Morais, Vigario da Ilha de São  
Sebastião e Alrara de mantimento. Santos, 30 de Janeiro de 1725 - fl. 15. 

Doc. 20 - Registro de dois bandos do Sr. General de São Paulo, iim 
sobre o ouro das minas e outro sobre a chegada dos comboyos. São Paulo, 
24 de Abril de 1725. 

Doc. 21 - Registro de uma ordem do Sr. General de São Paulo, sobre 
a rematar-se a farinha pella medida antiga, 28 de Junho de 1725 - fl. 1%. 

Doi. 22 - Registro de uma Provisão de Vigario de Iguape passada ao 
Pe. Manoel Alvez Vianna. 28 de Junho de 1725. fl .  19. 

Doc. 23 - Provisão do coadjutor desta Matriz ao P. Antonio Pinheiro 
Machado e pet i~ão.  28 de Janeiro de 1725. f l .  19v. 

Doc. 24 - Registro de uma certidáo da Camera da Vila de Mogi pela 
qual declara estar exercendo o Pe. João Miz Bonilha o cargo de Vigario 
da dita Villa. 10 de Setembro de 1725. - fl. 20v. 

Doc. 25 - Copia de umas cartas e ordens de S.  Magestade sobre a 
compra das terras do Marquez de Cascais escrita a o  Governador do Rio. 
14 de Abril de 1712 - 19 de Outubro de 1720 - 3 de Outubro de 1725. 
fl. 21. 

Doc. 26 - Registro de uma Provisão de Coatijutor de S. Paulo do Pe. 
João GIZ. da Costa. 23 de Outubro de 1725 fl. 22v. 

Doc. 27 - Registro de duas ProvisGes do P. Antonio de Lima Fagun- 
des Vigário encomendado da Igreja Matriz de Taubate 23 de Outubro de 
1725 fl. 23. 

Doc. 28 - Registro de uma Provisão passada a Joseph Barbosa Fa- 
gundes. - Santos, 22 de Outubro de 1729 - f l .  25. 

Doc. 29 - Registro de duas Provisões do Coadjutor da Parnaiba o P. 
Manoel do Amaral. 21 de Dezembro de 1725 fl. 26. 

Doc. 30 - Registro de uma petição e provisão da Pe. Francisco Justo 
Vigario da Conceicão. Santos, 8 de Fevereiro de 1726. - f l .  28. 

Doc. 31 -- Registro de uma Provisão de Escrivão da Matricula passada 
a o  Capitão Joseph Ribeiro de Andrade. Santos 23 de Abril de 1726 - 
fl. 29. 

Doc. 32 - Registro de uma provisão de Escrivão da Alfandega passa- 
da a Bento de Castro Carneiro. Sáo Paulo, 6 de Maio de 1726. - fl. 30. 

Doc. 33 - Térmo de posse e juramento da provisão do Escrivão da 
matricula Joseph Ribeiro de Andrade. - Santos, 6 de .Maio de 1726 - fl. 
31v. 

Doc. 34 - Registro de uma Provisão de S. hlagestade q. Deus guarde 
passada ao Pe. Gervasio de Abrunhosa Pinto de Vigario de Mogi. - San- 
tos, 21 de Maio de 1726 - f l .  32. 



Doc. 33 - Alvará e mantimento do P .  Gervasio de Abrunhosa. San- 
tos, 21 de Maio de 1726 - fl. 33v. 

Doc. 36 - Registro de uma provisão de S. Magestade q. Deus guarde 
passada a o  Pe. Mell. Glz. Souto de vigario da Conceiçáo. 22 de Maio de 
1726 - f l .  33v. 

Doc. 37 - Registro de uma petiqão e provisiies de S. Magestade pas- 
sada ao Pe. Gregorio de Oliveira de Vigário de São Vicente. 24 de Maio 
de 1726 - f l .  38v. 

Doc. 38 - Registro de uma carta de S. Magestade escrita ao Gover- 
nador de S. Paulo sobre o contrato das Baleas, 5 de Junho de 1726 - fl. 41v 

Doc. 39 - Registro de uma carta do General de São Paulo escrita ao 
P.or da Fazenda. 3 de  Julho de 1726 - f l .  42v. 

Doc. 40 - Registro da posse que se  de0 ao Vigario de S. Vicente, 4 de 
Jiilho de 1725 - fl. 43v. 

Doc. 41 - Registro de uma Provisão de Josph Barbosa de Meirinho 
da Fazenda Real e Alfandega. - São Paulo, 29 de Outubro de 1726 - 
fl. 44. 

Doc. 42 - Registro de uma Provisão de Colação do Pe. Dr. Josph 
Roiz. Franco de Vigario desta Villa e Alvará de hlantimto Santos, 24 de 
Janeiro de 1727, fl. 45. 

Doc. 43 - Registro de 3 certidóes do Tenente General David Marques 
Pereira - 1.' (Doc. incompleto). fl. 84v. 

Doc. 44 - Registro das condiqiies coni que foi rematado o contrato 
do sal desta Capitania de S.  Paulo em Lxa a contratador João Alz. (Doc. 
imcompleto) - f l .  71. 

Doc. 45 - 3.' Carta de S. Magestade escrita ao Governador desta praça 
acerca de se despachar os negros q .  a esta Vila vierem sem despacho. - 
Santos, 26 de Julho de 1728. - fl. 96v. 

Doc. 46 - Registro de um alvará e ordem de S. Magestade em que 
ordena ao Provedor da Fazenda Real continue com arrecadação e os  cru- 
zados do sal que entrar nesta Vila. Santos, 13 de Julho de 1728. - f l .  97v 

Doc. 47 - Registro de uma Provisão de Meirinho da Fazenda Real e 
Alfandega passada a Josph Barbosa Fagundes pelo Governador e Cap. 
Gal. da Capitania de São Paulo. Santos, 9 de Outubro de 1728. - fl. 98. 

Doc. 48 - Registro das condiçóes e privilegias do sabão que nesta 
Capitania de São Paulo foram aceitas pelo Provedor da Fazenda Real. - 
Santos, 28 de Setembro de 1728 - fl. 99. 

Doc. 49 - Registro da Provisão do Vigário da Vila da Conceiçáo de 
Itanhaem passada pelo Snr. Bispo ao Pe. Diogo Roir de S. José. - Santos, 
30 de Outubro de 1728 - fl. 108. 



Doc. 50 - Registro de uma Precatória que se  passou deste Juizo da 
Fazenda Real para o Provedor dos auzentes de S. Paulo de umas oitavas 
de ouro q. cobrou o dito Juiz pertencentes a Fazenda Real desta Provedoria. 
Santos, 4 de Novembro de 1728. - 109v. 

Doc. 51 - Registro da Resposta que deu o Ouvidor Geral de S. Paulo 
acerca de não cumprir a precatoria acima. Santos, 3 de Dezembro de 
1728 - fl. 110. 



A R Q U I V O  N A C I O N A L  

Contribuip?o para a Exposiçüo Histórica do IV Centenário de Süo Paulo 
- Confribiii o Arquivo Nacional com livros-verbetes dalilografados de ca- 
leçóes iniditas, fotografias, relações de cartas geográficas e mapas esfa- 
fisficus, documentos fac-similares em faholetas de decretos, jornais antigos, 
e impressos relafivos a hisfória de São Paulo, ao movimento da Indepen- 
dência e nos principais acuntecimenlos da história politica do Brasil no 
st'culo X I X  - Fac-simile da Con.stifriiçáo do Império, Inventário da 1.- Bi- 
blioteca Pública de São Paulo - Um volume de recorfes do  "jornal do  

Commercio" 

Além da grande Exposição de espécies documentais inéditas organi- 
zada pelo Arquivo Nacional em comemoração do IV Centenario da Funda- 
ção da Cidade de São Paulo, num total de 312 cbdices e 4.134 docs., muitos 
deles transcritos na integra, aquela Repartição contribuiu para a Exposi~áo 
Histórica inaugurada no Parque lbirapuera na Capital Paulista enviando 
à niesrna, em vol. luxuosamente encadernado em papeletas e fotocopias, 
vultosa cal. facsimilar a j a  rela+io é a seguinte: - 

I - Colecão Eclesiástica - Registro de Provisões - Provisfies Ecle- 
siásticas. - 1 "01. c. 73 fls. - 512 verbetes documentais. 

2 - Cole~áo  Eclesiástica - Diocese de São Paulo - Relaçáo de 954 
docs. inéditos. - 1 vol. c. 135 fls. - 954 verbetes documentais. 

3 - Copia autentica coeira, da carta Regia do Principe Regente D. 
João, abrindo os Portos do Brasil - 7-4-1808 - I vol. - 4 fls. 

4 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o Ministro 
do Império. 1822 - 1 vol. c. 76 fls. contendo os seg. docs. na int. Cx. 3&1 

- Doc. 8 - Decreto de 16 de Fevereiro, creando o Conselho de Estado, 
composto dos Procuradores de todas a s  Provincias. - 20-3-1822. 

Doc. 12 - Ameaça de uma revolução em Curitiba 1-4-1822. 

Doc. i9  - Tupulto nas ruas de São Paulo, promovido pelas Tropas 
Milicianas a qual se  juntou o povo - Tcque ile rebate e ajuntamento na 
Praça da Cimara - A tropa e o povo se opuriham a partida do Presiden- 
te e exigiam a demissão dos Srs. Coronel Martirn Francisco Ribeiro de 
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Andrada e Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão. - 24-5-1822. 

Doc. 20 - Ata da Sessão do mesmo dia, em que se delibera a vista do 
Alvara de 12 de Agosto de 1793, não se aceitar a demissão do Coronel Mar- 
tim Francisco Ribeiro de Andrada e a do Brigadeiro Manoel Rodrigues Jor- 
dão, bem assim, a marcha que o governo ia seguindo sobre o expediente dos 
Negocios da Provincia. - 25-5-1822. 

Doc. 22 - O Govérno Provisorio de São Paulo se dirige a S. A. R. 
rogando que estabelecesse nessa Provincia o governo Provincial com a s  
suas atuais atribuições como medida para consnlidar ii sossego e tran- 
quilidade. - 30-5-1822. 

Doc. 24 - Os moradores da Vila de São Carlos protestaram contra os 
actos da forca e do povo da Capital no motim de 3 de Maio. - 3-6-1822. 

Doc. 26 - Lente da Academia Militar da Corte, pretendiá ter exercicio 
de sua cadeira em São Paulo, onde ainda não havia Tropas de Linha e 
nem Estabelecimento Literário. - 21-6-1822. 

Doc. 27 - Regresso a Provincia do Batalhão e Esquadráo dos Leais 
Paulistanos - Grande regozijo e aclamação a S. A. R .  - 23-6-1822. 

Doc. 28 - O Govêrno Provisório insta para que S. A. R. proceda n 
formacão de seu governo e a bem de sua dignidade a honre com a sua 
presença. - 3-7-1822. 

Doc. 35 - O Govêrno de São Paulo queixa-se de ver enfraquecida a 
sua influencia moral e relata o fato de uma insubordinafãn da parte do Re- 
gimento e povo da Vila de Itú, para onde enviou o Major Francisco de Paula 
Alacedo que em nada fora atendido antes ultrajado. - 6-8-1822. 

Doc. 42 - Portaria em que se determina a recepção d t  S. A. R. a s  
portas da cidade. - 24-8-1822. 

Doc. 46 - Lopo da Cunha d'Eça e Costa, recentemente nomeado go- 
vernador da Vila de São Sebastião relata a sua chegada e como foi recebido 
pelo governo provisório - Dá conta de sua inspeção a s  Fortificaçóes e de- 
iesa do Forte juntando uma relação dos armamentos e mais utencilios exis- 
tentes no lugar. - 27-8-1822. 

Doc. 47 - O Tte. Cel. Pedro José de Brito (que se havia insurgido 
contra o governo de São Paulo), recebe portarias honrosas de S. A. R. - 
29-8-1822, .~ . 

Doc. 54 - O Govêrno Interino da Provincia de São Paulo participa a . . 
sua instalação. - 11-9-182. 

Doc. 60 - Proibicão de exportação de mantimentos e petrechos de 
guerra para o porto da Bahia e a outro qualquer onde existáo tropas de 
Portugal. - 30-9-1822. 

Doc. 66 - ,Pedido de um sacerdote para ajudar o Vigário João Gon- 
calves de Lima na Catequese dos Indius de Guarapuava e Belem. - Es- 
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tabelecimento de uma Freguesia e esc6las para a educação dos Indios do 
Paran i  - 7-10-1822. 

Doc. 67 - Continuação das devassas sobre os acontecimentos de . . 
23-5, 11-10-1822. 

Doc. 69 - São Paulo aclamando S. M. I. como imperador Constitu- 
cional do Brasil - 12-10-1822. 

Doc. 77 - O Govêrno da Provincia de São Paulo remete cópia da 
ordem que mandou ao governador das Armas de Santos, para aprisionar o 
hrigue Bomfim, artilhado com 14 pecas pertencentes a Bahia dando indi- 
cios de fazer parte da f a c ~ ã o  do Madeira. - 21-10-1822. 

Doc. 83 - Os oficiais e soldados das  duas companhias de Milicianos 
aquartelados na Vila de Braganca não compareceram no dia da aclamação 
apesar das ordens positivas que receberam: - constando ter sido causa 
dessa insubordinação o Coronel do dito Regimento Francisco Alvares Fer- 
reira do Amaral - que por êsse motivo foi removido para a Freguesia de 
São Roque - 11-11-1822. 

Doc. 85 - O Governador da Villa de São Sebastiáo denuncia varias 
pessoas, cujo procedimento levanta suspeitas - 21-11-1822. 

Doc. 86 - Providencias contra a faccão' de anarquistas e Demagogo 
descoberta na corte. - 6-12-1822. 

Doc. 90 - Mesmo assunto acima' referido. - 14-12-1822. 

Doc. 91 - Idem, idem - 14-12-1822. 

Doc. 95 - D. Maria Flora Ribeiro de Andrade, nomeada Camareira 
Mór d e  S. M. a Imperatriz - Sua partida para tomar posse de seu cargo 
- Providencias do governo de São Paulo, para que tivesse todo conforto 
em sua viagem para a Côrte. - 18-12-1822. 

Doc. 100 - Sobre a nomeacão de camareira mOr de S. M. a Impe- 
ratriz, D. Maria Flora de Andrade - Oficio dessa Senhora ao governador 
de São Paulo. - 31-12-1822. 

Doc. 101 - Oi. de D. Mateus, Bispo de São Paulo, agradecendo a S. 
M. I. tê-lo contemplado na ordem do Cruzeiro - 31-12-1822. 

5 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o Minis- 
tro do Império. - 1823 - 1 vol. com 62 fls. datilografas contendo os se- 
guintes docs. na integra. - Cx. 363. 

Doc. 1 - Instalação do novo governo de São Paulo, o 1.O Presidente 
Cândido Xavier de Almeida e Souza. - 25-1-1823. 

Doc. 10 - Posse dos outros membros do govèrno. - 20-3-1823. 

Doc. I I - O Govêrno provisório remete ao Ministro os artigos da ses- - 
são pelos quais julgou que se deveria dar por extinto o lugar de Secre- 
tário do expediente do mesmo Govêrno. - 10-1-1823. 
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Doc. 12 - O Presidente do Govêrno Provisúrio, oferece o seu presti- 
n o  para tudo quanto fosse util, todavia acrescenta que não havia esperan- 
qa de que o dito govêrno Provisório fosse conservado na mesma boa or- 
dem do Into pela sensível diferença de multiplicadas cabeças. - 20-1-1823. 

Doc. 18 - Tentativas para instalação de uma Tipografia na cidade de 
São Paulo. - 4-2-1823. 

Doc. 19 - A Câmara de São Paulo informa sobre os inconvenientes que 
resultam da nomeação de individuos para oficiais da mesma Câmara que 
não possuem a s  qualidades requeridas. - 5-2-1823. 

Doc. 20 - T'enda e extravio de diamantes na freguesia de Franca; que 
se achava em via de ser eregida em Vila - Insiibordinação de seus mo- 
radores. - 7.-2-1823. 

Doc. 21 - Subscrição voluntária para custear a defesa de qualquer ata- 
qiie de Portugal - Portaria i;rdenando essa medida, pois que a s  rendas 
Publicas da Provincia não rliegavam para ela se  suprir. - 10-2-1828. 

Diic. 22 - O Governo de São Paiilo participa a s  provincias que to- 
mou em ronseqiiencia do requerimento de alguns moradores da Vila de 
Ubatuba, piir motivo da entrada naquele porto de uma Sumaca vinda da 
Bahia, com despacho do Governador Provisório da dita Provincia em no- 
nie de D. João \'I, sendo o mestre da dita sumaca um Preto Forro, e :o- 
da a mais tripulaçào havendo unicamente um homem branco, que logo se 
supoz ser um espia0 dos Portos daquela Vila. - 10-2-1829. 

Doc. 26 - Plano de subscri~ão voluntiria em que cada cidadão se pro- 
póe concurrer para a Marinha Nacional do Império. - 1-3-1823 . 

Doc. 27 - Mesmo assunto. - 20-2-1824 - ainda não havia a tal ti- 
pografia. 

Doc. 31 - Condiçóes com que poderia ser admitidos no Império os  
subditos de Portugal. - 1-3-1823. 

Doc. 34 - Circunstancias relativas a s  grandes precisões e urgencias 
da Provincia de São Paiilo; faz coni que o hovêrno Provisório como medi- 
da vantajosa - a cunliagem de chapas de cobre. - 8-3-1823. 

Doc. 36 - Insiste Gaspar José Monteiro - na cidade de São Paulo 
- opondo-se a isso o Ministro Rezende. - 12-3-1823. 

D o c  40 - Oferta de 20 bois cada ano, durante a yuerra, para abas- 
tecimento da força maritima do Império. - 10-4-1823. 

Dor. 53 - Expe6ição determinada pelo Imperador - para Montevidéo. 
- 11-6-1823. 

D o c  54 - L u c a ~  Antonio Monteiro de Barros, presidente de São Pau- 
lo cm 1821, representa ao govêrno Imperial a necessidade imperiosa e úni- 
ca que ainda não possuia - 11-6-1824. - (doc. anexo do ano de 1823). 

Doc. 55 - Carvão de pedra descoberta n u  Distrito da Vila de Itape- 
tininga - 7-7-1823. 



Doc. 60 - Determinação de S. M. I. para que fossem enviadas a s  Ca- 
maras da Provincia os exemplares da Proclamação que dirigio aos Povos do 
Império - Advertencia para que não se permitisse a armacão de qualquer 
ensaio nos Portos da mesma Província em bandeira espanhola contra o co- 
mércio francês. - 11-9-1823. 

Doc. 61 - Na falta de imprensa na cidade de São  Paulo - Antonio 
Mariano de Azevedo Marques se propõe a escrever um Periódico que :o- 
maria o nome de "O Paulista" do qual apresentava um plano. (não inclu- 
so) - 21-9-1823. 

Doc. 63 - Mao estado das finanças do governo de São Paulo - 
18-10-1823. 

Doc. 68 - Os dias 7 de Setembro e 12 de Outubro, declarados Festa 
Nacional. - 21-11-1823. 

Doc. 71 - Compra de uma casa para deposito de muni~6es - pelo 
Major e Governador da Vila de São Sebastião e outros. 

Doc. 6 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o Mi- 
nistro do Império - 1823. - 1 vol. com 175 fls. datilografadas, contendo 
os seguintes docs. na integra. - Cx. 364. 

Doc. 8 - Ecos do motim de 23 de Maio de 1822 - Vibrante proies- 
to da Câmara de Itú, dirigido ao Imperador a propósito da injustiça que 
julgavam ter sido feita a 3 dos seus concidadãos - os Capitães Bento e 
Antonio Paes de Barros e Francisco Xaiiier de Barros - a quem conside- 
ravam homens de reconhecido valor - amigos da paz e tranquilidade pú- 
blica, nunca toniando parte em comoções politicas senão quando se tra- 
tasse de salvar a honra da mesma, unindo-se a corte, etc. e que viam ex- 
pulsos daquela cidade expatriados sem culpa formada. - 24-1-1824. 

Doc. 9 - Tendo o Senado e a Câmara de São Paulo recebido o pro- 
jeto da Constitliição - resolveram consultar a opiniáo pública por meio 
de um Edital, pelo qual convidavam a todos os cidadãos a manifestarem li- 
vremente os seus sentimentos assinando os seus nomes em livros deter- 
minados etc. - Tiveram a satisfação de verificar o contentamento geral - 
21-1-1824. 

Doc. 13 - Certidão de Vereança sobre perturbações da ordem em São 
Miguel e mais 6 dias sobre o mesmo assunto. 28 de Janeiro a 24 de Fe- 
vereiro de 1824. 

Doc. 40 - Vapor português entrado em Santos. - 28-2-1824. 

Doc. 48 - A Santa Casa em aflitiva situação financeira. - Institui- 
ção essa iniciada por D. João V1 - 22-3-1824. 

Doc. 50 - Lucas Antonio Monteiro de Barros toma posse do governo da 
Provincia de São Paulo como presidente. - 1-4-1824. 

Doc. 51 - Instalação do governo de São Paulo - Programa do no- 
vo Presidente. - 1-4-1824. 
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Doc. 57 - Bando convidando os habitantes de São Paulo para pres- 
tarem o Sagrado juramento do Projeto da Constituição que deveria efe- 
tuar-se na Catedral. - 11-4-1824. 

Doe. 68 - Mesmo assunto - 21-4-1824 - referente a s  Vilas de Bra- 
Rança - Atibaia - Taubaté - Itanhaém - 21-4-1824. 

Doc. 69 - O presidente Lucas externa o desejo que tem de dar  o maior 
impulso aos estabelecimentos publicas. - 21-4-1824. 

Doe. 78 - Ordem a todas a$ Cámaras da Provincia de São Paulo re- 
ferente às instruçiies que regulam a forma das eleiçiies dos Deputados - 
Senadores e membros dos Conselhos Geraes - 30-4-1824. 

Doc. 84 - Comunira$ão do falecimento de D. Matheus de Abreu Pe- 
reira. Bispo diocesano de São Paulo - em 5 de Maio de 1824. O Cabi- 
cio da Sé -depois de se celebrarem os oficios sepulcraes e anunciando s Va- 
catura do Bispado reunio-se em Mesa Capitular nomeando para Vigário Ca- 
pitular o Arcediago Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade. - 8-5-1824. 

Doc. 88 - O Presidente Liiras participa oficialmente o falecimento de 
D. Matheus. - 11-5-1824. 

Doc. 92 - Infiirmação do Presidente Lucas sobre exploração dos ser- 
tiies de São Paulo pretendida pelo Alferes Manoel htartins Ferrar - cti- 
pia de uma carta Régia ao dito alferes concedendo-lhe uma pensão diária 
de mil reis. - 21-5-1824, 

Doc. 93 - S. M. L. confirma temporariamente o estabelecimento de 
um Esmaler da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em cada Fregue- 
sia da Provincia com a dispensa do serviço militar e civil. - 21-5-1524. 

Doc. 94 - Lista dos nomes dos oficiais efetivos da Secretaria do Go- 
verno da Provincia de São Paulo, com declara~ão dos seus ordenados. - 
21-5-1824. 

Doc. 99 - Desaven~a entre o conselho e o governo de São Paulo a 
propósito da demissão do Comandante das Armas Marechal Francisco das 
Chagas Santos. - 29-5-1824. 

Doc. 102 - hlesmo assunto acima referido. - 11-6-1824. 

Doc. 103 - Concessão de loterias em beneficio do teatro de São Paulo 
e a Santa Casa de Misericbrdia. - 11-6-1824. 

Doc. 104 - Eleição dris membros do Cunselho da Provincia feita pelo 
Distrito Eleitoral de Santos - ciipia da ata. - 12-6-1824. 

Doc. 108 - Eleição dos membros do Conselho Geral da Provincia no 
Colégio Eleitoral do Distrito de Itú - Certidão da ata da Assembléia Co- 
marcal, com relacão dos nomes. - 1-7-1824. 

Doc. 110 - Recrutas remetidos a Capital de São Paulo vestidos ape- 
nas de camisa e ceroulas de algodão, rotos, sumamente pobres. Decisão 
do presidente Lucas de vesti-los mais decentemente. - 1-7-1824. 
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Doc. 111 - Ele i~ão  do Conselho Geral da Provincia realizada em Pa- 
ranaguá - cópia da ata. - 3-7-1824. 

Dac. 113 - O Presidente Lucas considerando a necessidade de se  dar  
aos oficiais da Secretaria um ordenado correspondente a seu trabalho e su- 
ficiente para se  manterem com decoro enviou uma representação a S. M. I. 
a qual foi atendida. - 10.7-1824. 

Doc. 115 - Proclamaçào do Presidente Lucas aos Paulistas para sus- 
tentarem a Independencia recomendando-lhes seguir a risca os ditames do 
Imperador, conservando a mais estreita união para enfrentar a s  tentativas 
portuguesas, que pretendiam dirigir novas forças contra o !mperio. - 
10-7-1824. 

Doc. 117 - O Presidente Lucas responde e dá o seu parecer sobre 
o oficio da Câmara de Itú, a respeito de no caso de poderem os eclesiásti- 
cos ocupar lugares de senadores, Deputados e Conselheiros de Provincia 
puderem tambem ser eleitos para Camaristas e Juizes Almotacés. - . . . . . . 
21-7-1824. 

Doc. 118 - De novo o assunto sobre a demissão do Comandante das 
Armas. - 21-7-1824. 

Doc. 120 - Verificando que a Fazenda não conseguia cobrir as avul- 
tadas despesas que Ihes pesavam, o Presidente Lucas toma medidas de eco- 
nomia. - 11-8-1821. 

Doc. 121 - A Provincia de São Paulo, única, talvez, naquela época a 
rião possuir uma oficina tipográfica. -- O Presidente Lucas s e  empenha -a- 
ra que se estabeleça o mais breve possivel e em representação a S. M. I. 
alega todas a s  vantagens de tal empreza, propondo que fosse utilizada 
uma que para êsse fim já tinha sido destinada. - Ordem de S.M.I. para 
a remessa da dita tipografia - anexos inclusos - 11-8-1824. 

Doc. 124 - Ata especial da Eleição para Membro do Conselho Geral 
da Provincia de Sào Paulo. - 27-8-1824. 

Doc. 125 - O Presidente Lucas hlonteiro de Barros, considerando o 
grande bem que adviria para o progresso das Artes e Ciencias da funda- 
ção de uma biblioteca, resolveu fundar uma na Capital, aproveitando para 
começo da livraria do falecido Bispo da diocese arrematando-a e unindo-a u 
que existia no Convento de São Francisco e que fõra deixada em legado n 
Religião Franciscana pelo Bispo do Fiinchal. Usou para isso de meios que 
em nada prejudicassem o erário publico (existe uma cópia dos vols dessa 
biblioteca). v. doc. 

Doc. 132 - O Administrador da Armação da Vila Bela recusa-se 3 

vender ao povo, como sempre o fazia, o azeite necessário para seu uso, ale- 
gando ordem dos contratadores, para assim praticar. - 11-9-1824. 

Doc. 133 - Vacina enviada pela Junta da Instituição Vacinica da Cõr- 
te. - 11-9-1824. 
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Doc. 13-1 - Coniunicação de S. M. I. de ter chegado oficialmente a no- 
ticia do Reconhecimento da Independencia e do Império pelo Govèrno dos Es- 
tados Unidos da America. - 26-5-824. 

Doc. 135 - Seminário de educa~áo  para a mocidade - Irmão Joaquim 
Francisco do Livramento. - 11-9-1824. 

Doc. 136 - Os moradores da Freguesia de Franca, apavorados com o 
recrutamento ordenado pelo presidente, puseram-se a fugir para o inato, 
refugiando-se em Minas Gerais, pretendendo fazer uma representacão a S .  
M. I. para anexar a siia fregueeia a Provincia de Minas. - 11-9-1824. 

Doc. I37 - Denuncia anonima de haver na Vila de Itú, iim partido 
que espalhando doutrinas perniciosas parecia projetar a introducào do :xis- 
tema republicano. - 11-9-182-1. 

Doc. 140 - Abertura da estrada de comunicacão por terra entre o Por- 
to de Cubatão e a Vila de Santos. Depois de tentarem durante 5 anos os 
primeiros arreniatantes do contrato confessaram não terem podido levar 
avaiite tal empreendimento passando a tarefa a oiitros arrematantes. - 
1-10-1824. 

Doc. 112 - Deliberaçãci do presidecte Liii.as Monteiro de Barros de 
transferir para sua própria residencia a Caixa de Descontos da Capital dg 
aue resiiltou apreciavel economia para a Fazenda Nacional, merecendo por 
isso a aprovação de S. .M. I. - 11-10-1824. 

Doc. 143 - Instalaçáo da Biblioteca Piiblica de Sáo Paulo - 
11-10-1824. 

Doc. 144 - O Presidente Lucas Monteiro de Barros expõe a grave 
situação financeira de São Paulo. - 11-10-1824. 

Doc. 146 - Ordem de devassa da Vila de Itú, devido a uma denúncia 
anònima contra diversas pessoas do lugar, acusadas de andar espalhando 
ideias perniciosas, visando entroduzir o regime republicano. - S. data. 

Dor. 147 - Instalação do Conselho da Presidencia da Provincia de São 
Paulo. - Cripia da ata da sesszo preparati>ria do Conselho. - 
20-10-1824. 

Doc. 149 - Devido a calamitosa Seca que assolava a Provincia da Pa- 
raiba do Norte, alguns comerciantes desses lugares enviaram ao Porto de 
Santos uma Galera inglesa, carregada de produtos do pais, em troca de 
mantimentos e mais generos para o consumo da dita Provincia. - Grande 
uificuldade na Alfandega. - 11-1 1-1824. 

Doc. 1% - Impresso contendo idéias subversivas enviado a Câmara de 
São Paulo. - 11-1 1-1824. 

Doc. 152 - Denuncia anònima (repetição) do partido republicano 
em Itú - ll-11-1824. 

Doc. 153 - Permissão de se arrecadar em proveito da Provincia todos 
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os direitos que a Policia pagavam os escravos que vjnham em direitura aos 
Postos da Provincia. 

Doc. I56 - Confirmação da Cadeira de Teorética e Poética de São 
Paulo, pedida por Antonio Mariano de Azevedo Marques. - 1824 - 2 ans. 

Doc. 157 - A chácara da Glória pertencente ao falecido Bispo da Dio- 
cese, arrematada pelo govêrno e destinada para casa de educação de me- 
ninas orfãs. - 1824. 

Doc. 158 - Construção da Estrada de Cubatáo para Santos e estabe- 
lecimento de uma Biblioteca na cidade de São Paulo aprovados por S. M. 1. 

7 - Imprensa em São Paulo - Fac-similes de Exemplares de alguns 
periódicos dos anos de 1823-182.5 - 1 vol. - 14 fls. 

R - Pedido da Assembltia Provincial para a creacáo de uma relação 
em São Paulo. - 1828 - 1 vol. - 9 fls. 

9 - Proposta do Governador Lucas Antonio Monteiro de Barros 
para a creaçáo de uma Ciniversidade em São Paulo - 1825 - I vol. - 
5 fls. 

10 - htonomento da Intiependcncia - 1825. - 1 vol. - 8 fls. 

11 - Subscrição voluntaria para manutencão da Marinha do Império. 
-- 1825. - 1 vol. - O fls. 

12 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o Minis- 
tro do Império - I828 - I vol. com 21 fls. contendo os seguintes docs. na 
integra. - Cx. 364. 

Doc. 7 - Universidade - 11-1-1825. 

Doc. 10 - Pedido para que se  instalem nas Provindas do Imperio Re- 
l a ~ ó e s  para julgar as causas em segunda e ultima instancia. - 21-1-1825. 

Doc. 14 - Manutenção da hlarinha Nacional por subscrição voluntá- 
ria. - lu-2-1825. 

Doc. 25 - Monumento do Ipiranga em outro local - 21-3-1825. 

Doc. 32 - Ordem de S. M. 1. para que o Monumento seja erigido no 
própriu sitio do Ipiranga - 11-5-1825. 

Doc. 88 - Exploração de diamantes e pedras preciosas. - 20-12-1825. 

13 - Oficias do Padre José Antonio dos Reis - 1826 - 1 vol. - 4 fls. 

I4 - Correspondencia dos governadores de São Paulo com o Ministro 
do Império. - 1826. - 1 vol. - 48 fls. contendo os seguintes docs. na in- 
tegra - Cx. 36.1. 

Doc. 2 - Fábrica de chitas e mosaicos metálicos - Nicolau Dreys, , . 
,endo trazido da França máquinas e instrumentos necessários, pretende mon- 
tar uma fabrica no lugar chamaao Cardoso entre Paranaguá e Cananéa - 
Tem uma informaçáo da Comarca de Cananra, sobre um marco de pedra ai 
colocado pelos primeiros descobridores da Costa. - 11-1-1826. 



Doc. 5 - Loteria anual a favor dos estabelecimentos de caridade de 
São Paulo. - 21-2-1826. 

Doc. 8 - Cadeiras de Gramática Latina - a I." da Villa de São Car- 
los e a 2.* da de Corituoa - pretendidas por 2 professores - apresenta- 
dos como de toda competencia pelo Presidente. ' 

Doc. 11 - O Baráo de Congonhas do Campo - Presidente de São 
Paulo - tendo sido nomeado por S. M. I. para senador deveria encarregar 
da Presidencia ti Vice-presidente Coronel Luiz Antonio Neves. - 10-2-1826. 

Doc. 15 - S. M. I .  querendo honrar Francisco de Castro do Canto c 
Melo, que marchara para a Campanha do Sul, quiz ser Padrinho de seu 
filho ou filha e designou o Presidente Baráo de Congonhas do Campo pa- 
ra representá-lo na pia batismal juntamente com D. Francisca Leite Pen- 
teado, esposa de Francisco de C. C. de Mello. - 18-3-1826. 

Doc. 20 - Aparelho para restaurar a vida das pessoas afogadas, con- 
fiado a um professor de reconhecido zêlo - ~irdem expedida a Câmara de 
\.'ila de Santos - 21-4-1826. 

Doc. 21 - Entrega do governo de São Paulo ao Vice-presidente pelo 
Barão de Congonhas que deveria seguir para a CUrte, para tomar assento na 
Câmara dos Senadores. - 21-4-1826. 

Doc. 23 - A 22 de Abril encarregou-se do Govérno de São Paulo o 
Vice-Presidente Luiz Antonio Neves de Carvalho. - 29-4-1826. 

Doc. 24 - Comunica$áo do Vice-presidente de São Paulo de ter as- 
sumido o cargo de Presidente. - 29-4-1826. 

Doc. 27 - Condol6ncias do povo de São Paulo,pelo falecimento de 
D. João V1 - 1-6-1822. 

Doc. 80 - O Sargento Felix José Cândido de Macedo foi designado 
para professor destinado a instruçáo da mocidade pelo método Lencastriano 
na Provincia de Mato-Grosso, e recebeu ordem de seguir quanto antes; nua 
viagem porem foi retardada por diversas circunstancias apesar das repetidas 
ordens para seguir - 1-7-1826. 

Doc. 31 - Remessa de vacina para ser propagada na Provincia - 
1-7-1826. 

Uoc. 34 - Pedido de iiiformacões necessárias para a organização de 
um Plano geral da avaliafão dos Indios e que s6 poderia o govérno de São 
Paulo obter em 2 meses que era o tempo que lerava para ter uma resposta 
de um oficio dirigido ao Comandante ou Vigario encarregado da catequese 
dos indios em Giiarapuava - 31-7-1826. 

Dor. 36 - O Presidente Luiz Antonio Neves de Carvalho representou 
S. M. I. no batismo de um filho do Capitão Caetano Pinto Homem e que 
se  chamou Pedro. - 12-8-1826. 



Doc. 372 - Aulas de Ensino hlutuo ao menos nas principais Vilas da 
Província - Necessidade absoluta de utensilios indispensáveis a erecção 
de 4 escolas pelo referido método. - Lis!a dos accessórios - livros - ca- 
dernos - lapis, etc. - 21-8-1826. 

Relações de verbefes docume,nfais de cols. inidifas da correspondJncia dos 
Governadores de S. Paulo nos anos de 1826, 1827, 1828 e 1829 -Facsimiles 
do dec. da Aprovaçüo por ]uromenfo da Consfifuicüo - Manifesto do Prin- 
cipQ Regenfe D. Pedru de Alcãnfara a fõdas as NacUes amigas - Hinos pa- 

frioficos da Independência - Crio~õo dos Cttrsos juridicos do 
Rio, Súo Paulo e Olinda 

Correspondência dos Governadores de São Paulo nos anos de 1826 - 
1827 - 1828 e 1829. 

Doc. 39 - O Pe. Bento Antonio de Barros, professor do Ensino Mu- 
tuo de São Paulo, pedindo confirmação do Emprego que exerce. 5-9-1826. 

Doc. 40 - Alegando molestias crônicas que padece pede o Cônego An- 
tonio Paes de Camargo da Catedral de São Paulo s e r  jubilado na cadei- 
ra de Teologia que se  acha exercendo - 1-9-1826. 

Doc. 41 - Oficio de Luiz Antonio Neves de Carvalho ao Sr. José Fe- 
liciano Fernandes Pinheiro em que se refere a doação que fez o Conselheiro 
Diogo de Toledo Lara Ordonbez de uma Fazenda de Gado em beneficio 
da Sta. Casa de Misericordia dos Láraros a cargo desse Estabelecimento e 
a casa dos expostos. - 1.9-1826. 

Doc. 42 - Representação da Câmara da Vila de Antonina que preten- 
de de S. M. 1. a especial graga de ser aliviada a entrega anualmente a Câ- 
mara da Vila de Paranaguá a metade do rendimento dos subsidios que 
cobra dos gêneros e efeitos de importação, exportagão na sobredita Vila 
de Antonina - 11-9-1826. 

Doc. 43 - Of. do Barão de Conponhas do Campo, comunicando ter che- 
gado- aCapi ta l  e assumido o governo da Provincia.-- 1-10-1826. 

Doc. 47 - O Barão de Congonhas do Campo, agraciado com mais um 
titulo: o d e  Visconde, agradece a S.  M. I. a s  mercês que lhe tem dispen- 
sado-bem-corno, a s e u s  filhos, irmão e sobrinhos. - 31-10-1826. 

Doc. 48 - Não foi atendida a representação da Câmara da Vila de 
Antonina sôbre a metade dos rendimentos a Câmara de Paranaguá. - 
31-10-1826. 

Doc. 50 - Ordens para que se  acautele a introduqão de moeda falsa 
tanto nas Embarca~óes Nacionais como Estrangeiras. - 11-1 1-1826. 
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Doc. 51 - O Conselho do Governo tomou a deliberação sõbre o que 
representara a junta da Fazenda dessa Provincia de mandar estabelecer os 
competentes Registros para a arrecadacão dos Direitos que passam a ser 
administrados fazendo construir casas para a s  residências dos Comandan- 
tes - Administradores e Escrivães, etc. no Rio Pirahi, estabelecendo ai o 
indicado Registro. - 11-11-1826. 

Doc. 52 - Of. do presidente de São Paulo, sobre a instriição Pública 
- o metodo Lanca~triano, e os utensilios necessarios para se abrirem 4 
escolas de Ensino Mútuo na Provincia. - 19-1-1826. 

15 - Creação dos Cursos Juridicos na Corte, em São Paulo e Olinda 
- Fac-similes dos Decretos de 9-1-1825 e 10-8-1827 e da carta da Lei de 
11-8-1827 - 1 vol. - 22 fls. 

16 - Fac-simile dos Decretos de 11-1-1825. e 11-8-1827 - Creaqão dos 
Cursos Jurídicos no Rio, São Paulo e Olinda, 1 opusculo com 15 fls. 

17 - CorrespondCncia dos Governadores de São Paulo com o Minis- 
tro do Império - 1827 - 1 vol. c. 67 fls. contendo os  seguintes docs. na 
iiitepra. - Cx. 364. 

Doc. 3 - Aprovada por S. M. I. a deliberacão do Conselho do Go- 
verno da Provincia sohre o estaheleciniento do registro no Rio Pirai para 
melhor arrecadação dos direitos nacionais - 31-1-1827. 

Doc. 5 D e n u n c i a  falsa - contra o Pe. José Antonio dos Reis bibliote- 
cario da biblioteca Publica de São Paulo, acusado de deixar sair a titulo de 
emprestimo tratados inteiros e voliimes separados que não eram restituidos. 
Defeza veemente do Pe. e um catálogo completo da Biblioteca. - 31-1-1827. 

Doc. 7 - Antonio hlariano de Azevedo hlarques pedira licença a S. 
M. 1. para redigir um Periodico na cidade de São Paulo, no que foi deferi- 
do com a condi~ão de não exceder os limites que para isso se achavam es- 
tabelecidos, devendo portznto assinar cada folha, visto não ser impressa - 
botando artigris e projetos de lei, decr. diz: se garante a todos cidadãos n 
liberdade de irnprioiir, publicar, vender e comprar os livros e escrituras de 
toda a qualidade sem responsabilidade alguma, etc. Já no dia 7 do cor- 
rente se publicou a primeira folha intitulada - Farol Paulistano - 
10-2-1827. 

Doc. 8 - O Visconde de Congonhas do Campo deixa o governo da 
Provincia indo para a cadeira de Senador. - 10-2-1827. 

Doc. 9 - Instrução Pública - chegada de utensílios para 4 escolas de 
Ensino Mútuo - subscrição voluntária em beneficio e aumento dos Hospi- 
taes de Lázaros. - 20-2-1827. 

Doc. I I - Estabelecimento do Correio na Vila de Rezende - 29-1-1827 
- entre São Paulo e Rio, sendo'a Freguezia do Bananal o ponto para on- 
de se  devem dirigir todas as cartas - o serviso feito por um pedestre - 
22-3-1827. 
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Doe. 14 - O Pe. Dinir Hilário Nogueira, Vigário Colado da Fregue- 
zia do Bananal, seu pai o Cap. Hilário Gomes Nogueira, sendo coman- 
dante de Baependi - na Provincia de Minas, manda uma expedicão pa- 
ra s t a .  Catarina - soldados fardados sustentados a sua custa, etc. etc., por 
tudo isso requer a s  honras de Cbnego da Capela Imperial (indeferido). -- 
22-3-1827. 

Doc. 15 - Instrução Publica - João Francisco dos Santos - destina- 
do por S. M. I. para estabelecer escolas pelo metodo de Ensino mutiio - 
queixa-se que não lhe forneceram todos os utensilios necessários. - 
31-3-1827. 

Doc. 16 - O Governador Visconde de Congonhas do Campo, comuni- 
cando a sua próxima partida para tomar assento na Câmara dos senado- 
res pede desculpas de alguma falta na administração e que terão sido pro- 
venientes de entendimento e não da vontade. - 1-4-1827. 

Doc. 18 - Luiz Antonio Neves de Carvalho, encarregado do Go\rerno 
da Provincia na qualidade de Vice-presidente. - 11-4-1827. 

Doc. 19 - O n. 10 - do Farol Paulistano - inseria da parte dada 
pelo alferes do Batalhão de ca~adores  da primeira Linha d o  Exército .- 
Antonio Joaquim de Santa Anna - o que ocasionou atacar este o porteiro 
das arrematações da junta da Fazenda ferindo-o mortalmente - o alferes 
preso por ordem do governador - Este acontecimento produzia alguns 
pasquins contra o redator cio Farol - da oficialidade do mesmo Batalhão, 
corno também descontentamento dos habitantes dá cidade. - 21-4-1827. 

Doc. 20 - Docs. sobre a abertura do canal projetado para fazer co- 
municavel a Ribeira da Vila da Igreja com o mar pequeno. - 30-4-1827. 

Doc. 24 - O Provedor e irmão de mesa da Sta. Casa desejam confir- 
mação do novo compromisso e dos Regulamentos para os Estabelecimentos 
de caridade - 3 novos Estabelecimentos - Santa Casa - Hospitaeç dos 
pobres - e Lázaros e a casa dos Expostos que já não se podem reger pelo 
antiquissirno compromisso da Santa Casa que já não tem prestes no es- 
tado presente. - 11-6-1827. 

Doc. 25 - Para a abertura do canal de comunicação entre a Ribeira 
da Vila de Iguape e o mar pequeno foram encarregados pelo governador os 
Srs. Capitão hlor da Mesma Vila José Antonio Peniche e o Sargento inor 
Bartolomeu de Almeida Silva e Cruz - 21-6-1827. 

Doc. 26 - O Torpedeiro Joaquim José Nóbrega e outros - requerem 
a S. M. I. queixando-se dos moradores que ficam entre a ponte dos meninos 
velhos e a Freguesia de S. Bernardo (quinta estrada da Provincia) de 
terem cercado os campos que serviam para parte de suas tropas sendo que 
a distancia da Ponte a Freguesia, todos os matos e Campos na direção da 
Estrada pertencem ao Mosteiro de Sáo Bento, a quem pagam foros os 
moradores, etc. - 21-6-1827. 

Doc. 28 - D. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, Bispo eleito de 



São Paulo celebrou solenemente as exequias de S. M. I. a senhora D. Maria 
Leopoldina Josepha Carolina - Archiduqiieza da Austria e 1.' Imperatriz 
do Brasil - na Catedral - descrição da ceremonia e da magnificencia do 
Mausoleo - armado na Catedral e os detalhes que acompanhavam - 
9-7-1827. 

Doc. 32 - Mudança do Registro do Rio Iguassu para o Rio Negro 
para melhor arrecadação dos Direitos Nacionaes os docs. trazem interes- 
santes referencias sobre os primeiros moradores, sobre diversos fatos e 
topografia do lugar, acidentes de terreno, etc. - 20-9-1827. 

Doc. 35 - O 2.O n. do jornal literario - novos anuaes das Ciências e 
artes remetido da C6rte - destinando-o a Biblioteca de São Paulo. 

Doc. 37 - A Câmara da Vila de Santos recebe a oferta de um apare- 
lho completo destinado a restauração da vida dos afogados - 11-10-1827. 

Doc. 40 - Nicolau Dreys - pretende estabelecer uma Fábrica de 
Chitas e mosaicos metálicos e requer a concessão de um terreno situado no 
Distrito da Vila de Cananéa - denominado Cardoso - parecer encare- ' 
cendo o empreendimento e descreve os limites do lugar e a situação dos 
mesmos. - 10-11-1827. 

Doc. 41 - Caminho aberto entre São Paulo e a Provincia de Goiaz, 
por Pedro Gonçalves da Silva e Januário Luiz da Silva. - 21-11-1827. 

Doc. 43 - Seminários de orfãos e pobres estabelecidos nas proprie- 
dades da Glória e Santa.Ana, a quem se destinam seis escravos para servi- 
rem - Referencias a consignação e a o  custeio dos mesmos. - 11-12-1827. 

Doc. 44 - Docs. sobre o mesmo assunto. 

Doc. 45 - Doc. sobre o estabelecimento da aula do primeiro ano do' 
Curso Juridico do convento dos Franciscanos. - 11-12-1827. 

Dor. 46 - 0 s  seminários de Santa Anna e da Gloria - sua utilidade 
e creação de uma cadeira de Primeiras letras para o seminário de Santa 
Anna, e uma cadeira de Gramática latina. - 1-1211827. 

Doc. 49 - Posse do governo de São Paulo por Thomaz Xavier Garcia 
de Almeida. - 20-12-1827. 

Doc. 18 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o 
Ministro do Império. - 828 - 1 vol. com 123 fls. - contendo os seguintes 
docs. na integra. - Cx. 364. 

Doc. 1 - Determinação de S. M. I. sobre a s  Cadeiras dos Estudos pre- 
paratórios que faltam na cidade de São Paulo para se poderem estabelecer 
a s  Escolas do Curso Juridico e vem a ser tão somente a Geometria e lingua 
franceza - havendo todas a s  mais exigidas para a entrada do mesmo Curso 
Juridico e que se  acham mencionadas na Lei da sua criação. - 1-1-1828. 

Doc. 2 - Entendimento com os  Religiosos Franciscanos para cederem 
a s  casas precisas para o estabelecimento das Artes do primeiro ano do 
Curso Juridico de São Paulo. - 1-1-1828. 



Doc. 5 - D. Tomaz de Molina. negociante de São Paulo mandará vir 
da Inglaterra 44 mil libras de cobre em chapinhas para a Casa do Cuniío 
de São Paulo, para reduzir-se em moeda etc. Rererencias à s  despezas do 
curso Juridieo - colonias alemãs, sendo isso o único recurso disponível. 
-- 9-2-1828. 

Doc. 6 - Produtos de Matto Grosso para o Museu de São Paulo - 
27-2-1828. 

Doc. 7 - Acrescimo de uma sala à s  Casas de Contadorias c Paga- 
doria da Junta da Fazenda da Provincia. - 12-3-1828. 

D o c  8 - Na Sessão do Conselho do Governo de 19 d e  Março d o  
,?orrente ano, tratou-se do Aviso Imperial expedido pela Secretaria de Es- 
tado dos Negócios da Fazenda, em que se exige uma exata informação 
sobre o melhoramento que convem introduzir na administra~ão financia1 da 
Provincia e a s  contribuiçóes que deváo ser abolidas por gravosas ao Povo. 
- 5-3-1828. 

Doc. 9 - Os empregados necessários para o andamento do Curso 
Juridico - o porteiro. - 11-4-1828. 

Doc. 10 - Relação dos hospitais e casas de caridade, orfáos, e es-  
postos existentes na Provincia de Sào Paulo no ano de 1828. - 1-4-1828. 

Doc. I1 - Caixa de produtos zoolrigicos oferecido ao Museu Impe- 
rial pelo naturalista João Natterer - procedente de Mato Grosso. - 
11-4-1828. 

Doc. 12 - Relação das Obras Publicas em que presentemente 5e tr3- 
balha na Provincia de Sáo Paulo. - 14-4-1828. 

Doc. 13 - Devendo estar presente na abertura da Assembléia Geral 
iegislativa a presidente Thomaz Xavier Garcia de Almeida passa o gover- 
no ao Revmo. Bispo da diocese - como vice-presidente - em razão das 
escusas que pediu o Conselheiro mais antigo do governo o Coronel Luiz 
Antonio Neves de Carvalho. - 16-4-1828. 

Doc. 13 - Extracto da receita e despeza e do estado da divida ativa e 
passiva das Câmaras da Capital e da Vila de Santos. - 16-4-1828. 

Doc. 15 - Relação dos objetos que requisita o Professor de Ensino 
Mútuo do Seminário de' Santa Ana - Lei de 15 de Outubro a qual manda 
preferir para a s  Leituras a Constitui~áo do império e a História do Brasil. 
- 16-4-1828. 

Doc. 17 - Posse do Bispo de São Paulo D. Manoel do governo de S. 
Paulo. - 21-4-1828. 

Doc. 19 - O acrescimo de uma sala, no Edifício Nacional que servia 
de residencia dos Presidentes e da acomodação de todas as Repartiqóes 
Fiscais para o melhor arranjo e guarda do numerário em cobre e expe- 
diente das partes e da exposição feita pelo mesmo conselho - a essa pro- 



videncia que já se tinha começado, alegando ser da sua atribuição. e de 
não ser necessária, etc. Façam executar a s  lei, evitando conflitos e contes- 
taçóes que tanto prejudicam ao serviço publico. - 21-5-1828. 

Doc. 26 - Estabelecimento da Colonia alemã - Primeiramente o lu- 
gar  escolhido - fõra o lugar chamado Quilombo - mas, considerando que 
essa escolha não convinha não só pela distancia da Capital como principal- 
mente por ser um sertão de mata virgem, onde forçosamente os  colonos de- 
sanimariam, lugar ermo "nunca dantes cultivado" e só habitado por feras - 
Pelo conselheiro, hlarechal de Campo José Arouche de Toledo Rendon, 
foi lembrada a aldêa de Itapecerica, onde já se  achavam - e mais duas de 
Boi e Carapicuiba, que ficavam confinantes. Essas trés aldeias linham 
pertencido aos extintos Jesuitas e se achavam debaixo do confisco geral e 
por tanto pertenciam à Fazenda Nacional e outras muitas vantagens - 
Em consequencia resolveu o Conselho ali estabelecer a dita Colonia. - 
31-7-1828. 

Doc. 27 - Abertura de riias na Vila de Sorocaba - Queixa feita pelo 
Juiz de Paz da Vila de Parnaiba contra o Alferes Joaquim Tlieodoro Leite 
Penteado. - 11-8-1828. 

Doc. 29 - Despezas feitas com a colonia alemá. - 11-8-1828. 

Doc. 32 - Nomeado o Dr. Luiz Nicolau Fagundes Varela para Lente 
da 2.' Cadeira do quinto ano do Curso Juridico dessa Capital, com o orde- 
nado de 800$000 anuaes. - 21-8-1828. 

Doc. 34 - Examinada e aprovado perante o Bispo de S. Paulo e o 
Conselho do Governo o Pe. Inicio Corrêa de Barros Leite, único opositor 
A Escola de 1% Letras novamente criada na Freguesia de Santa Izabel. 
- 28-8-1828. 

Doc. 36 - O Porteiro da Secretaria d o  Governo de São Paulo pede 
licença para frequentar a aula de Filosofia. - 1-9-1828. 

Doc. 38 - D. Ana Francisca das Chagas provida na Escola de Meni- 
nas da Vila de Guaratinguetá, novamente criada com o ordenado de . . . . 
2005000. - 15-9-1828. 

Doc. 39 - O Bispo de São Paulo, Vice-presidente, deixa o governo 
nas mãos do Dr. Manoel Joaquim d'Ornellas - a presidencia de São 
Paulo. - 21-10-1828. 

Doc 40 - O Pe. Sebastiáo Alz. de Oliveira Cruz, professor da cadeira 
de Gramática Latina da mesma vila pede confirmacão do seu provimento. 
- 21-10-1828. 

Doc. 1 3  - Inicio Ubaldino de Abreu, Professor Publico de Gramática 
Latina da Vila de Atibaia. - 21-10-1828. 

Doc. 47 - Of. remetendo cópia inclusa da acta da Sessão do Conselho 
do Governo de São Paulo referente ao estabelecimento da Colonia Alemã 
desde o seu inicio. - 31-10-1828. 
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Doc. 49 - Of. referente a um exemplar da Convenção Preliminar de 
Paz ajustada com a República das Provincias do Rio da Prata. - . . . . 
18-31-1828. 

Doc. 50 - Of. sobe a entrega do convento de S.  Francisco ao Dire- 
tor do Curso Juridico, oferecido pelo Provincial do mesmo convento para O 

Serviço Público. - 18-1 1-3828. 
Doc. 51 - Em fins de 1828 não havia em São Paulo senão uma tipo- 

grafia de propriedade particular, e que não podia atender a todas a s  publi- 
c a ~ õ e s  do Conselho, etc. Este resolveu então apelar para S. M. I. pedindo 
mandar estabelecer na Capital uma tipografia nacional com o competente 
compositor, etc. - 18-11-1828. 

Doc. 52 - O Governo de S. Paulo alarmado com a despeza com os 
colonos alemãez, dirige-se ao governo Imperial pedindo uma solução ex- 
pondo o aperto em que se encontra para enfrentar a situação e a resposta 
que tem é que estimule a cobrança das rendas públicas e faça-se economias, 
cortando todo o superfluo. Refere-se ao curso de preparatorios para o curso 
Juridico e OS ordenados dos  lente^, ciiiihagem de moedas de cobre. - . . 
20-11-1828. 

Doc. 53 - Francisco de Lima e Silva, hrigadeiro e Governador das 
Armas toma posse de seu cargo no Governo das Armas como Comandante 
das Tropas Paulistanas. - 1-12-1828. 

Doc. 55 - A FFábrica de Chita de Nicolau Dreys - sua situação - 
demarcação etc. - 10-1-1828. 

Doc. 56 - Abolidos por Lei os Lugares de Provedor mór da saúde, 
Fisico mór e cirurgião mor d o  Império - transferidos a s  Câmaras a ins- 
pecção da Saúde Pública, os exames de cornestiveis e visitas à s  Boticas 
e lojas de drogas - determinou S. M. I. que a s  referidas Câmaras cn- 
trassem logo no exercicio de taes funções, transferidas às Câmaras a s  atri- 
buições de Provedor - Fisico - Cirurgião. - 10-12-1828. 

Doc. 58 - Em oficio ao Ministro, o Governador depois de comunicar 
que a s  provincias tomariam para o estabelecimento do Conselho geral da Pro- 
vincia - a casa da Câmara para se  verificarem provisoriamente a s  sessões 
do referido Conselho - que se devera instalar na forma da Constituição 
etc. os empregados - o ordenado, etc. Refere-se ao custo de vida - au- 
mento do preço de todos os generos - dando motivo a que se aumentassem 
os vencimentos dos funcionarios. - 11-12-1828. 

Doc. 59 - Arrecadação das somas provenientes da subscrição volun- 
tária para aumento da Marinha Nacional. - 18-12-1828. 

Doc. 60 - Of. anexo pelo Bispo de São Paulo (Como Presidente Diogo 
Antonio Feijó) -sobre a instalação em 1 de Dezembro de 1828 - d o  Con- 
selho Geral da Provincia de S. Paulo. - 20-12-1828. 

19 - Correspondencia dos Governadores de São Paulo com o Ministro 



do Imperio - 1829 - 1 vol. com 159 fls. contenio os seguintes docs. lia 
integra. - Cx. 365. 

Doc. 4 - José Carlos Pereira de Almeida Torres comunica haver :o- 
madu posse do Governo no dia 13 de Janeiro de 1829 - em oficio do Sr. 
José Clemente Pereira, o que igualmente fez a Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. - 15-1-1829. 

Doc. 9 - 3 Propostas do Conselho Geral da Provincia - I.' C r e a ~ ã o  
de algumas cadeiras de Filosofia em várias vilas da Provincia, 2.O o esta- 
belecimento de aulas das 1." letras pelo método Lancastriano e o 3." Crea- 
ção de uma cadeira de medicina e cirurgia na Capital Paulistana. - . . 
29-1-1829. 

Doc. 10 - Contribuig6es arrecadadas nas Capitaes das Provincias apli- 
cadas a iluminaçáo das mesmas. - 30-1-1839. 

Uoc. 12 - Of. do Presidente ao Sr. José Clemente Pereira -Tratando 
de assunto principal qiie é o requeriniento de um estudante de Direito que 
pretende obter uma pensão para continuar os dstudos -- refere-se também 

situacão econômica de São Paulo em que a s  despezas extraordinarias au- 
mentaram de maneira tal que comparada com a receita apresentava um 
iyadro assustador. - 9-2-1829. 

Doc. 13 - O Presidente de S. Paulo em oficio ao Ministro hliguel Cnl- 
mon du Pin e Almeida expoe a sua dificil situação em face da ignorância 
e incapacidade de um escrivão Deputado da Junta da Fazenda, que absoluta- 
mente não pode corresponder aos deveres que ihe são impostos pelo seu 
cargo, sendo essa causa de grande transtorno nas finanças de S. Paulo. - 
10-11-1829. 

Dor. 19 - Remessa de uma tipografia com os oficiais precisos pari1 
ficar a disposição do Governo da Provincia -- Referencia a única tipografia 
existente em São Paulo naquela data. - 6-3-1828. 

Doc. 20 - Nessa data o Presidente José Carlos Pereira de Almeida 
Torres comunica ter entregue o Governo de São Paulo ao Revdo. Bispo 
Diocesano por ter de comparecer a assembleia geral extraordinaria de que 
era membro. - 1-3-1829. 

Doc. 22 - Descobertas e po"uadas pelos Paulistas a s  Companhias do 
Viamão na Provinria do Rifi Graride áe  S. Peùro d o  Sul - conheceii-se a 
abundancia de animais vacum e cav?4ares que lá se  criavam e ?e transpor- 
tavam para S. Paulo - Nasceu de S. Paulo a lernbranca de se impor sobre 
eles Direitos de sahida e favor da Provincia do Rio Grande e entrada n 
beneficio de São Paulo. Foi concedida por mercê de D. João V em 1747 
e D. João em 1760 metade desses Direitos a Cristovão Pereira de Abreu e 
Thomé Joaquim da Costa Real em remuneração de seus serviços, o que nc. 
decorrer do tempo foi reconhecido como estar dando grande prejuizo i 
Fazenda Nacional. - 8-3-1829. 
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Doc. 23 - Construção da Casa da Tesouraria e Pagadoria - Orça- 
mento e referencias do alto custo da mesma. - 5-3-1829. 

Doc. 24 - O Pe. Joaquim Gones 'Monteiro, substituto das cadeiras de 
Gramática Latina e Retcirica, examinador do Curso Juridico para o qual 
foi escolhido pelos seus conhecimentos e não vulgar talento e habilidade 
requereu ser provido na Cadeira de Gramática Latina que se  achava vaga 
- O seu pedidu foi reconhecido como muito justo, pela sua capacidade e 
digna projeção no cargo que exercia - tendo grangeado pelas suas boas 
qualidades 2 estima publica. - 9-3-1829. 

Doc. 28 - Teria havido suborno na apuracão de votos para membros 
de nova Câmara Municipal de Mogi Mirini - of. do Bispo de São Paulo. 

Doc. 31 - Sáo Paulo privado de iluminayão por falta de verba. - 
Y-4-!S29. 

Doc. 32 - A Junta da Fazenda para fazer face a s  despezas imperiais, 
l?.nyou mão do único meio então possivel que foi o de fazer cunhar moedas 
ae cobre para o que havia uma determinacão de S. M. I., mas em quanto n 
limitava, e a junta vendo-se em crise por falta de dinheiro e premida por 
iiígente necessidade deliberou tomar essa providencia sem uma nova uuto- 
rizaqão de S. hl. I. e o Governo de S. Paiilo nessa aflitiva sitiiayão finan- 
ceira achou que a junta não tinha outra alternativa para a solucão desse 
problema. - Y-4-1829. 

Doc. 33 - O Governador da P r a p  de Santos cbmunica ao Ministro, 
lhe tiveram Sido entregues 29 colonos. - 14-4-1829. 

Doc. 38 - O Bispo Diocesano - Vice-presidente de S. Paulo, extranka 
a recusa chocante do Presidente doMosteiro de S. Paulo de ceder o seii 
convento para a s  sessóes do Conselho Geral que se  achava nas maiores 
diiiculdades, sendo que sabia-se estar o Convento vasia e possuindo roda 
a conveniencia requerida para o caso. - 14-7-182y. 

Doc. 39 - ,Em of. ao Ministro o Bispo de São Paulo como governo ;i  

propósito da cessão do Convento dos Franciscanos, expóe os seguintes as- 
suntos relativos ao curso juridico: I." Os Irmãos da Ordem 3.We São Fran- 
ciscg se queixando da falta dos sinos e da entrada para o público - npresen- 
taram um requerimento, em que expóeni a s  suas pretençóes; 2.' - a resposta 
do Diretor do Curso Jurídico, acrescentando a sua opinião como governo de S. 
Paulo - que era anexar o templo no Estabelecimento Literário - para aca- 
bar com todas a s  dúvidas. Neste of., refere-se a muitas cousas interessantes 
sobre a cidade de São Paulo, a questão da água - e do terreno cedido pelos 
Religiosos que por sua vez o tinham recebido graciosamente da Câmara 
que apresenta o termo dessa dádiva em 1757 e alega em doc. incluso alem de 
outros direitos que constava no seu arquivo que o primeiro donatário da 
Proviricia, Martim Afonso, fizera doacão a Câmara de S. Paulo de um 
grande terreno para dividir pelos seus habitantes sem foro nem pensão 



alguma, etc. Em seguida sugerem-se vários modos de se utilizar o terreno a 
bem do Público e das rendas de São Paulo. 

Doc. 40 - Of. do Intendente Geral da Policia sobre a arrecadação dos 
direitos de Policia cobrados nas províncias e aplicados a ilumina~ão das 
Capitaes das mesmas. Dúvida sobre a classificação das mesmas. - 
30-3-1829. 

Doc. 41 - Nos Campos de Rio Claro, Distrito de Japetinga foi man- 
dado estacionar um destacamento para defender não só. a s  fazendas de cria- 
ção do ataque dos selvagens - como dos novos povoadores que entraram 
para aquele lugar. O destacamento foi constituido de voluntários da 2.* 
linha, que se tornassem também povoadores no lugar - tornando-se cria- 
dores de animaes que trabalhando na Agricultura, e tendo sido engajados 
um ofi~.ial, dois inferiores e vinte soldados, pedem estes todavia ter prefe- 
rencia na partilha das terras devoliitas quando tivessem de ser distribuidas 
na forma da Lei. - 7-8-1829. 

Doc. 42 - O Presidente e mais vereadores da Câmara da Vila de 
Mogi das Criize? agradecem a S. hZ. I .  a abo l i~ão  dos Dirimas nos g h e r o s  
de consumo, na Provincia de S. Paulo. - 16-8-1829. 

Doi. 45 - Cunhagem de moedas - 21-8-1829. 

Doc. 43 - Em dificil contingencia se vê o Govèrno de São Paulo de- 
ante da enorme responsabilidade que lhe cabe quanto a s  precarissimas con- 
diqões em que se acham as financaç da Provincia - e  a despem enorme que 
se lhe depara - O Bispo de São Paulo junta ao seu oficio a copia da acta 
extraordinária da sessão por elle convocada d o  Conselho do Governo onde 
se eipíiem a s  dificuldades em que se debate o Governo. - 21-8-1829. 

Doc. 46 - Of.  comunicando que o Pe. Bento Joaquim de Barros iinha 
sido provido na Escola de Ensino mútuo de S. Paulo com o ordenado de 
300S000 anuais. - 3-9-1829. 

Doc. 48 - As quatro escolas de Ensino ,Mutuo que existem na Pro- 
vincia achavam-se na iminencia de voltarem ao antigo sistema por falta dos 
utensilios necessarios, o que pede insistentemente o Governo de São Paiilo. 
- 18-9-1829. 

Doc. 49 - Oposição de 3 religiosos do Convento de S. Bento para nele 
se  verificarem a s  sessões do Conselho Geral da Provincia. Of. do Gover- 
no censurando-os e riutro do Abade Geral em Janeiro de 1830 da Bahia 
aquiecendii a tudo quanto fosse para o bem do Estado - 18-9-1829. 

Doc. 50 - Publica~ão do Bando em regozijo dos Esponsais de S. M. I. 
com S. A. R. a Princeza D. Amelia de Leuchtenberg e mandado de D. Ma- 
noel Joaquim Gon~alves de Andrade - do Conselho de S. M. l. comenda- 
dor da Ordeni de Cristo, Bispo Diocesano eVice-Presidente da Provincia 
de São Paulo. 
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Doc. 54 - Entra em exercicio da Presidencia da Provincia o Sr. José 
Carlos Pereira de Almeida Torres. - 11-10-1829. 

Doc. 56 - Na Praça de Santos com geral escandalo e prejuizo da Fa- 
zenda Nacional se demoravam alguns paquetes I5 e mais dias por passatem- 
po dos Comandantes a pretexto da falta de verba. - Vehemente censura 
do presidente. - 15-10-1829. 

Doc. 59 - O Presidente de São Paulo apresentando ao Ministro o re- 
querimento de Joaquim José Pedro Maia - porteiro da Secretaria daquele 
Governo em que pede ser condecorado com o Habito de Cristo, informa 
abonando a sua conduta digna de considera~ão. - 2-12-1829. 

.- 
Doe. 69 - Atrazo e confusão e transtorno no expediente da Contadoria 

por falta de oficiais competentes, produzindo a demorada remessa do Ba- 
lance, Receita e Despeza - a impossibilidade de exercer normalmente ii 

seu encargo. - 22-12-1829. 

Doc. 74 - Despesas dos oficiais e mais operarios empregados no 
Ciinho de moeda de cobre - Remessas das máquinas e cunhos e mais 
iitensilios destinados a esse fabrico e a s  chapinhas de cobre ainda não 
cunhadas - a Vila de Santos - Atrazn da escrituracão e confusão das 
contas, má administração da Fazenda na Provincia - e muitas oiitras 'li- 
ficuldades financeiras. 

Doc. 77 - Alarme no espírito público de São Paulo, pela medida de 
suspender-se o cunho de moeda de cobre - e pela emissão de mais de cem 
contos em papel. - 1-11-1829. 

20 - Fac-simile da Constituição Politka do Império do Brasil. - 1831 
1 opusculo - com 28 fls. 

21 - Fac-simile da Lei 3.333 de 13-5-1888 - Declara extincta a es- 
cravidão no Brasil. - 1 vol. 

22 - Um vol. com 47 fls. encadernado, de recortes do Jornal do Com- 
mercio, relativos a Grande Exposição documental, organizada pelo Arquivo 
Nacional, em comemoração do IV Centenário da Fundação da Cidade de 
São Paulo - no ano de 25-1-1954 a 9-4-1954, 

23 - Elenco - Um vol. luxuosamente encadernado relativo aos docs. 
<'e assuntos portugueses existentes na Sec. Historica do Arquivo Nacional, 
Rio, 1940. 

24 - De Beata Vergine - Poema latino da lavra do veneravel Pe. Jlisk 
de Anchieta. Original e traducáo vernácula pelo Pe. Armando Cardoso S.  ! 
I luxuoso vol. ilustrado por C. Oswald. 

25 - Dec. de 7-3-1821 - Aprovação por Juramento da Constituição. 

26 - Dec. de 23-5-1821 - Proibe prisão sem ordem Judiciária, salvo 
Flagrante. 



27 - Dec. 24-2-1821 - Aprova a Constituição de Portugal e Reino 
Unido. 

28 - Manifesto do Principe Regente D. Pedro de Alcantara a todas a s  
N a ~ ó e s  Amigas. - 6-8-1822. 

29 - Dec. de 7-1 1-1831 - Declara com aljiumas excef6es livres os es- 
cravos vindos de Fora. 

30 - Fac-simile do dec. n. 277 de 22-3-1870 - Abolição de todos os 
titulos e Foros de Nobrega. 

31 - Hinos patrinticos' da Independência, s/ data. 
32 - Comemoraç6es pela proclamação da Independencia. Outubro 

de 1825. 

Decreto de 16-2-1822 creaiido o Conselho de Estado. 

Tumulto nas ruas de São Paulo promovido pelas Tropas Milicianas 
ás quaes se  juntou o povo - 24-5-3822. 

Instalação do novo Governo da Prouincia de São Paulo - 11-1-1823. 

Posse do Secretário interino do Governo de São Paulo o Bacharel 
José Corres Pacheco e Silva, Juiz de Fora da mesma cidade .- 18-1-1822 
e no mesmo dia tomou posse de membro do mencionado Governo o Ca- 
pitão hlor da Vila João Batista da Silva Passos. 

O Governo Provisorio rem& ao hlinistro os Artigos da Secção pelos 
quaes julgou que deveria dar por extinto o luear de Secretario do Expe- 
diente do mesmo Governo - 4-1-1823. 

O Presidente do Governo Provisorio oferece o seu prestimo para tudo 
quanto fosse "til acrescentando que não havia esperança de que o dito 
governo provisorio fosse conservado na mesma boa ordem do Interesse pela 
sensivel diferenfa das multiplicadas cabeças - 20-1-1823. 

Tentativas para instalação de uma Tipqraf ia  na Cidade de S. Paulo 
- 4-2-1823. 

Da vasta relação que há dias temos vindo consecutivamente publicando 
da contribuição enviada pelo Arquivo Nacional para a Exposição Histórica 
ao 4.O Centenário da Cidade de São Paulo, passamos hoje a divulgar nes- 
tas  colunas os documentos integralmente transcritos: 

Decreto de 16-2 - creando o Conselho de Estado. 

Cn. 363 - Doc. 8 - Ano de 1822. 

"lllmo. e Exmo. Snr. 

Lopo qiie este haverno recebe0 a Por!aiia de V. Exa. de 20 de feve- 
reiro próximo pascadri, que acompanhou o Decreto de 16 do mesmo mez, 



que criou nesta Corte hum Conselho d'Estado composto dos Procuradores 
de todas as Provincias deste Reino, lhe deo o devido cumprimento expe- 
dindo a s  competentes ordens dos Ouvidores das Comarcas da Provincia, e 
remetendo a s  Comarcas della as cartas que Ihes vinháo dirigidas; o que o 
Governo participara à V. Ex*, para ser prezente a S. A.  R. Deus Guarde a 
V. Exs. Palacio do Governo de São Paulo, 20 de marco de 1822. - João 
Carlos Augusto Oeynliausen - Presidente. Martim Francisco Ribeiro 
d'Andrada - Secretario. hliguel José de Oliveira Pinto. Secretário. - 
Illmo e Exmo. Snr. José Bonifácio de Andrada e Silva." 

Tumultos nas ruas de São Paulo promovidos pelas tropas milicianas is 
quaes se juntou o povo - 24-5-1822. 

Cx. 363 - Doc. 19 - 

"Senhor - O Governo Provisório da Provincia de São Paulo julga 
necessario por na Prezenqa de V. A.  R .  a copia n.' 1 das  Actas das duas 
Sessões, que hontem ocorrerão, a segunda das quaes foi de urgencia. Por 
ellas será V. A. R. circunstanciadamente informado do que ocorre0 Iiontem 
convocando-se a Tropa e Povo no largo da Cadêa pelas quatro Iioras da 
tarde, e bem assim o Ouvidor, Juiz de Fora e Camara no Paço do Conse- 
lho, tiido em consequencia de ter tocadu a Tropa a rebate nos (Juarteis, I! 

riias principais desta cidade. 

Pelas mesmas actas verá V. A. R. qual foi o procedimento do governo 
convocado em Palacio, tendo com a Câmara a correspondência r1.O 2, e 
como todos se  reduzirão á obediencia, forçando o governo a demorar a 
tstada aqui do seu Prezidente, e passando pelo sacrificio de aceitar a de- 
pozição dos dois seus mais ilustres e dignos Membros, tão habeis como 
Iionrrados, e amantes da causa justa, declarando-se que tudo hia a ser 
posto fielmente na Augusta Presença de V. A. R. que Mandará o que lhe 
parecer mais justo. 

O Governo Provisório, renovando perante V. A. R. os protestos d a  sua 
obediencia, e fidelidade, assegura a V. A. R. que soffreo a mais dolorosa 
~ m p r e ~ ã o ,  a vista de hua scena que parece desmentir de algua sorte o que 
já tem posto na Presença de V. A.  R. sobre a subordinação deste Povo; 
confia porem, que a alucinação manifestada não se repetirá tanto pelos cs- 

forSos,  que sem cessar empregará, conio pelas mais acertadas providencias 
cue V. A.  R. se Dignará dar a vista do exposto. 

O Governo Provisorio forma os mais ardentes votos pela saúde, e con- 
servação dos preciosos dias de V. A.  R. em Quem funda todas as esperanças 
da verdadeira felicidade do Reino do Brasil. - Palácio do Governo de 
SãoPaulo, 24 de Maio de 1822. - João Carlos Augusto Oeynhausen - Pre- 
zidente. - Miguel José de Oliveira Pinto - Secretário - Daniel Pedro 
Muler - Secretario - Antonio Maria Quartim - André da Silva Gomes 
- Francisco Ignacio de Souza Queiroz - Francisco de Paula e Oliveira. 



Cópia - Doc. 19 - Sessão 116'/Extraordinaria/ 
1.O - Leo-se e approvou-se a Acta da Sessão antecedente. 2.O - Le- 

rãa-se, e se mandarão cumprir, e registrar a s  Portarias expedidas pelo .Mi- 
nisterio, entre as quais foi a de 10 do corrente pela qual S. Alteza Real 
Manda chamar ao Rio de Janeiro o Exino. Snr. Conselheiro João Carlos Au- 
gusto d'oeynhausen, Prezidente deste Governo, para objectos do Serviso 
do Estado; e em consequência se  mandarão expedir ordens necessarias 
comunicando esta Reai Resolu~ão a s  Authoridades constituidas da Provin- 
cia, e a s  precizas para a Jornada de S. Exr: ordenando-se outro sim, que 
emquanto S. Ess'. não sahir desta cidade se  lhe peça o Santo, e se lhe en- 
treguem todos os officios e partes do acontecido. 

3.0 - Deliberou-se mais que o Esmo. Snr. Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, Secretário do Interior e Fazenda, que, como immediato vai entrar 
na Prezidencia interina deste governo, e da junta da Fazenda, conserve 
todavia a s  pastas de suas Repartiçóes. 

4 . O  - E com estas deliberacfies se dêo por finda a Sessão extraordiná- 
ria de que se  lavrou esta Acta que foi assignada por S. Excias. Palacio do 
Governo de São Paulo, 23 de maio de 1822 - hlanoel da Cunha d'Azevedc. 
Coutinlio Souza Chichorro - Secretário do Governo para o Expediente geral 
a escreveu - João Carlos Augusto d'ueynhausen, Prezidente - Martim 
Francisco Ribeiro d'Andrada, Secretário - Miguel José de Oliveira Pinto, 
Secretário - Daniel Pedro Muller - Antonio Maria Quartim - Manoel 
Rodrigues Jordão J o ã o  Ferreira de Oliveira Bueno - Francisco de Paula 
e Oliveira - Andre da Silva Gomes. 

O Secretario do G0v.O pa o Expde. Gal. 

Manoel da Cunha d'Azevedo Cout. Souza Chichorro. 

Sessão 117' extraordinária a s  4 horas da tarde. 

Havendo tocado a rebate a s  referidas horas, a Tropa Miliciana juntan- 
tio-se na P r a ~ a  da Câmara, e em consequencia do referido rebate ocor- 
rido pelas principaes ruas os Tambores, o que m0vi.o a juntar-se o povo na 
dita P r a ~ a ,  assim como nas Cazas do Conselho o Doutor Ouvidor, desta 
Comarca e Câmara; foi convocado o governo por tão extraordinário acon- 
tecimento e mandado saber a s  cauzas de semelhante tumulto foi-lhe res- 
pondido, que a dita Tropa e povo se opunhão ao cumprimento da Portaria- 
de S. A. R. de 10 do prezente mez, cujo original Ihes foi aprezentado; re- 
plicando-lhe o governo que não podia deixar de dar cumprimento a referida 
Portaria, tornarão, que elles não entrarião em seos deveres em quanto não 
estivessem seguros da estada aqui do Exmo. Enr. Prezidente, acrescen- 
tando, que queriam fossem demittidos do Governo os dois Membros Snrs. 
Coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrada - Secretario do Interior e 
Fazenda, e Brigadeiro Manoel Roiz Jordão, ao que não anuindo iambem 
o governo por ser superior a AI~ada  de suas attribui~òes, mas sendo isto 
participado aos dois referidos Membros, elles immediato, e voluntariamen- 
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te derão a sua demissão para bem do socepo da Provincia, e só com a 
mira de ficar intacta a honra, e dignidade d'eli: da mesma sorte os  refe- 
ridos Membros pedirão a sua demissão de todos os cargos que exercião na 
mesma Provincia; entregando huma das tres chaves que tinha, como Deputado 
e Thesoureiro do Cofre Nacional da Provincia, pedindo que no ieguinte 
dia se  mande proceder ao Balanço da respectiva Caixa: Igualmente o Exmo. 
Snr. Presidente s e  obrigou a ficar a te  nova demissão dos dois membros 
como da authoridade da Presidencia forão partecipados a Câmara em res- 
posta ao officio que ella em nome do Povo, e Tropa dirigi0 ao governo. 
Deliberou-se igualmente que o Snr. Coronel Francisco Ignacio de Souza 
Qiieiroz. Commandante da Força Armada, e Membro deste governo tome 
em consideração a Poljcia da mesma pela qual fica responsavel ao mesmo 
Xoverno, evitando ajuntamentos tumultiiosos, ou insultos a qualquer pessoa, 
ou propriedade de seos habitantes. 

E com estas deliberações se deo por finda a Sessão extraordinaria de 
qiie se  lavrou esta Acta, que foi assignada por S. Excias. Palacio do Go- 
verno de São Paulo, 23 de maio de 1822. - Manoel da Cunha de Azevedo 
Coiitinho Soiiza Chichorro - Secretario do Governo para Expediente geral 
a escreveu - João Carlos Auxusto d'oyenhausen, Presidente - Migiiel 
José de Oliveira Pinto - Secretário - Daniel Pedro Muller - João Fer- 
reira d'Oliueira Bueno - Antonio Maria Quartim - Francisco de Paula 
e Oliireira - Andre da Silva Gomes - Francisco Ignacio de Soiiza Quei- 
roz. - O Secretário do Govo pi O Expde. Cial. - Manoel da Cunh de Aze- 
vedo Coutinho Soiiza Chichorro. 

Illmo. e Exmos. Snrs. - Achando-nos reunidos nesta Camara a cir- 
cunstancias do povo, e Tropa postada nesta Praqa nos foi unanimemente 
iepresentado, que mui sezu'damente requerião a conservação do Exmo. Snr. 
]oãa Carlos Augusto d'Oeynliausen, Presidente deste Governo, bem como 
a deposição do Secretario dos Nego'cios do Interior o Snr. Coronel Yar- 
tim Francisco Ribeiro de Andrada, e igualmente do Membro do mesmo go- 
verno o Snr. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, por serem ambos per- 
niciozos a esta Provincia. Á vista d o  referido s e  servirão V. V. Excias. dar  
a s  providencias que julgarem mais acertadas; fazendo-nos V. V. Excias, u 
honra participar-nos, por nos acharmos em sessão. Deos guarde a V. V. 
Excias. São Paulo, em Camara extraordinaria de 23 de Maio de 1822 - 
Illmo. e Exmos. Snrs. do governo Provisbrio - Bento José Leite Penteado 
- Antonio de Siqueira e Moraes - Caetano Pinto Homem - Luiz hlanoel 
da Cunha Bastos - O Secretario do Governo pa o Expede. Gal. - hlanoel 
da Cunha Azevedo Coutinho Souza Chichorro. 

O Governo Provisorio, em resposta ao officio de V. S. desta mesma 
data, declara, que hé hum verdadeiro acto de desobediéncia o deixar de 
cumprir a s  ordens de S. A. R. assim como não h6 da sua competencia de- 
mitir os dois membros eleitos pelo povo, e sancionados pelo Mesmo Au- 
gusto Senhor: mas os referidos Membros, sabendo da vontade denominada 



do Povo e Tropas, e dezejando em tudo concorrer para o socego da Pro- 
vincia e para que nenhuma vergonha, oii, macula s0bre ella recaia derão 
immediata, e voluntariamente a sua demissão, e para obter-se o mesmo 
fim o Exmo. Snr. Presidente se  obriga a ficar: o que tudo se participa a 
V. S. para sua intelligencia. 

Deus guarde a V. S. Palacio do Governo de S. Paulo, 23 de maio de 
1822 - João Carlos Aiigusto d'Oeynhaiisen - Presidente - Miguel José 
d'oliveira Pinto, Secretário - Daniel Pedro Muller - Joáo Ferreira d'Oli- 
veira Bueno, Francisco de Paula e Oliveira - Antonio Maria Quartim - 
André da Silva Gomes - Snres. Juiz de Fora pela Ley prezente e oficiaes 
da Camara desta Cidade. - O Secretario do governo pa o Expede. Gal. 
Manoel da Cunha de Azevedo Souza Chichorro. 

Segue o Termo de Vereanca extraordinaria de 24 de maio de 1822. Aos 
vinte quatro de maio de mil oito centos e vinte dois nesta cidade de São 
Paulo e Cazae da Camara, Paços do Consellio della, onde forão vindos o 
juiz de Fora pela Ley Prezidente <i Capitão Bento José Leite Penteado e 
Vereadores transactos os capitães Caetano Pinto Homem e Antonio Car- 
dozo Kogiieira, por auzencia dos actuaes, o actoal Prociirador abaixo as- 
signado para effeito de Sessão extraordinaria a requerimento do povo e 
Tropas desta cidade, e em acto da mesma foi dito pela Tropa e Povo de 
comum accordo :!ir elles se  obrigavão pela sua condiicta, e a conservar o 
socego Publico desta Proyincia, e que o praticado por elles não loi por 
insubordinados, nem revoltozos, como de alguma forma dá a entender o 
officio dos Exmos. Snres. do governo, mas, sim para que o povo, e Tropas 
possão levar a Prezenca de S.  A. R. sem meio de violencia ou dispotismo, 
tudo quanto for  a bem desta Provincia em beneficio dos cidadãos, até aqui, 
opprimida, quari por espaço de hum anno até fazendo-se Leys arbitrarias, 
o que tudo protestão levar a Prezenca de S. A. R. como Regente deste 
Reino do Brasil e a quem jurarão toda a obediencia e no mesmo acto tam- 
bem reprerentarão que se rogasse ao Exmo. Governo declarasse aos dois 
Membros depostos, que ficavão responsaveis por todo, e qualquer movimen- 
to de inquietacão e desassocego, que possa haver nesta cidade, e provincia 
motivados por elles, ou seus sequazes, cujos motivos todos serão legali- 
zados, e postos na Prerença de S .  A. R.; e por haver mais que prover na 
prerente sessão mandarão lavrar este termo em que assigna a Camara. 
E eu Joãu Nepomuceno d'Almeida. Escrivão que escrevi - Penteado - 
Nogueira - Brito - Bastos - Esiá conforme e seguem-se a s  assigna- 
turas que continuão - João Nepomuceno rle Almeirla - Manoel da Cunha 
de Azevedo Coutinho Souza Chicharro. 

Correspondencia dos Governaiiores de São Paulo coin o Ministério 
do Inipério - 1823. 

Cx. 363. 
Instala~ão do novo Governo da Provincia de São Paulo. 

1 - Doc. n." 8. Senhor. No dia nove do corrente, dia que será 
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sempre memoravel no Fasto do Brazil por comecarem a rayar no seu Ho- 
rizonte a prosperidade, e futura grandeza d'este vasto, e riquissimo Im- 
perio pela Heroica Rezoluqão, que Vossa Magestade Imperial tão gene- 
rozamente tomou de cá ficar, foi installado este novo Governo da Provin- 
cia de São Paulo, que Vossa Magestade Imperial Mandou installar pelo 
Decreto de 25 de Junho do ano passado. 

O novo Governo cheio do maior acatamento protesta a Vosra Ma- 
yestade Imperial as devidas homenagens do seu respeito, da sua fidelida- 
de, e da sua subordinaqão, e esforca-se-há, o mais que lhe for possivel, 
por cumprir os seus deveres com toda a exactidão, e,  quanto estiver no 
seu alcance, náo perderá de vista a qiie for a berri da felicidade da Pro- 
vincia, e de todo o Imperio do Brasil. 

Deus guarde a Muito Alta, e Poderoza Pessoa de Vossa Magestade 
Imperial por dilatados annos, como nos hé mister. 

Palácio do Governo de S. Paulo, I 1  de J anP  1833. 

Candido Xer. de Almda. e Souza - hlanoel Joaquim de Ornellas - 
Anastacio de Freytas Francoso - João Goncalves Lima. 

2 - Doc. n.O 8. - Illmo. e Exmo. Snr. 

Participamos a V. Ex* que no dia 9 do corrente, anniversaria da glo- 
riosa ficada de Sua Magestade Imperial n'este Imperio, se  instalou este 
novo Governo da Provincia de São Paulo em virtude do Decreto de Sua 
Magestade Imperial de 25 de Junho do anno passado, para que V. Ex' se 
possa derigir a elle nos Negocios ocorrentes do Servico da N a ~ á o  e de 
Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde a V. Exn. Palacio do Governo de São Paulo, 11 de ]a-  
neiro de 1823. 

Candido Xer. de Almda. e Souza - Manoel Joaquim de Ornellas - 
Anastacio de Freytas Francozo - Joao GonçalVes Lima. 

Illmo. e Exmo. Snr. 

hqartim Francisco Ribeiro de Andrada. 

Posse 40 Secretario interino do Governo. 

3 ' D o c .  n.' 10. - Illmo. e Exmo. Snr. - 18-1-1822. 
. , 

:. . O Governo Provisorio participa à V., Ex". para ser prezente a Sua 
Mãyestade O Impeiadoil que, em 0bser"ancia do disposto pelo mesmo 
A Ü ~ U S ~ ~  Senhor na Portaria d e  7 de Dezbíbro do anno passado, expe- 
uida po; V .  Exa. à Camara desta Cidade. tomou posse do Emprego de Se- 
cretario interino do mesmo Governo õ Bacharel Jose Correa Pacheco e 
Silva, Juiz de Fora da mesma cidade; em o dia 18 do corrente rner; e no 
mezmo dia tomou tambem posse de hlembro do mencionado Governo o 
CapitáoMór da Villa de Santos Joáo  Baptista da S iha  Passos, por não 
estar nesta Capital no acto da sua instalação. 
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Deus Guarde a \'. Exa. Palácio do Governo de São Paulo, 20 de Ja- 
neiro de 1823. 

Candido Xer. de .Umda. e Souza - José Correa Pacheco e Silva -- 
João Bapta. da Sa. Passos - Manoel Joaquim de Ornellas - Anastacio de 
Freytas Francozo - Joáo Gon~alves Lima. 

Illmo. e Exmo. Snr. 

José Bonifacio de Andrada e Silva. 

O Governo provisorio remete ao Ministro os artigos da Secção. 

4 - Doc. n.O 11. - P .  P. em 14 de Fevro de 1823. 

Illmo. e Exmo. Snr. - O Governo Provisorio tem a honra de remeter 
a V. Exu. por cópia os artigos 3 . O  e 4.O da Acta da Sessão do dia 18 do 
corrente mez, pelos quaes julgou que se deve dar por acabado o lugar de 
Secretario do Expedieiite do mesmo Governo; e mandou por em deposito 
os  Emolumentos pertencente ao Secretario do Governo, que vencia o dito 
Secretario do Expediente; athe que Sua Magestade O Imperador Deter- 
mine a quem devem ficar pertencendo depois da instalação do referido 
Governo Provisorio; para que se digne levar tudo ao conhecimento do 
Mesmo Augusto Senhor, afim de que Sua Magestade Rezolva sobre este 
objecto, o que melhor convier ao Seu Imperial Servi~o.  

Deus Guarde a V. Ex." - Palácio do Governo de São Paulo, 20 de 
Janeiro de 1823. 

Candido Xer. de Almda. e Souza - Jose Correa Paclieco e Silva - 
Joáo Bapt*. Passos - Manoel Joaquim de Ornellas - Anastacio de Frey- 
tas  Francozo - João Gon~alves Lima. 

Illmo. e Exo. Snr. 
Jose Bonifácio de Andrada e Silva. 

5 - Doc. n.O 11. - Copia dos artigos 3.0 e 4.' da Acta da Sessão do 
Governo Provisorio da Prwincia de São Paulo do dia 18 de Janeiro de 
1823. 

3.O - Que sendo presente nesta Sessão o Officio do Commendador 
Manoel da Cunha #Azevedo Coutinho Souza Chichurro, para ser reinte- 
grado no Lugar de Secretario do Expediente, com que tinha $ido conser- 
vado no tempo do Governo Provisorio transacto, visto ter cessado a sus- 
pensáo, que lhe foi imposta por Sua Magestade Imperial, emquanto durar 
o Governo Interino; he indeferivel semelhante pretenção, por ter este 
Governo Secretario proprio, e privativo, que expressa, e positivamente se  
mandou criar na sua instalafão, e haver-se por bem suspendido por Pro- 
vizáo do Thesouro Publico da Corte do Rio de Janeiro o Ordenado, que 
vencia pelo exercicio do dito lugar, que desta sorte se deve dar por 
acabado. 

4.' - Que fiquem em deposito os Emolumentos pertencentes ao Secre- 
tario do Governo, que athe agora vencia o mencionado Secretario do 



Expediente, athe que Sua Magestade Imperial Determine a quem devem 
ficar pertencendo, depois da instalação d'este nox70 Governo. 

Secretaria do Governo de São Paulo, 20 de Janeiro de 1822. O 
Secretario do Governo. 

José Correa Pacheco e Silva. 

O Presidente do Governo Prouisorio oferece o seu prestimo para tudo 
quanto fosse util. 

6 - Doc. n.O 12 - Illmo. e Exmo. Snr. - Tenho a honra de entrar 
na Prezidencia do Governo Provizorio desta Provincia no dia 9 do cor- 
rente mez, Aniversario de Feliz Deliberacão de ficar no Brazil a Augusta 
Pessoa de S. M. Imperial, para bem nosso, proponho-me por meio desta 
a oferecer na respeitavel Prerenga de V.  Ex'. o meu limitado prestimo para 
quanto V. Exs. for  servido encarregar-me, ate onde chegar em meos cur- 
tos talentos. 

Não há esperança de que o dito Governo Provisorio seja conservado 
na mesma boa Ordem do interino, pela sensivel diferenca de multiplicadas 
cabeças. 

Para os dignos empregos do servisso de V. Ex'. fica como sempre 
prontissima a minha antiga, e fiel veneração, rogando a Deos pela pre- 
cioza vida, e importante saúde da interessante Pessoa de V. Exa. que o 
mesmo Snr. conserve, e guarde pelos annos de nossos dezejos. São Paulo, 
20 de Janeiro de 1823. - De V. Ex". Obrigmo. e servente subdito Candi- 
do Xavier de Almeida e Souza. 

Illmo. e Exmo. Snr. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Tentativas para instalaçáo de uma Tipografia na Cidade de S. Paulo 
- 4-2-1823. 

7 - Doc. n.' 18 - Ilmo. e Exmo. Snr. - Foi Sua Magestade Impe- 
rial Servido Ordenar em Portaria de 8 de Janeiro que a Junta Directora 
da Typographia Nacional mandasse encaixotar hum dos seus antigos Pre- 
los com todas a s  suas pertenças, e liua porção de Letras sufficientes pa- 
ra a sua laboração para ser enviado tudo a São Paulo por mar; proponho 
ao mesmo tempo dous habeis Officiaes hum de compozição, e outro de Im- 
pressão, com declara~ão dos Ordenados que cada hum deve vencer aten- 
tas a s  circunstancias da Provincia. A Junta tem mandado promptificar o 
que pode ser necessario para aquelle fim, escolhendo entre os Prelos hum 
de ferro fundido da Invenção de Stanho p. na idea de que havendo naquel- 
Ia Provincia Fabrica de Fundição de ferro possa elle servir de modelo, e 
em tempo oportuno nos virem da mesma Provincia outros ali fabricados q. 
suprão a falta dos Prelos de Madeira que temos entre os quaes se achão 
já alguns muito deteriorados e cada dia o vão sendo mais. Não se rezol- 
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ueo com tudo a Junta a fazer encaixotar estes objetos sem que a esta apu- 
ra& assistáo os Officiaes, que devem hir, e que elles mesmos, alem do 
que esta prompto indiqiiem o mais que lhe falta para se promptificar ijiual- 
mente, e por essa razão julga dever participar a V. Ex." o que se passa 
a respeito dos ditos Officiaes. Logo que se divulgoii, que para S. Paulo 
se mandavão ir dous Officiaes hum de Composição, e outro de Impressão 
se offereceo para o d.0 Emprego o niellior compositor que temos José Ma- 
noel Manso, pretendendo o Ordenado annual de 600$rs. preço que atten- 
to o seu merecimento não acliavamos exorbitante; mas depois outro offi- 
cial muito bom Domingos Francisco de Azrverlo, hum dos Compositores do 
Rio do Governo, se  offereceo por 5W$ rs. aniiaes, e a Junta vendo que 
elle aqui mesmo ganlia actualmente mais de 6005 rs. acha que se não de- 
ve desprezar esta offerta. Qiianto ao Impressor o mesmo da Casa Epi- 
fanio Antonio offereceo se para hir por 400$ rs. annuaes, mas como se lhe 
prometesse só mil rs. diarios, que correspondem a 365 r:. e elle não anuis- 
se ao ajuste, o outro Mestre não menos hahil Joaquim Aniceto quiz acei- 
tar esta offerta: mas tanto hum como outro exigem serem transportados 
i custa do, Estado até São Paulo; principiarem a vencer desde que embar- 
carem, e receberem aqui hurn quartel adiantado, e continuarem lá a serem 
pagos tão bem o Quartel adiantado. 

Se estas condições merecerem a Approuação de S. M. I. V. Ex". se  
dignara coniunicá-lo a Junta para esta ultimar o ajuste; e dar o titulo aos 
dittos officiaes e ao mesmo tempo os fazer assistir ao encaixotamento dos 
objectos mencionados de que envia hua Relaqáo. Deos Guarde a V. Exa. 
Rio de Janeiro 1 de Fevereiro de 1823. 

Ilmo. e Exmo. Snr. Martim Francisco Ribeiro d'Andrada - José da 
Silva Lisboa -Jose Saturnino da Costa Pereira - Francisco Vieira Goulart. 

Está conforme - Como Secretário 

Joaquim José Teixeira. 

Movimentos polificos, militares e sociois na Provincia de São  Paulo, nas  
vesperas da Independéncia - Situação do Govêrno Provisório 

Cx. 363 - Ano de 1822. 

Doc. 20 - Oficio do Governo Provisório remetendo a cópia da Ata da 
sessão do mesmo dia, em que se delibera à vista do Alvará de 12 de Agôs- 
to de 1793, não se aceitar a demissão do Coronel Martim Francisco Ri- 
beiro de Andrada e do Brigadeiro hlanoel Rodrigues Jordão; expediente 
dos:Negocios da Provincia. - 25-5-1822. 

"Senhor - Depois de ter o governo participado a V. A. R. os acon- 
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tecimentos de hontem, remete por copia a Acta da Sessão de hoje em 
que se deliberou. a vista do Alvará de 12 .de Agosto de 1793, não se acei- 
tar ao Coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrada a demissão que deo 
pelo que respeita ao Emprego de Inspector das Minas e Matas desta Pro- 
vincia nem ao Brigadeiro hlanoel Rodrigues Jordão o de Thesoureiro d o  
Cofre Nacional desta Provincia, em que se achão providos por Sua Ma- 
gestade; e outro sim a marcha que o governo vai seguir sobre o expedien- 
te dos Negócios da Provincia. 

A Augusta pessoa de V. A. R. guarde Deos muitos annos. 

Palácio do Governo de São Paulo, 24 de Maio de 1822. João Carlos 
Augusto Oeynhausen - Presidente - Miguel José de Oliveira Pinto - 

.Secretário - Daniel Pedro Muller - Secretário - Antonio Maria Quartim 

- André da Silva Gomes - Francisco Ignacio de Souza Queiroz - Fran- 
cisco de Paula e Oliveira. 

Cópia da Ata. 

Sessão 118.' Extraordinária. 

1.0 - Tendo convocado o governo a Sessão Extraordinária, passou a 
deliberar sobre o sucedido na Sessão antecedente e assentou. 

2.O - Que se officie immediatamente a S. A. R. enviando-lhe a co- 
pia das duas Actas antecedentes, e dando parte do sucedido. 

3.0 - Como os dois Membros demettidos pedirão, que se declarasse na 
acta, que elles igualmente se demettião dos cargos, e Empregos que oc- 
cupavao nesta Provincia, o govêrno passando a deliberar assentou, que 
não devia aceitar esta demissão por ser opposta ao Alvará de 12 de Agos- 
to de 1792, que regula o modo das demissões dos Empregos Militares e 
Civis. 

4.O - Outro sim se assentou em mandar contra ordem aos Ouvido- 
res sõbre a participação de sahida do Exmo. Snr. 

5.0 - Assentou-se mais que s e  participe a todas a s  Authoridades, que 
todos, e quaesquer negocios, ou comunicações que occorrerem sendo d e  
guerra, e de Marinha ou da Fazenda pertencem a Repartição do Exmo. Snr. 
Chefe d'Esquadra Intendente da Marinha Miguel Jose #Oliveira, secreta- 
rio da Marinha, e da guerra, e a s  do Interior a o  Senhor Coronel Daniel 
Pedro Muller. 

6.0 - E com estas deliberafóes se dêo por finda a Sessão extraordi- 
nária, de q. se  lavrou esta Acta q. foi assignada por S. Excia. Palacio do 
Governo de São Paulo, 24 de hlaio de 1822. Manoel da Cunha Azevedo 
Coutinho Souza Chichorro - Secretário do governo para o expediente ge- 
ral a escreveo. João Carlos Augusto d'oeynhausen, Presidente - Miguel 
José de Oliveira Pinto, Secretário - Daniel Pedro Muller, Secretario - 
Antonio Maria Quartim - Andrt da Silva Gomes - Francisco Ignacio 
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de Souza Queiroz - Francisco de Paola e Oliveira. - O Secretário do 
Governo p' o Expede. Geral, Manoel da Cunha de Azevedo Souza Chichorro." 

Doc. 22 - Oficio dos membros do Governo Provisorio referente aos 
acontecimentos ocorridos na cidade. Remete cópia da ata da sessão ex- 
traordinária e roga a permissão de estabelecer na Provincia o Governo 
Provincial. 

"Senhor - O Governo Provisório da Provincia de São Paulo tendo 
dado conta a V. A. R., do acontecimento que ocorreo nesta cidade no dia 
72 do corrente, e das medidas que tomou, das quaes rezultou o socego pu- 
blico: como aparece0 depois, a exigencias do Povo e Tropa (o que hon- 
tem se participou a V.A.R.) o Governo, Yempre promto a fazer todos os sa- 
crificios pelo socego da Provincia e solicito s ó  na sustentação da boa or- 
dem, harmonia, e socego dos Povos, lembrandose outro sim do que esta- 
va já prevenido na Acta da Sessão de 23 de Dezembro do anno passado 
cuja copia se  remette com urgencia, torna i Prezença de V. A. R. a ro- 
gar-lhe, no caso de ser do seu Real Agrado, a sua permissão para se es- 
tabelecer nesta Provincia o governo Provincial, com a s  atribuiçóeus ac- 
t~iaes, julgando ser mui necessario estabelecer-se já esta medida por 
achar bem sensível o dezinteresse deste governo a estes Povos, como he 
mister. 

A Augusta Pessoa de V. A. R. guarde Deos muitos annos. 

Palácio do governo de São Paulo, 30 de Maio de 1822. José Carlos 
Augusto Oeynhausen - Presidente - Miguel João de Oliveira Pinto - 
Secretario - Daniel Pedro Muller - Secretario - Antonio Maria Quar- 
tim - André da Silva Gomes - Francisco Ignacio de Souza Queiroz 
- Francisco de Paula e Oliveira. 

Cópia da S e s ã o  extraordiniria 15.$. 

1.O - Leu-se e aprovou-se a Acta da Sessão antecedente. 

2 . O  - Em virtude da nova Suplica, que fez o Exmo. Snr. Presidente 
pedindo se verificasse o Avizo de Licença que S. A. R. se tinha dignado 
conceder-lhe, o governo depois de madura deliberação e exame a vista das 
condiçóes feitas pelo Snr. Secretario do Interior e Fazenda, rezolveo, que 
por hora não tivesse effeito, e que o Exmo. Snr. Presidente continue a 
exercer o seu cargo tão dignamente como o tem exercido, por assim o pe- 
dir a honra do mesmo Exmo. Snr. Presidente, a honra, e dignidade do go- 
verno, e sobretudo a mantenca do socego publico pelo qual são responsa- 
"eis o governo in solidum, cada um dos Membros de per si, e todas a s  Au- 
thoridades constituídas desta Provincia; e que aquela licença s ó  teria o seu 
devido effeito, quando as circunstancias politicas o permitissem, como por 
exemplo na volta dos Deputados do Rio. Rezolveu-se outro sim, que s e  
S. Ex.' quizer a sua demissão ela si> lhe pode ser dada por Sua Mages- 
tade ou pelo Serenissimo Snr. Principe Regente na forma da Lei. 



3 . O  - Resolveu-se por moção do mesmo Snr. Secretario, que na che- 
gada do Decreto para nova Organização do Govérno Provisorio desta Pro- 
vincia se proceda a convocação doa Eleitores de Parochias para nomea- 
cão dos Sete Membros que deve compor o dito Govêrno; mas que êste fos- 
se instalado com a s  mesmas atr ibuiçie  que tem o actual enquanto a s  Cor- 
tes não decidirem a Representação, qiie este govêrno leva ao conhecirnen- 
to de S. A. R. o Serenissimo Snr. Principe Regente. 

4 . O  - Que se escreva a todas as Autlioridades .Militares, e Civis des- 
ta Provincia recomendando-lhes a maior vigilancia, e actividade na mantença 
do socego publico, declarando-lhe que são responsaveis por toda e qualquer 
perturbação, desassocego, e derordem que houver. 

5 . O  - E com estas deliberacíies se de0 por finda a sessão que foi as- 
signada por S. Excias. Palacio do Governo de São Paulo, 23 de Derem- 
bro de 1822 - Manoel da Cunha de Azevedo Coutinho Souza Chichorre - 
Secretario do Expediente geral do govêrno a escreveo. Martim Francis- 
co Ribeiro de Andrada - Secretario - Lararo Jose Gonçalves - Secre- 
tario - Antonio Maria Quartim - Andre da Silva Gomes - Francisco Ig- 
nacio de Souza Queiroz - Francisco de Paula e Oliveira - João Ferreira 
de Oliveira Biieno - Daniel Pedro Muller. 

Manoel da Cunha de Azevedo Coutinho Couza Cliichorro." 

Doc. 24 - Abzixo assinado dos membros da Câmara de São Carlos, 
em vereanGa, protestando contra os atos da força e do povo em motim na 
Capital de São Paiilo. Dia-23-5-1822. 

"Senhor - Em abono da honra, q .  carateriza aos verdadeiros Paulis- 
tas, e q. tantas veres a tem desempenhado como he constante, somos con- 
duzidos a protestar a face do Cniverso contra os pueris procedimentos de 
parte do povo da Capital desta Provincia, que seduzidos por alguas mano- 
bras ocultas arrojou-se a sahir a campo para desmentir o conceito, que 
outrora tem merecido. 

Ah! Senhor; jamais comprehendemos, q. hum Povo briozo, amante da 
ordem, respeitadur das Leis, leal ao suberano, grato e aniigo do Benfeitor 
do Brasil, nosso idolatrado Regente; a cuja voz deixou prestes, caza, mu- 
lher, filhos e fazenda fosse capaz de perpetrar a atroz delicto, de que fo- 
mos informados; mas sim hua prirçãii de inal intencionados; e silenciosos 
quando execrando para cavar a propria ruina, accelerão com motim te aos 
cidadãos conspiciios, q. correndo ao brado assustador de hum rebatte ;i unir- 
se aos seos Irmãos em boa fé, e deffender a cauza comum, são surprehen- 
didos com o conhecimento da cauza!!! 

Seja-nos licito protestar contra semelhante attentado, que devendo 
manchar somente os rebeldes comprehende toda a Provincia no parecer de 
pessoas de pouco senso. 

Saiba-o a Naçáo e o mundo inteiro, q. os povos da Villa de Sam Carlos 
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jamais deixarão de sustentar o alto decoro do melhor dos Principes o Se- 
nhor Dom Pedro d'Alcantara nosso amado Regente, e que com magoa suf- 
focarão o gritto de seu patriotismo na certeza de que a sabia, e Augusta 
Providencia d e V .  A. R., nos livrara prestes do horror d'anarquia que nos 
ameaça a opozição de nossa cara Provincia. 

V. A. R. queira aceitar os sinceros, e puros rotos deste povo, q. jamais 
será capaz de retrogradar seos briozos sentimentos, e de tributar a V. A. R. a 
mais ilimitada cordialidade, e obediencia. 

A Augusta Pessoa de V. A. R. Guarde Deos muitos annos, como nos hé 
mister, e do vasto Reino do Brasil. - Villa de Sam Carlos em Vereança 
de 3 de Junho de 1822. De V. A. R. Os mais reverentes subditos. 

Antonio Francisco de Andrada - Juiz Presidente - Raymundo Alvares 
dos Santos Prado Leme - Vereador - Angelo Custodio Teixeira Nogueira 
-'Vereador - Joaquim da Silva Lima - Vereador - José de Souza 
Campos - Procurador. 

Doc. 27 - Oficio dos membros do govêrno ProvisUrio, participando o 
regresso a Provincia do Batalhão e Esquadrão dos Leais Paulistanos - 
Grande regozijo e aclamação a S. A. R. 23-6-1822. 

"Senhor - Tem o govèrno provisorio a satisfacão de participar a 
V. A. R. q. hontem se recolherão a esta Capital o Batalhão, e o Esquadrão 
de Leais Paulistanos que por Ordem de V. A. R. havião marchado para 
essa Corte, e agora regressarão a esta Provincia. 

O Governo provisorio querendo que toda ella tenha perfeito conheci- 
mento dos continuados favores que V. A. R. tem feito a todos os Paulistas 
muito particularmente indicados na Real Bondade, e Munificencia com que 
depois de tão honrrozamente haver acolhido e tratado estas Tropas Mili- 
cianas as mandou recolher a seus lares, tem dado a saber estas nova de- 
monstração da bondade de V. A. R. a toda a Provincia por meio da circular 
da copia inclusa. 

A Augusta Pessoa de V. A. R. guarde Deos muitos anos. Palacio do 
Governo de São Paulo, 23 de Junho de 1822. - João Carlos Augusto Oey- 
nhausen - Presidente - Miguel José de Oliveira Pinto - Secretario - 
Daniel Pedro Muller - Secretario - Francisco Ignacio de Souza Queiroz 
- Antonio Maria Quartim - Francisco de Paula e Oliveira - André da 
Silva Gomes. 

Dezejando o govèrno Provizorio, imprimir cada vez mais profunda- 
mente "<ir !elis animos dos habitantes desta Provincia. o muito que ella 
deve aos Paternaes desvellos de S. A. R. o Serenissimo Senhor Principe 
Regente Protector, e Perpetuo Defensor do Brazil; Manda participar a to- 
das Autoridades das Villas, e lugares da Estrada, q. havendo o Mesmo Au- 
gusto Senhor mandado recolher a seus domicilios todas as pracas que com- 
punhão o Batalhão, e Esquadrão de Leaes Paulistanos, por haverem cessa- 
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do a s  circunstancias que requererão a sua presença, no Rio de Janeiro como 
por Sua Real Ordem foi participado ao mesmo Governo pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra, hontem entrarão nesta Capital os  refe- 
ridos Batalhões& Esquadrão entre a s  mais vivas, e sinceras demonstraçóes 
de alegria de todas a s  classes desse povo, que aplaudindo a gloria que 
novamente adquiri0 o nome Paulistano, bemdizião o Augusto nome do 
Principe cujas ordens Ihes restituião seus caros e briozos irmãos. Querendo 
pois o govêrno que em toda a Provincia se  conheça toda a extenção do 
favor que lhe fez a Magnanimidade de S. A. R. remete à s  mesmas Autho- 
ridades o discurso que na frente daquelas Valerosas Tropas leu o Snr. 
Coronel Daniel Pedro Muller - Deputado do mesmo governo, e nelle secre- 
tario do interior. Deus guarde a V. Merces - Palacio do Governo de São 
Paiilo, 23 de Junho de 1822. - Com a Rubrica do Exmo. Governador. - 
Manoel da Cunha de Azevedo Coutinlio Souza Chichorro. 

Doc. 27 - Sendo prezente a este govèrno o officio q. V. Mces. lhe di- 
rigirão em data de 28 do passado, acompanhado de copia da representação 
q. julgarão necessaria enviar a S. A. R. em consequencia dos factos, que 
occorreráo nesta Cidade no dia 23 do mesmo mer, o mesmo govérno a- 
mante, e responsavel pelo sosego publico desta Provincia, na qual seus leaes 
e bons habitantes tanto se tem distinguido na presente epocha, não pode 
deixar de ver se  não com muito sentimento, q. essa Câmara se  dirija direc- 
tamente ao Mesmo Augusto Snr. sem ser por meio da intervenção deste 
govêrno, visto q. semelhante medida tende a desfazer e divergir os recur- 
sos das Authoridades desta Provincia, q. para a boa ordem no mesmo se 
devem reconcentrar: por tanto exige. q. o dito officio não seja enviado, 
afim de não perturbar a s  providencias já pedidas com a maior instancia e 
desinteresse para sosego destes povos, pedindo-se até para consolidar mais 
o voto e representação geral dos mesmos q. S. A. R. Haja de installar nes- 
ta Proviiicia hum novo govèrno Provincial da maneira q. lhe parecer mais 
legal, e conveniente. 

O Govérno finalmente depois de ter enviado a V. Mces, o officio de 29 
do passado torna novamente a recomendar-lhes quanto convem no pre- 
sente momento manter a tranquilidade e união, pela qual V. Mces. são 
responsiveis, visto q. ahi sendo proximo o recurso se  deve esperar promto 
remedio do Providente animo de S. A. R. e que por consequencia estamedida 
em nada tolhe o direito de representar o q. julgarem mais conveniente a 
bem de seus concidadãos pelos competentes canaes. 

Deus guarde a V. Mces. Palacio do Governo de São Paulo, 1.' de lu- 
nho de 1822 - João Carlos Augusto Oeynhausen - Presidente - Miguel 
José de Oliveira Pinto - Secretário - Daniel Pedro Muller - Secretario - 
Illmo. e Exmo. Juiz Prezidente e Offes da Cániara da Villa d e  Itú. 

Doc. 27 - "Camaradas - conhecei o gosto com que vos abracão 
vossos Irmãos nos sentimentos que se pintão em nossos votos; vêde nelles 
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sinceras expressóes de alegria, de amizade e de hum patriotismo que s e  
lizongeia dos briozos es for~os  com que acabais de o enohrecer, deixando o 
nome Paulistano eternamente recommendado a Posteridade, nos fastos do 
Brasil, e nos de sua Brilhante Capital. 

Leaes e valentes Paulistas, hum governo amigo vos abraça, e vos ex- 
horta a praticardes entre os vossos concidadãos as virtudes de que nunca 
VOS arredastes em quanto o Bem e a Gloria do Brasil vos conservaram 
auzentes delles. Recolhendo-vos à Pátria que anciosamente vos desejava 
achareis na amizade de vossos concirladãos, o premio que mais satisfaz a s  
almas nobres e encontrareis todo o agazallio e proteção em hum Governo que 
s ó  se  esmera em promover como deve o bem da Provincia, querendo que 
nenhum outro Governo o exceda (assim como nenhum outro povo exceda 
o de São Paulo) em aferro e adhesão a Real e Augusta Pessoa do Serenis- 
simo Senhor Priiicipe Regente Protector e Perpetuo Defensor do Brasil, e 
a Brilhante e Nobre cauza que este Governo e este Povo, primeiro abraça- 
rão; e que nunca hão de dezamparar. 

Neste mesmo Iiigar vos dissemos ha poiico - marchai - agora cheios 
de gosto por vos ver restituidos a grande Familia Paulistana vos dizemos - 
hide descanqar, satisfazer os votos de vossas virtuoras familias, e exten- 
der a arreigar no meio de vossos pacificas concidadãos, o amor, a venera- 
ção e o respeito a? Nosso Heroico e Adorado Regente e Protector, e de- 
baixo desse poderozo escudo seremos todos felizes". 

Viva a Religiáo. 

Viva o Senhor D. João VI nosso Rey Constitucional. 

Viva o Serrnissimo Senhor Principe Protector e Perpetuo Defensor do 
Brasil. 

Viva a Serenissima Senhora Princeza Real. 

Viva a Constitui$ão 
Viva a União, e tranquilidade 

Vivão os Leaes Paulistanos. 

Manoel da Cunha de Azevedo Coutinlio Souza Chichorro. Doc. 35 - 
Oficio dos membros do Governo Provisorio queixando-se de ver enfraque- 
cida a sua influência moral - Relata o fato de uma insubordinação do 
Regimento e povo de Itú - para onde enviou o Major Francisco de Paula 
Macedo que em nada fora atendido, antes ultrajado. 

"Senhor - Tem este governo, com perar seu, de levar à Augusta Pre- 
sença de V. A. R. acontecimentos, que tem resultado dos motivos, que passa 
a expor, os quaes concorrem para que perca a preponderancia q. deve ser 
inherente a huma Authoridade constituida, em que os Povos devem confiar, 
como emanafão do Poder Execlitivo nesta Provincia, e que, por falta de 
apoio perde a sua consideração, e destituindo-se assim o remate do syste- 



ma social que o deva reger, aprezenta a deslocaçáo de algumas de suas 
partes, como se infere da exposifáo que deve fazer a V. A. R. 

Dos repetidos officios que este Governo tem tido a honra de dirigir a 
V. A. R. em datas de 23 d e  Junho, I.", 17-22 e 30 de Julho, V. A. R. terá 
colligido que não ficarão baldadas as providencias que elle tem requerido 
para firmar a sua estabilidade; mas longe de a conseguir, vê enfraquecida 
a sua influencia moral, que devia conservar, tanto pela publicafão da Carta 
Régia de 25 de Junho, como pelo Dec. q. manda proceder a eleição do novo 
Governo Provincial, e outras Ordens que occultamente se  tem communica- 
do a differentes aiitlioridades, de que resultou o facto que faz .o objecto 
desta participa~áo. 

Tendo este governo determinado que dos Regimentos de segunda Linha 
da Villa de Sorocaba, e Itú se  mandasse para esta Capital hiim Uestacamen- 
to para a sua Guarnição composto de cento e cincoenta praças nos mezes de 
Agosto e Setembro (como já se tem praticado) em consequencia do pe- 
zado serviço que tinháo sofrido a s  Milicias desta Cidade por terem estado 
effetivamente destacadas, como tambem por necessidade de descanfo, e 
parte dellas que se  tinha recolhido dessa Cõrte; em consequencia disto ap- 
parecerão reprezentaçiies da Camara da Villa de Itu nas qiiaes se exigia 
fosse aquela Villa dezonerada de mandar as praças que se pediáo, ao que 
anuindo em parte do governo, rezolveo que ao menos viessem, por hum 
detalhe moderado, e bem distribuido, Iiuma porção de cem, q. pouco des- 
falcasse; mas não se recebendo respostas sobre este objecto, sobrevierão os 
acontecimentos dos dias 19 e 20 do passado, dos quaes abuzando a dita 
Camara se  lembrou incompetentemente dar ordens aos chefes para que não 
mandassem gente, e instando o governo sobre este objecto, estranhando 
aquelle procedimento, para cujo fim mandou o Sargento mór do mesmo 
Regimento à dita Villa, elle erri riada foi attendido, antes ultrajado de pa- 
lavras, e o seu Tenente Coronel Comandante Pedro Joaquim de Britto 
Caminha, instigado por alguns inimigos da Boa ordem, declarou dezobe- 
diência formal a este governo, como se vê do Officio, que vai incluso do 
dito Sargento mór. 

e O Governo não desejando se não obrar sempre com madureza e pru- 
dencia conhecendo quanto hé do Agrado de V. A. R. Perpetuo Defensor 
deste Reino, conservar a união, e tranquilidade dos Povos náo lança mão 
de outras medidas, se não de apresentar immediatamente na Augusta Pre- 
sença de V. A. R. com bem .nagoa Sua, o procedimento arbitraria de indi- 
viduos da mencionada Villa de Itu q. chamando a o  seu partido a s  duas ve- 
zinhas de Sorocaba e Porto Feliz (Unjcas da Provincia) geráo o verme da 
insubordinação, cujo habito, e consequencia são sempre ruinozos, pois se- 
parando a s  differentes ramificações da Politica interior de hum estado 
constituido, tendem á dissolução. 



V. A. R. como Pay, Heroi, e Regente destes Povosaceite os votos de 
respeito, obediencia, e amor do governo desta Provincia, e dos  leaes ha- 
bitantes. Dignando-se dar promptas providencias, das  quaes a mais ener- 
gica e adequada seria de se  gozar da apetecida Presença de V. A. R. para 
os ver e conhecer, e pela qual, com o maior esforço instamos, afim de que 
se  restabele~a instantaneamente a Ordem, q. tanto apetecemos. 

A' Aiigusta Pessoa de V. A. R. guarde Deos muitos annos. 

Pallácio d o  Governo de São Paulo, 6 de agosto de 1822. Miguel Jose 
de Oliveira Pinto - Daniel Pedro Muller - Secretario - Antonio 
Maria Quartim - André da Silva Gomes. - Francisco Ignacio de Souza 
Queiroz - Francisco de Paula e Oliveira. 



R E L A T Ó R I O  D A  D I R E T O R I A  

Prezados consócios: 

O ano de 1954 teve especial relêvo histórico. Efetuarani-se 
nesse periodo as comemorações que assinalaram o IV Centenário 
da fundação da maravilhosa metrópole que comanda o progresso 
vertiginoso do Estado de São Paulo, vanguardeiro da civilização 
brasileira. Efemérides da cidade que niais cresce neste planeta 
c que é a essência da terra em que vivemos cabia, ao nosso Insti- 
tuto Histórico e Geográfico, considerável responsabilidade no con- 
junto das homenagens promovidas, com êsse objetivo, pelos pode- 
res públicos e entidades privadas. 

Havia ainda outro motivo, também poderoso para tornar êste 
ano augusto de 1954, querido ao nosso sodalicio. Ocorreu coin- 
cidentemente o sexagésimo aniversário desta já veneranda Casa 
da História. São sessenta anos ininterruptamente empenhados, 
pedra sobre pedra, na realiza~ão de obra cultural do mais alto 
grau. Idealismo puro. Porque aqui o devotamento não é compen- 
sado por qualquer beneficio de ordem material. Todos trabalha111 
graciosamente e ardorosamente pela manutenfão, prestigio e pro- 
gresso de uma instituição que é uni dos expoentes da cultura 
nacional. Tem a nossa casa os seus olhos voltados para os feitos 
d a  nossa gente. Contempla, regista e colabora na trajetória que 
pelo rolar dos séculos tem conduzido e conduzirá sempre a nossa 
pátria aos altos destinos; condizentes com a situação invejável, 
mas cheia de compromissos, de maior pais latino em área e popli- 
lacão. 

Consciente do papel que lhe caberia neste momento alto do 
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calendário paulista, cuidou o Instituto cautelosamente de formular, 
com antecedência, seus programas de ação. 

Esta é a principal razão do êxito obtido que é incontestável. 

Iniciamos os trabalhos tão logo assumimos a vice-presidência, 
em exercicio d a  presidência, logo seguida pela eleição da Diretoria 
de 1951-54, reeleita para 1954-57. 

Nossa participação nas homenagens pelo quadrissecular ani- 
versário de São Paulo desdobrou-se eni vários setores de ativida- 
des: ( I )  edificação d a  nova sede e seu equipaniento; (2) edicões 
comemorativas; ( 3 )  cunhagem de medalha comemorativa; (4)  Con- 
gresso de História; (5) exposições de caráter histórico; (6) Curso 
sobre História de São Paulo; (7)  transladaçáo dos despojos ria 
iniperatriz Maria Leopoldina Josefa Carolina para o Panteâo 
situado sob o Monumento da Independência. 

O problenia mais urgente era o da construção do novo edifício. 
Deveriamos estar preparados convenientemente na ocasião opor- 
tuna. E ainda competia cuidar desde logo do  novo mobiliário ? 

equipamento; reformando e atualizando o que fosse possivel apro- 
veitar do que já existia. Estas providências tomadas juntamente 
coni o plano das obras determinaram considerável economia por- 
que os preços depois subiram astronõmicamente. Simultâneamente 
com o inicio das obras estudamos, projetamos e contratamos as  
estantes de ato, a s  poltronas do  anfiteatro, a remodelação do velho 
mobiliário e adquirimos os aparelhos de projecão (diascopica e 
epidiascopica), cinema, gravação de som e para reproduções 
mimeográficas. Tudo isto poderia ser hoje revendido por três ou 
quatro vêzes o valor da aquisição que fizemos. 

Os  livros comemorativos que editamos e a gravação da meda- 
lha tiveram tal precedência na sua confecção que puderam ser apre- 
sentadas na data máxima de 25 de Janeiro. O Congresso de His- 
tória primeiro a ser realizado pelo nosso sodalicio foi tratado a 
longo prazo; condição principal do  grande êxito obtido. 

Entre tantos congressos efetuados para solenizar o ano de  
1954, o de História foi o mais bem meditado, melhor organizado e 
mais bem sucedido; não só pelo número e valor das teses debatidas 
como também pelas exposições coiiiplemeutares de "Vestes Impe- 
riais" e "Louça Histórica". 

As outras mostras sobre "Imagens Religiosas Brasileiras", 
"Ex-Libris", "Filatelia", tiveram, como a s  duas mencionadas, extra- 
ordinário êxito, comprovado pela freqüência superior a 20.000 
pessoas, atraidas pela beleza e ordenação metódica, diríamos dida- 
tica das  exibições. A t ranslada~ão dos despojos da Imperatriz 



Leopoldina para a cripta do Ipiranga foi um aconteciniento de 
inigualável repercussão. 

Muitos dos fatos que iremos relatar a seguir foram menciona- 
dos em relatórios anteriores. 

Todavia convém recapitular os aspectos principais no que 
tange as comemorações; acrescentando outros não mencionados 
anteriormente, assim conio as ocorrências de natureza diversa que 
compuseram complexivamente a imensa massa de trabalho no de- 
curso do ano social transacto. Daremos destarte unidade ao con- 
junto das soleriidades que se findani a 25 de Janeiro de 1955, aurora 
de uma nova centúria, cujos acontecimentos serão rememorados 
eiii 2054. 

Estamos seguros de que os prezados confrades têm perfeito 
conhecimento dos esforços e dedicação dos conipanheiros, funciuná- 
rios e de pessoas estranhas ao nosso quadro social que se entre- 
garam, de alma plena, ans enipreendimentos que notabilizaram 3 

, participaqão do Instituto nas festividades de 1954. 

Todo este esforço seria improfícuo se não tivéssemos, ao lado 
de boas diretrizes, preciosos auxilios financeiros, cujos valores e 
origens serão discriminados minuciosamente em itens respectivos, 
contidos neste meniorial. 

Figuram em primeiro plano o einpréstimo da Caixa Econô- 
mica Federal, no valor de Cr$ 4.500.000,00, o auxilio federal de 
Cr$ 2.500.000,00, a verba concedida pela Comissão do IV Centená- 
rio de Cr$ 500.000,00, dois donativos de Cr$ 100.000,00, cada uni e 
outro de Cr$ 30.000,00, aléni de um legado de Cr$ 10.000,90 C 

mais Cr$ 117.000,00 dos que subscreveram o rateio para compra 
das vitrinas de aço para a nossa galeria de exposições. Tenios ai 
um total que somado aos juros e outras fontes de receita se apro- 
xima de Cr$ 8.000.000,OO. 

Êstes valores vão niuito além das receitas arrecadadas eni 
muitos anos de gestão normal do nosso sodalicio. 

Não queremos finalizar esta breve introdução sem pôr em rele- 
vo o esfôrço, o devotaniento e eficiência da contribuição de con- 
sócios não pertencentes a Diretoria, assim como de funcionários e 
pessoas estranhas ao nosso quadro social que se eiiipenharam viva- 
mente e eficientemente pelo bom resultado das nossas realizações 
comemorativas, no decorrer de 1954. Entre os consócios acima 
referidos destacamos Antônio Silvio Cunha Bueno (recursos finan- 
ceiros). Tito Livio Ferreira (congresso e cursos), Eldino Bran- 
cante (exposi~ões e trasladação dos despojos de D. Leopoldina), 
D. Pedro Gastão de Orleans e Bragança (exposição imperial), 
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Fausto Ribeiro de Barros (cinema educativo) se beni que todos 
de um modo geral se tivessem esmerado eni concorrer para o êxito 
dos grandes empreendimentos promovidos, principalriiente no que 
se retere a o  Coi~gresso de Histõria. 

Entre os funcionários que derarn sua atividade total e alta- 
inente produtiva queremos aestacar o sr. Everardo Seixas Marti- 
nelli, que inuito trabalnou nos preparativos e realizaçao do Con- 
gresso, assim coiiio para a s  exposiçoes, transladação aos ciespojos 
ua nossa primeira Iiiiperatriz e na ooteiiçao de recursos financeiros. 

Para  o êxito do Congresso foi preciosa a atuaçáo iiifatigávei 
da nossa funcionaria sennorinha Neusa Buetin Fernandes. 

PIouve nesses lavorcs niuita ordem, irietodo e pertinacia. 

Outros auxiliares concorreram, dentro dos setores, para as  
tarefas norniais de rotina. 

Entre os estranhos ao nosso sodalicio assinalaremos apenas os 
que inais destacadaniente concorreram com sua boa vontade para 
a s  nossas ernprêsas em homenagem a Sáo Paulo: o Principe lrnpe- 
ria1 D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, os três ivlinistros 
d a  Ediicação e Cultura que se sucederam, AntBnio Balbino, Edgar 
Santos, Cândido Mota Filho, tendo êste últinio vindo a São Paulo, 
como representante do Presidente CafG Filho para prestigiar uina 
solenidade do Instituto; Prof. Val6rio Giuli, ao tempo Secretario 
da Educação da Municipalidade; Coronel Oscar de Melo Gaya, 
Comandante Geral d a  Fõrqa Pública de São Paulo; Sr. Artur Etzel, 
Senhora Eldino Brancante, Padre Hélio Abranches Viotti e o Dr. 
Olavo Siqueira Ferreira que em sucessivas viagens ao Rio de 
Janeiro, feitas à s  suas expensas, cuidou abnegadamente de interês- 
ses relevantes do  nosso Instituto, junto aos poderes públicos fede- 
rais e a Cúria Metropolitana da Capital d a  República. 

Querenios também salientar mais uma vez a benernerêiicia dos 
que nos deram agasalho em sede provisória, por duas etapas suces- 
sivas: Prefeito Armando de Arruda Pereira, Dr. Nelson Marcondes 
do  Amaral e Prefeito Jânio da Silva Quadros. 

Poderão ter sido omitidos alguns nomes desta resumida rela- 
ção, por inadvertência nossa. 

Após esta breve introdução examinaremos separadamente cada 
uma das múltiplas realizações que movimentaram, de modo siiigu- 
lar, êste primeiro ano da atual Diretoria a que temos a honra e 
o prazer de  presidir. 



COMEMORAÇÕES DO 1V CENTENARIO DE S. I'AULO 

1 - O Novo Edificio 

Inicio das obras: 12 de Novembro de 1952. 

Conclusão: 31 de Dezembro de 1954. 

Duração das obras: 25 meses e 19 dias. 

Inauguração do auditório do Instituto: 25 de Janeiro de 1954. 
A construção do novo edificio foi o empreendimento culnii- 

nante das nossas comemorações do IV Centenário considerando-se 
a vida futura do nosso sodalicio. Realmente marca uma época nova 
na vida da instituição não sòmente pelas condições de conforto que 
Iioje possuinios como também e principalmente porque se abreni 
riovos horizontes ,com as perspectivas financeiras que a nova casa 
faculta. A abertura de uma nova era para a Metrópole paulistana 
corresponde, assim, a uma nova fase da nossa agremiação cultural. 
Coincidência feliz e marcante. 

Embora tenhamos de pagar as prestações a Caixa Econô- 
mica Federal, durante três lustros, é incontestável que resultou 
dessa iniciativa a estruturação de avultado patrimônio. Ficou as- 
segurada a vida normal do Instituto na hora atual e terão os vin- 
douros consideráveis possibilidades de expansão e prosperidade. 
Tudo se processou sem alienação de bens e sem tocarm«s nas apó- 
lices adquiridas por administrações anteriores. 

Prudente seria transforniar agora a nossa associa$ão eiii fun- 
dação preservando-se êste patrimonio hoje talvez superior a 
Cr$ 25.000.000,00. 

O arrendamento de metade do edificio, abrangendo cinco pavi- 
mentos, é suficiente para que sejani exatamente cuinpridas nossas 
obrigações contratuais e para manutenção regular dos nossos ser- 
viços. Teremos de viver em regime de austeridade durante 
quinze anos. São necessários para integral paganiento da divida 
contraida com a Caixa Econômica Federal de São Paulo. Expirado, 
porém, o prazo de dez anos serão nossas finanças reforçadas pelo 
arrendamento do nono pavimento. Como é do conhecimento dos 
senhores associados o nono paviniento foi construido as expensas 
da firma construtora Celbe Ltda. que durante dez anos, por isso, 
não pagará alugueres. 

Completado o coinpromisso de financiaiiiento poderá contar o 
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Instituto com um rendimento anual talvez superior a dois milhões 
de cruzeiros. 

E convéni acentuar que o projeto priniitivo de seis pavimen- 
tos, uma loja e uni porão foi aumentado, durante a s  obras, para 
dez pisos; compreendendo-se, no conjunto, duas lojas superpos- 
tas, um porão e mais sete pavinientos superiores tudo sem novo 
gravame de enipréstimo. Ficou êste limitado aos Cr$ 4.500.000,00 
iniciais. Para  a construção do décinio pavimento havianios feito 
uma combinação com a firma construtora pela qual ficariamos 
devendo i mesma a importância correspondente que lhe seria paga 
em prestações. Com esforço, poréni, conseguimos vencer tal difi- 
culdade. Estas obras estão pagas. Acrescentamos ainda um ele- 
vador ( já  pago) pois que primitivamente haviamos projetado uma 
única peqa dêsse genero. E apesar de tôdas estas circunstâncias 
e das despesas com as  comeniorações do IV Centenário, não toca- 
mos no reduzido patrimônio de aqjes,  oriundo de administraqões 
anteriores. 

Muitissinio folgada seria a nossa situaqãò financeira se o 
prédio ficasse terminado na época prevista, em 25 de Janeiro de 
1954 ou na que se convencionou depois, em consequência dos 
acréscimos ora mencionados: 9 de Julho. Prolongaram-se portanto 
os trabalhos construtivos por mais seis meses acarretando paga- 
mentos de juros secos, isto é, sem amortização e a perda de alu- 
gueres. Juros e alugueres perdidos representam considerável pre- 
juízo. Tais fatos estão ocorrendo aliás com as  obras em curso nesta 
capital, eui consequência do rnercado de materiais e escassez de 
técnicos e operários. 

Eis provavelmente porque foram baldados nossos repetidos 
esforços junto a firma construtora para que se abreviassem os 
trabalhos de construqão. 

Deveiiios acentuar, porém, que as  obras foram executadas se- 
gundo a s  regras da arte de bem construir. Não houve aplicação de 
material de má qualidade, apesar d a  progressão vertiginosa dos 
materiais e mão de obra. 

A construção não ostenta luxo a não ser tios márniores d a  
frontaria, destinados a oferecer dignidade a o  revestimento da parte 
principal da fachada e dar garantia de sua preservação contra a 
constante agressão d a  intempérie. 

Além da fiscalização d a  Caixa Econômica, exercida por um 
engenheiro, necessitava o Instituto nomear um outro para idêntica 
missão, como é de regra em casos congêneres. Tomou, entretanto, 
o Presidente do Instituto a responsabilidade técnica do  exercicio 
dessa missão. Cumpriu-a graciosamente. Em dois anos de duração 



das obras aliviamos assim os nossos cofres de soma que anda em 
derredor de Cr$ 100.000,OO. 

Enfim conseguimos vencer a áspera caminhada com galhardia 
apesar dos contratempos inevitáveis nessa época de desajustamen- 
tos econômicos e sociais. Não aumentamos a divida contraida 
com a Caixa Econômica. Manteve-se esta nos limites dos Cr$ 
4.500.000,OO iniciais. Aléni dêste financiamento nada deve o Ins- 
tituto, compreendendo-se neste quadro, obras, niobiliário, publi- 
cações, comemorações do IV Centenário, etc. Tudo está pago. 
Considerando-se o volume dos trabalhos realizados e auniento das 
obras podemos considerar tudo isso um milagre. 

O edificio com seus pavimentos e porão apresenta aspecto 
agradável. Feição moderna e leve em conseqüência do balcão sali- 
ente e funcional que movimenta a fachada. Coloraqão clara e ale- 
gre. Dois portões de aço fecham as lojas. Na entrada para o Ins- 
tituto e andares superiores encontra-se uma porta histórica outrora 
pertencente ao antigo Palácio do Governo, no Pátio do Colégio, 
infelizmente demolido e justamente neste ano histórico. Adquirida 
pelo nosso consócio Nicolau Duarte Silva que a ofereceu ao nosso 
sodalicio, tivemos a idéia de colocá-la no local mencionado. 
Tornou-se assim a dádiva ainda mais preciosa. Ficou ao contacto 
do publico. Levará uma placa explicando sua origeni. Magnifica 
portada. Testemunha muda de uma grande e gloriosa parcela da 
história de São Paulo. 

Toda a construqão é suportada por um arcabouqo de concreto 
armado erguido sôbre sólidas fundacões diretas. São vigas inver- 
tidas lançadas a vários metros de profundidade. Foram obedecidas 
a s  nornias brasileiras no cálculo da estrutura. 

Queretnos agora por em evidencia a circunstância preciosa 
de não existirem colunas internas: as lajes estendem-se direta- 
mente cntre as duas paredes laterais. Em suma: pisos de taco ou 
marniorite, sanitários revestidos de azulejos; esquadrias de ferro 
com vidro duplo; dois elevadores Atlas; iluminação ampla e beni 
distribuida. 

O alojatiiento do Instituto no novo edificio excedeu ao que 
fora prometido em 1952. Dissemos então que ficariamos concentra- 
dos eni dois pavimentos como na velha sede: auditório e biblioteca. 
Basta atentar para o priniitivo projeto a fini de releinbrar tal cir- 
cunstância. 

Entretanto tivemos a ventura de distribuir os nossos serviços 
em CINCO PAVIMENTOS a saber: 
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1 - Terceiro pavimento: Salão nobre (Auditório); Presi- 
dência; Secretaria. 

2 - Quarfo paviniento. Galeria de Exposições. 
3 - Quinto pavimenfo. Biblioteca, Leitura. Anexo. 
4 - Décimo pavimento. Almoxarifado. Apartamento do .zela- 

dor. 
5 - Porúo amplo, independente das lojas. Com entrada pró- 

pria. 
Lojas e andares restantes forani alugados. Tem o Instituto 

três inquilinos: 
1 - Bazar Lord: loja com dois pisos e três pavimentos (6.O, 

7 . O  e 8 . O )  

2 - Sociedade Numismática Brasileira: Salas posteriores do 
4.O pavimento. 

3 - Conipanhia Construtora Celbe Ltda: 9.O pavimento. 
Os pr«blemas do arrendamento forani amplaniente debatidos. 
Consagraram-se para tal objetivo sucessivas reuniões da Dire- 

toria, outras em sessões normais do sodalicio. Terminaram êstes 
estudos e deliberações com a aprovação em assembléia geral, con- 
vocada em conformidade com os estatutos. 

O arrendamento ao Bazar Lord foi fixado, por três anos em 
Cr$ 120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros) mensais, vale dizer 
Cr$ 1.440.000,00 anuais. 

Por concessão especial, aprovada pela casa, continuou o Ins- 
tituto a alugar por preço reduzido duas salas a Sociedade Numis- 
mática que sempre compartilhou da nossa sede. 

Mantém-se, portanto, esta bela tradição de amizade e solida- 
riedade social. A renda anual do Instituto eleva-se, destarte, a quase 
um milhão e quinhentos mil cruzeiros, ou exatamente um milhão 
e quatrocentos e setenta e seis mil. Por outro lado fixaram-se no 
crintrato do Bazay Lord obrigações daquela firma em relação a 
manutenção proporcional das despezas de conservação dos eleva- 
dores e outras pequenas despesas comuns. 

As mudanças do Instituto para a sede provisória e sede defi- 
nitiva ocorreram de modo assaz econõmico, graças aos auxílios 
de transporte por parte dos poderes públicos estadual e municipal. 
Reduziu-se destarte grande parte das despesas consideráveis exi- 
giveis para o caso. 

Não houve perdas materiais. Não desapareceu um Único volu- 
me da biblioteca. Voltaram também em perfeita ordeni os livros 



guardados no Departamento de Microbiologia e Iniunologia da 
Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, assim corrio 
o material conservado também, por gentileza, no Museu do Ipi- 
ranga. 

O convênio com a Prefeitura do que resultou termos abrigri 
por três anos, em dependência da Municipalidade, representou uma 
economia de cêrca de tresentos mil cruzeiros que teriamos de pagar 
de aluguel. 

Com a ajuda de Deus vencetiios esta dificil e perigosa emprêsa 
de construção da nova sede, partindo apenas do terreno limpo, sem 
a ajuda de qualquer reserva monetária. Nossos cofres acusavam 
apenas um depósito de Cr$ 200.000,OO destinados a manuten~ão  
rotineira da casa e que nisto forani enipregados e até excedidos, 
nestes dois anos de instalação provisória. E chegamos ao fini desta 
jornada eni situação de prosperidade jamais alcançada pelo nosso 
sodalicio, nestas seis décadas de sua existência. 

Assinalamos tal circunstância com ufania porque devotanios 
imenso amor à instituiqão que temos a ventura de dirigir. E esfor- 
çamo-nos para náo desmerecer a honrosa confianqa dos que nos 
elegeram e nos concederam, em votaqões e documentos, arnpla 
liberdade de ação, diremos melhor carta branca, no tocante a o  pro- 
blema de constru(.ão do  novo edificio. Prestamos estas contas de 
alma plena, orgulhosos pelo êxito do  enipreendiniento. 

2 - Plucas Comemorativas 

No decorrer de 1954 forarn fixadas na sede social placas 
comemorativas localizadas eni diversas dependências do edificio 
inauguradas em várias solenidades registradas erii nossas atas. 
Vejamos: 

a )  Entrada do Edificio -- Placa de bronze com a s  dinicn- 
sões de uni rnetro e vinte centitiietros por setenta centiinetros corii 
os seguintes dizeres: 

"lnstituto .Histórico e Geográfico de São Paulo 
!954 

As obras dêste edificio forani iniciadas e terminadas sob a 
Presidência de Ernesto de Sousa Campos sendo presidente hono- 
rário Affonso de Escragnolle Taunay e integrantes d a  Diretoria 
Alfredo Gomes, Álvaro da Veiga Coimbra, Americo Brasiliense 
Antunes de  Moura, Antônio Silvio Cunha Bueno, Aureliano Leite, 
Carlos da Silveira, Dácio Pires Correia, Francisco Teive de Almeida 



hlagalhães, Frederico de Barros Brotero, José Pedro Leite S o r -  
deiro, Luis Tenório de Brito, Toriiás Oscar Marcondes de Sousa". 

Inicio da obra: 12-X1-1932. 

Inauguracão do AuditOrio c Biblioteca 23-1-1954, ein come- 
i i iora~ão ao IV Centenáric da fundação de São Paulo. 

A firma construtora, Sociedade Construtnra Celbe Ltda. 

Engenheiro responsável: Pérsio Pereira ~Clendes. 

b )  - Auditório - Placa de hronze coni o nonie de Aforiqn 
de Freitas, antigo Presidente Jo Institiito. Iderri oferecida pela cole- 
tividade deiiiocrática espanliola, figurando o Veuerivel Padre José 
de Anchieta ao pé de uina cabana c rodeado de aborigenes e iiianie- 
lucos. Ao fundo aparece o São Paulo dos nossos dias coiii seus 
Voluniosos arranha-céus. Em noine dos geiierosos doadores falou 
o nosso prezado consócio Eduardo Feriiández y Gonzilez, teiido 
agradecido o orador oficial do Instituto, Sr. J.  P .  Leite Cordeiro. 
Duas outras placas de bronze foram ofertadas, e111 nome do "Movi- 
nieuto Pró Padre iCZanoel da Núbrega", pelo Sr. Manuel Melo 
Pimenta. Urna apresenta o Padre hlanoel da Njbrega crii alto 
relevo, tendo ao fundo o mapa do Brasil onde se destacam as  
cidades que mais se  beneficiaram com a ação do inolvidável 
inacino. Outra exibe urna das faces, muito aiiipliada. da nossa 
tiiedalha comeniorativa do IV Centenário. Na inaugura~ão,  feita 
exatamente na efemeride que assinala o dia e a rnorte do Padre 
Manoel da Kóbrega, falaram os Srs. José Augusto d a  Silva Ribeiro 
pelo "hioviinento Pr6 Padre Manoel d a  Nóbrega fundador de São 
Paulo"; Carlos da Silveira dissertando sobre "Armas e escudos 
luso-brasileiros"; Luis Tenório de Brito sobre "Nbbrega o homem 
de estado"; A,lanuel Rodrigues Ferreira, "Nóbrega priiiieiro agos- 
tiniano do Brasil"; Humberto Alves Morgado, "Nóbrega na Uni- 
versidade de Coimbra"; Tito Livio Ferreira, "O Instituto Histúrico 
e Geográfico de São Paulo e a fundação de São  Paulo'?. Agradeceu 
a oferta o nosso consócio José Pedro Leite Cordeiro. 

c )  Sala d a  Presidência - Duas placas de bronze, unia con- 
tendo a efigie, outra o nome do atual Presidente do  Instituto. 

d )  Sala d a  Secretaria - Uma placa com o nome do saudoso 
Dr. José Torres de Oliveira que por 20 anos exerceu a presidência 
de  nosso sodalicio. 

e )  Biblioteca Recinto - Placa com o nome do tiosso Presi- 
dente de Honra Affonso de Escragnolle Taunay; Leitura: Padre 
Manoel da Nóbrega - Fundador de São Paulo. 



f )  Galeria de exposições - Placas coni a hoiiienagetii: Gale- 
ria Pe. José de Anchieta. 

3 - Congresso de História 

Abertura 5 de Setembro. Encerramento I I de Setenibro. 
O Congresso de História foi uriia das esplêndidas vitórias do 

nosso sodalicio nas comemorações do IV Centenário. Por contrato 
celebrado com a Comissão do IV Centetiário deveria 0 Instituto 
receber quase três vêzes mais do que recebeu realiirente. Tratando- 
se duma data histórica e da Histdria de São Paulo é evidente que 
(I nosso Congresso deveria ser inais aquinhoado do que qualqiier 
outro. Todavia, tais foram os embaraços opostos pela consultoria 
técnica dos congressos, orientadora dêste setor da referida Corriis- 
são, que preferimos não insistir pelo crimprimento do contrato por 
parte daquela autarquia. Limitam«-nos à s  somas até então rece- 
bidas no valor total de Cr$ 501.700.00. quando a obrigacão con- 
tratual regularmente assinada estabelecia Cr$ 1.41 1.000,00. 

Muito trabalho e muitos aborreciinentos teve de sofrer o nosso 
ilustre representante junto aquela consultoria, o Prof. Aniéricri 
Brasiliense Antunes de Molira, nosso vice-presidente de saudosa c 
iniperecivel menioria. 

Não esnioreceu, entretanto, o Instituto. Galhardanientc levou a 
têrmo e com grande êxito o enipreendimento que teve feiçãii inter- 
nacional pelo número de teses oriundas do estrangeiro e pela pre- 
sença de historiadores de outras terras da América, assim corno da 
velha Europa. 

O secretário e o relator do Congresso, respectivamctite Drs. 
Tito Livio Ferreira e José Pedro Leite Cordeiro, apresetitaraiii seus 
relatórios que dão conta das ocorrências do Congresso. Damos 
aqui apenas um breve resumo. 

O Regimento Interno impresso oferece noticias mais pornle- 
norizadas. Nesse documento prestanios homenagem póstuma ao 
Prof. Américo Brasiliense Antunes de Moura que tanto se empe- 
nhou para a s  comemorações do IV Centenário a que não pode infe- 
lizmente assistir, privando-nos, neste certame, da sua viva inteli- 
gência e cultura que tanto contribuiram para o bom resultado dos 
nossos preparativos. 

Contou o Congresso com uma Comissão de Honra; Menibros 
de Honra; Comissão Organizadora e Executiva. 

Distribuiram-se os trabalhos nas seguintes seccôes: 
1) História Econômica e Etnográfica. 
2) História de  São Paulo. 



3) História da América. 
4) Religião, Heráldica, Arqueologia e Filosofia da História. 
5) Biografia. 
6)  História Geral e do Brasil. 
O ternário oficial do Congresso constou de 131 itens diversos. 
4 s  teses apresentadas foram assim classificadas, por países 

2 estados. 

Resumo por Estados do Brasil 

Bahia . . . . . . . . . . .  
Mato Grosso . . . . .  
Minas Gerais . . . . .  
Paraná . . . . . . . . . .  
Pernambuco . . . . . .  
Rio de Janeiro . . . .  
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina . . .  

. . . . . . .  São Paulo 

Resumo por Pais 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Bolívia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Espanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Itália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Portugal . . . . . . . . . . . . .  . : .  . . . . . . . . . . .  16 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

- 
104 

O Presidente do Instituto tendo escrito a História da Univer- 
sidade de São Paulo, por determinação do Conselho Universitário 
da Universidade de São Paulo, não quis por isso e pela extensão 
do trabalho, apresentá-lo como tese, oferecendo-o, porém, ao 
Congresso na sua sessão solene inaugural. 
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COMISSõES DO CONGRESSO 

I .Womissão de História de Sáo Paulo: 

Presidente: - Manuel Lopes de Almeida. 
Secretária: - Myrian Ellis. 
Relatores: - Amador Florence, Alfredo Gomes, Dulcidio 

Tavares de Lacerda, Myrian Ellis. 
16 teses relatadas. 

-. 
2.8 Comissão de História de São Paulo: 

Presidente: - Ordival Cassiano Gomes. 
Secretário: - Martins Ramos. 
Relatores: - Raul Votta, Arlindo Veiga dos Santos, J. B. 

Martins Ramos, Guerino Cassasanta. 
13 teses relatadas. 

- 
Comissão da História da América. 

Presidentes: - Almeida Magalhães, Marcondes de Sousa. 
Secretários - Rozendo Garcia, Renato José Costa Pacheco. 
Relatores: - Nelson Abel Pacheco, Renato Pacheco, Eduardo 

Fernández y González, Rozendo Sampaio Garcia, Henrique Wie- 
derspahn, Mafalda P. Zemella. 

19 teses relatadas. 

Comissão de Keligiáo, Heráldica, Arqueologia e 
Filosofia da História: 

Presidente: - Manuel de Aquino Barbosa. 
Secretária: - Conceição Borges Ribeiro. 
Relatores: - Manuel de Aquino Barbosa, José Antero Pereira 

Junior, Conceiqáo Borges Ribeiro, Henrique Oscar Wiederspahn, 
Enzo Silveira, Paulo Florêncio da Silveira Caniargo. 

7 teses relatadas. 

comissão de História Econômica e Etnográfica: 

Presidente - Fausto Ribeiro de Barros. 
Secretário: - Walfrido Morais, (Bahia). 



Relatores: - Gil de h2etliodio Maranhão, (Pernambuco), 
Ricardo Roman Blanco, Walfrido Morais, (Bahia), Mançaide Fer- 
reira, Dácio Pires Correia. 

9 teses relatadas. 

I!! Comissúo de Biografia: 

Presidente: - Frederico ~ i e  Barros Brutero. 
Secretária: - Herti Hiieppner Ferreira. 
Kelatores: - Frederico de Bairos Brotero, Eduardo Fernández 

y González, Aniador Florence, Henrique Oscar Wiederspahn. 
9 teses relatadas. 

2." Co~nissúo de Biografia: 

Presidente: - Carlos da Silveira. 
Secretária - Vera Athayde Pereira. 
Rrlatores: - Carlos da Silveira, Vera Athayde Pereira, Jorge 

(iodofredo Felizardo, (Rio Grande do Sul). 
10 teses relatadas. 

3.<ornissáo de Biografia: 

Presidente: - José Pedro Leite Cordeiro. 
Secretário : - Lúcio Rosales. 
Relatores: - Marcondes de Sousa, Nicolau Duarte Silva, 

Paulo Florêncio da Silveira Caiiiargo, Ligia Lenios Torres, José 
Augusto da Silva Ribeiro. 

10 teses relatadas. 

Conrissúo de História Geral e do Brasil: 

Presidelite: - Nicolau Duarte Silva. 
Secretária : - Olga Paritaleão. 
Kelatores: - Hernani Cidade, (Portugal), Olga Pantalear~, 

Luis Gonzaga de Faria, Alberto Silva, (Bahia), Paulo Schniidt. 
I I teses relatadas. 

Coniissão Coordenndora: 

Erribaixador José Carlos tle Macedo Soares, Padre Serafim 
Leite, Dr. Carlos da Silveira, Jose Pedro Leite Cordeiro. 

Total de Relatores: 42. 



TESES RELATADAS 

Pela Publicacão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Pela ilienqão 21 
Pela Publicação do Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Pela Publicaqão do estudo e resumo da introduqão 1 
Cancelados nos termos do artigo nono do regula- 

mento (não serem trabalhos inéditos) . . . . . . .  3 

I04 

~ o r r e s ~ o n d ê n c i a  expedida: . 2.200 ofícios . do dia 27 de 
Janeiro de 1953 a 18 de Outubro de 1954 . 

Inscreverani-se no Congresso de História 174 historiadores, 
sendo 108 brasileiros e 66 estrangeiros . 

Brasileiros 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  São Paulo 71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rio de Janeiro 19 

Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mato Grosso 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rio Grande do Sul 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Minas Gerais 1 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Santa Catarina 1 
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

108 
Estrangeiros 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Argentina 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bolívia 

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Espanha 
Estados Uiiicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Itália 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  México 

Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Eni anexo constam outras informações sobre o Congresso de 
História. 

4 - Medalha Comemorativa 

A medalha gravada em prata e bronze teni sido admirada 
por quantos a observam, não só pela concepção histórica devida 
à orientação do nosso eminente Presidente de Honra, Affonso de  
Escragnolle Taunay, como ainda pela mestria de sua execução 
artística e técnica. Não conhecemos outra mais bela. 

5 - Publicaçúes 

Em rel&,>rio anterior relatamos a publicação dos dois volu- 
mes de "São Paulo eni Quatro Séculos", do Catálogo de Verbetes 
sobre fatos e docunientos históricos de São Paulo, publicafões 
levadas a cabo, a primeira por unia ccimissão especial e a segunda 
pela Cor~iissão de Redação da Revista. Já descrevenios tambéni as  
outras publicações para o IV Centenário coriio os catálogos das  
exposicões de Vestes Imperiais e Loufa Histórica, de Imagens 
Religiosas Brasileiras, de Filatelia, do Regimento do Congresso de 
História Assinalamos tambéni pequenas plaquetas e cartazes vá- 
rios. A Revista do Instituto tambérn avançou mais um número, 
havendo agora sòmente um núniero atrasado. 

6 - Exposições 

Para  dar maior beleza e dignidade ao auditório o andar ime- 
diatamente superior foi vazado. Constituiu-se, pois, uma galeria. 
Aproveitânio-Ia para espectadores e para exposições. Urgia, por- 
tanto, construir vitrinas de aço apropriadas. Projetadas 33 vitri- 
nas seu preço alcan~aria  cêrca de Cr$ 100.000,OO. Não quisemos, 
porém, onerar as  verbas do  Instituto coni tais despesas. Recorremos 
então a pessoas generosas no que se esmerararii o consócio Eldino 
da Fonseca Brancante e o Sr. Everardo Seixas Martinelli. Assim 
conseguiu o Instituto ter suas belas vitrinas nioiitadas seu1 qual- 
quer despesa. Concorrerain para Esse belo movirneuto diversas 
pessoas generosas, cada um com uma unidade, no valor de Cr$ 
3.000,OO exceto uma que doou três. 

Eis a relação dos doadores: 
Condêssa André Matarazzo, Linnêo de Macedo Soares Leite 

Cordeiro, Paulo Franco, Celso Figueiredo, Viúva Jaiine Loureiro, 
Cinira Martins Costa, Cantidio de Moura Campos, Otto Luis 
Ribeiro, Ulisses Lemos Torres, Aristides de Arruda Camargo, Bice 
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Morganti, Paulo Mibielli de Carvalho, Herminio Lunardelli, Viúva 
Dr. Eduardo Henrique Martinelli, Eldino F. Brancante, Odilon de 
Sousa, José Carlos de Macedo Soares, Cândido de Sousa Campos 
( 3 ) ,  Ernesto de Sousa Campos, Frederico de Barros Brotero, Heitor 
Portugal, Luís L. Reid, Dom Pedro Gastáo de Orleans e Bragan~a,  
Manuel Pereira de Guimarães, Condêssa Guilherme Prates, F. J. 
Almeida, Alcides da Costa Vidigal, Renata Crespi da Silva Prado. 

O Instituto Histórico e Geográfico agradece dádivas de tão 
alto valor que permitiram a composiçâo da nossa bela galeria. 

Foi então possível iniciar os trabalhos dêsse novo Departa- 
mento do Instituto entregue a competência e devotamento do Dr. 
Eldino da Fonseca Brancante. Os certames já realizados constituem 
outra grande vitória para o que muito tem também contribuído a 
dedicaqão da Senhora Eldino Brancante. 

E' interessante assinalar que todas as exposiqões até agora 
realizadas eram inéditas para São Paulo. 

I - Exposição de Imagens Religiosas 

Foram iniciados os trabalhos com a exibiqão de Imagens Reli- 
giosas Brasileiras. Muito contribuíram para o êxito os expositores 
e técnicos, Srs. Stanislau Herstal e Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro 
Neto. Houve rigorosa classiiicaqão e catalogação. A Comissão 
Organizadora foi constituída pelos seguintes expositores: Sra. 
Narcisa Ferraz Espindola, Stanislau Herstal, José de Barros Mar- 
tins, Paulo Mendes de Almeida, Pedro de Oliveira Ribeiro Neto. O 
catálogo bem ilustrado foi aberto por Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcellos Mota, Arcebispo Metropolitano de São Paulo cni 
carta introdutória datada de 19-7-1954. Seguiram-se versos alusi- 
vos do poeta Oliveira Ribeiro Neto e prefácio de Barros Martins. 

Eni nome do Instituto, no ato inaugural, discursou o orador 
oficial Sr. J. P. Leite Cordeiro. 

Relaçúo dos Expositores 

Paulo Aniaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
João Amoroso Neto . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo Artigas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mário Barreto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Claire Benjakar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rose Borba 
. . . . . . .  Eldino da Fonseca Brancante 
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Hilda Napoleão Carvalho . . . . . . . . . . . . .  3 
Maria Zelinda César . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Afonso Dante Chiara " . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Milton Dacosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rita Correia Dias 4 

. . . . . . . .  Sofia Dias d a  Sirva . Sabará 2 
Narcisa Ferraz Espindola . . . . . . . . . . . .  20 
J . A . Goiizalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Renzo Gori 1 
. . . . . . . . . . . . . .  Zilda Medici Hamburger 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanislau Herstal 113 
Antenor Horta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ema Klabin 5 
Annemarie Kogl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lucjan Korngold 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ester Landau 3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Margarida Lara 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Lebert 47 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baronesa Leitner 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ãngela F Loureiro 11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elsa Macchiaroli 2 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . - J Mariano Sabará 2 

. . . . . . . . . . . . . .  José de Barros Martins 3 
. . . . . . . . . . . .  Paulo Mendes de Alineida 16 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fernando Millan 17 
. . . . . . . . . . . . .  José Bonifácio Nogueira 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfredo Oliani 10 
. . . . . . . .  Pedro de Oliveira Ribeiro Neto 1 1  

. . . . . . . . . . .  Carlota Pereira de Queiroz 2 
. . .  Maria Raquel Correia Dias Pimentel I 

. . . . . . . . . . . . .  Conde Galimberti Poletti 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Daisy Castro Prado 1 

Cândida Prates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Roberto 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elóy Artigas Sivers I4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Margarida Sirnon 2 
Ernesto de Sousa Campos . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . . .  Mina Klabin Warchavchik 7 
- 

410 

11 . Exposição de Vestes e Objetos Irnlieriais 

A segunda e terceira exposi~ões efetuaram-se simultâneaniente: 



uma na galeria Anchieta e outra no pavimento imediatamente supe- 
rior. 

A exposição de Vestes Iinperiais ocupou todo o quinto pavi- 
mento do novo edifício. Dom Pedio de Orleans e Braganca con- 
sultado sobre a possibilidade do empréstimo do riquissimo material 
histórico de sua propriedade não s5 anuiu prontamente como ofc-  
receu, para o mesmo fini, os pertences históricos de seu irmão 
Dom' João de Orleans e Bragança. O Instituto tinha de assumir 
graves responsabilidades em transportar de Petrópolis e manter 
ao contacto do público riquezas de alto valor intrínseco e de ines- 
timável documentação histórico-sentimental. 

Em primeiro lugar cumpria trazer os pertences da cidade 
serrana para São Paulo. D. Pedro não fizera qualquer restricão. 
Poderiamos trazer tudo quanto quiséssenios. Empenhou-se junta- 
mente com sua esposa, a princesa Esperanca, em mostrar o belis- 
simo material existente no Palácio Grão-Pari.  Foram inexcediveis 
eni gentilezas. Procuramos obter um seguro bastante elevado mas 
as  companhias nacionais e estrangeiras não o aceitaram por se  
tratar de material insubstituivel. Assim coube a o  Instituto absoluta 
responsabilidade. Para  o transporte das Vestes, ida e volta, a pre- 
sidência, com o prestimoso auxilio do Cel. Luis Tenório de Brito 
obteve do comando da Fôrca Pública um caminhão protegido por 
um oficial e soldados de inteira confiança. O desenipenho dêsses 
militares foi perfeito. Deve o nosso sodalicio muita gratidão ao 
Cel. Oscar de Melo Gaia, ilustre comandante Geral d a  Fôrqa Pú- 
blica. Não sòmente nos beneficiou neste sentido como ainda na 
manutenção da guarda permanente do material enquanto esteve sob 
a nossa responsabilidade. Homerri de cultura e discortino ainda 
agora esta protegendo a exposição filatélica por intermédio de seus 
disciplinados oficiais e soldados. Que belo exemplo de cooperacão 
inteligente e abnegada! Exigiam-se ainda outros meios de traus- 
porte para objetos mais delicados. Deveriam ser trazidos eni mão, 
por assim dizer. O presidente do  Instituto, aconipanhado pelo Dr. 
Manuel Brito Silva e senhora, em um carro, e o Dr. Eldiiio 
Brancante e esposa, em outro, compfis a comitiva que seni escolta 
trouxe jóias e pertences devolvidos, finda a exposição, pelo nosso 
consócio Dácio Pires Correia, em companhia do Sr. Everardo Seixas 
Martinelli. Nem unia peca se perdeu. Nem um objeto foi afetado 
de qualquer maneira. 

A montagem das vestes e a exibicão das jóias demandavam 
muita experiência técnica. A Casa Mappin prestou, então, colabo- 
ração preciosa. Pos à nossa disposkão os seus mais competentes 
vitrinistas. Com a ajuda de vitrinas graciosamente emprestadas pela 



Casa Florestano e Museu do Ipiranga realizou-se a maravilhosa 
exposição para a qual acorreram mais de 15.000 pessoas. 

O Catálogo destas duas exposiçóes é uma jóia histórica, lite- 
rária e artística. Indispensável nas bibliotecas bem constituidas 
Tem a data de Setembro-Outubro de 1954. Não cabe aqui a des- 
criqão desta majestosa exposição, memorável na vida histórica de 
São Paulo. O manuseio do catálogo diz tudo. 

Eis a relação dos expositores: 
PEÇ AS 

a )  Coleção dos Príncipes Dom Pedro e Dom 
João de Orleans e Bragança - pegas 
de número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 

b) Celso Figueiredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Viúva Jaime Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacques Pilon 1 
. . . . . . . . . . . .  Ricardo Gumbleton Daunt 3 

. . . . . . . . . .  Eldino da Fonseca Braucante 14 
João Amoroso Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . .  Condêssa Guilherme Prates 1 

. . . . . . . . . . .  Carlota Pereira de Queiroz 3 
. . . . . . . .  Pedro de Oliveira Ribeiro Neto 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Heitor Portugal 1 
. . . . . . . . . . . . . .  Carlos Gavião Monteiro 1 
. . . . . . . . . . . . .  José Pedro Leite Cordeiro 1 

Instituto Histórico e Geográfico de São 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo 1 

. . . . . . . . . .  Maria Penteado de Caniargo 4 
. . . . . . . . . . . .  Ernesto de Sousa Campos 2 

1 1  1 
17 expositores. 

1 1  1 peças expostas. 
Em nonie do Instituto, no ato inaugural, falou o Sr. J. P. 

Leite Cordeiro, orador oficial do sodalicio. 

111 - Exposição de "Louca Hisfórica" do Período 
Colonial ao 2.0 Reinado 

Na Galeria Padre José de Anchieta exibiram-se "Louças His- 
tóricas". Ocuparam-se da classificação e catalogação os Srs. 
Antônio de Avelar Fernandes e Eldino da Fonseca Brancante. 
Verdadeira maravilha de arte, boni gosto e alto valor histórico. 
Figuraram numerosas peças abrangendo o período colonial até o 



segundo império. Em suma: Louças da Casa de Bragança (Casa 
Real de Portugal e Reino Unido) Casa Imperial do Brasil (Dom 
Pedro I, Dom Pedro 11, Imperatriz Dona Leopoldina, Imperatriz 
Dona Amélia. Familia Impeiial; Marqueses de Abrantes, Barba- 
cena, Itamarati, Itu, Marialva (Portugal), Paraná, S. João Marcos, 
Três Rios, Valega; Condes Boa Vista, Figueiredo, Galveas (Por- 
tugal), Ipanema, Itatnarati, Moreira Lima, Mota Maia, Pinhal, 
Parnaiba, Passé, Ribeira Grande (Portugal), Sarmento (Portu- 
gal), Sarzedas (Portugal), São Mamede (Portugal), ,São Joaq~iini 
(Portugal); Viscondes Albuquerque, Arinos, Balsemáo (Portugal), 
Rahia (Portugal), Cachoeira, Guaí, Indaiatuba, Ibituruna, Miran- 
dela (Portugal), Meriti. Ouro Prêto, Palmeiras, Pelotas, Rio 
Branco, Santa Isabel, Stangford (Portugal), Taunay, Ururaí. 
Ubá, Vila Real da Praia Grande; Barões Ataliba Nogueira, Alrneida 
Ramos, Aracajú, Atalaia, Araújo Gbis, Águas Claras, Araújo Maia, 
Araras, Araraquara, Anajaz, Avelar e Almeida, Arroio Grande, 
Arari, Alemquer, Bela Vista, Bambiii, Bocaina, Catete, Catumbi, 
Cajaiba, Campinas, Campo Grande, Campo Maior, Campo Alegre, 
Dourado, Drummond, Entre Rios, Estrêla, Fonseca, Guajará, 
Guaribu, Guamá, Guanabara, Geraldo de Resende, Ibitinga, Ipa- 
iiema, Itapicuru-Mirim, Itaii3bi, Itabaiana, Ibirá-Mirim, Ibirocai, 
Itatiba, Jequiá, Jundiai, Loureto, Ladário, Limeira, Melgaqo Matos 
Vieira, Morenos, Mesquita, Miranda, Mauá, Nioac, Nazaré, Poconé, 
Pereira Franco, Parima, Piracicaba, Pati de Alferes, Potungi, Para- 
guaçu, Penedo, Paruna, Pojuca, Para-Mirim, Palma, Paraná, 
Quartim, Ramalho, Rio Prêto, Rio Branco, Rio Negro, Rio Real, 
Rio Bonito, Resende, Sousa Lima, São Diogo, São Tiago, São 
Fidélis, São Carlos, Sorocaba, Santa Helena, São Sebastião, São 
Vitor, Santa Maria Madalena, São Joaquim, São Lourenço, Sole- 
dade, São Celmente, São José do Norte, Teffé, Teresjpolis, Tatui, 
Vassouras, Valença, Vila Flor, Vasconcelos, Vargem Alegre, Fidal- 
gos Corte Real (Portugal) Coelho de Melo (Portugal), Sandre e 
Castro (Portugal), Conselheiro Antônio Prado. 

O caYálogo com 180 páginas foi ricamente ilustrado. O 
Proêmio foi escrito pelo Dr. Ernesto de Souza Canipos e a intro- 
dução pelo Dr. Eldino Brancante. 

Vejamos a relação dos expositores: 

Afonso d'Escragnolle Taunay . . . . . . . . . .  3 
Alcides da Costa Vidigal . . . . . . . . . . . . . .  6 
Alexandre Smith de Vasconcelos . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . .  Alfredo Penteado Filho 7 
Ana Amélia e Marcos C. de Mendonça . . 12 



Antenor Edmundo Horta . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Antônio Avelar Fernandes 

Aristides de Arruda Camargo . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bice Morganti de Alineida 
. . . . . . . . . . . .  Carlota Pereira de Queiroz 

Snra . Celso Correia Dias . . . . . . . . . . . . .  
Snra . Carlos Pinientel . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Figueiredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Cinira Martins Costa . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Edniundo da Luz Pinto 
Elza Frota Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ernesto de Sousa Canipos . . . . .  ; . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  StanislaG Herstal 
. . . . . . . . . .  Eldino da Fonseca Brancante 

F . Júlio Pinotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Adelino Pinho . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Snra . Fábio Carneiro de Mendonça 
. . . . . . . . . . .  Condêssa Guilherme Prates 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Snra . Henrique Lara 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Sn1.a . Inácio Nogueira 
Jacaues Pilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  João Amoroso Neto 
Viúva Jaime Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . José A Gonçalves 
Jairo de Alnieida Ramos . . . . . . . . . . . . . .  
Luis L . Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis da Silva Prado . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis Pedreira Torres . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Luís Smith de Vascoricelos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Odilon de Sousa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pedro Calmon 
Pedro Edmundo Santoro . . . . . . . . . . . . . .  
Pedra Otávio Carneiro da Cunha . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  José Eduardo Prado Kelly 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sra . Plínio Kihel 

Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragan~a 
Ricardo Gumbleton Daunt . . . . . . . . . . . .  
Sra . Rogério da Silva Rêgo . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Vicente Paulo Vicente de Azevedo 
Luis Almeida Josephson . . . . . . . . . . . . . .  

45 expositores . 
361 peças expostas . 
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IV - Exposiçüo de "Ex-Lihris" 

Seguiu-se a exposiqão de "Ex-Libris" taiiibéin niuito bela e 
inédita para São Paulo. Inaugurou-se ein 27 de Novembro, orando 
por essa ocasião o Dr. J .  F'. Leite Cordeiro, orador oficial do Insti- 
tuto e o Dr. Néri Siqueira. Não hnuve catálogo impresso. 

V - Exposiçáo Filatélica dos Selos do Brasil In~pério 

Atualinente cstá-se realizando a exposiqão filattlica de selos 
do Brasil Império, primeira do gênero efetuada em São Paulo. 
Inaiigurou-se em 6 de Janeiro dissertando sobre o tenia a consócia 
e expositora Snra. Ligia Lemos Tôrres. O catálpgo ilustrado, a 
riqueza das peças expostas, o cariiiibo obturador, para as cartas 
apresentadas no recinto da exposicáo, a medalha comeniorativa d? 
aconteciniento, todos êstes elenientos fazem do certame urn grande 
êxito. 

Tais realizações têni atraído para a nossa galeria inais cie 
20.000 pessoas. E conv@ni relembrar que o Instituto Histórico c 
Geográfico de São Paulo abriu as portas gratuitamente ao publico 
no desejo de contribuir para a cultura da nossa gente. Não existe 
qualquer restkição para as visitas as nossas exposições. Todos são 
recebidos com igual respeito e carinho. 

Yão queremos finalizar êste capitulo sem novariiente agrade- 
cer aos expositores e as instituições que nos têm ajudado nas reali- 
zacões dêste departamento: 

~refeiiura ~ u n i c i ~ a l '  de São Paulo 
Secretaria de Estado dos Negócios da Seguranca Pública 
Comando Geral da Fôrqa Pública do Estado 
Comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo 
Jockey Club de São Paulo 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
Diários Associados S. -4. 
Imprensa diária de São Paulo 
Rádio Televisão Record canal 7 
Rádio Televisão Tupi Difusora canal 3 
Casa Anglo Brasileira S. A. (Casa Mappin) 
Bazar Lord S. A. 

7 - Transladação dos Despojos da Primeira Imperatriz do 
Brasil D. Maria Leopoldina Josefa Carolina 

As sucessivas atas das sessóes do Instituto, no decorrer do 
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ano refletem os esforços dispendidos para a transladafão dos des- 
pojos d a  Imperatriz Dona Leopoldina, para o Panteáo do Ipiranga. 

Em sessão de 6 de Fevereiro o consócio Dr. Armando de 
Arruda Pereira historiou a construçáo do cenotáfio construido sob 
o moiiumento d a  Independência, no Ipiranga, durante a sua gestão 
como Prefeito da nossa Capital. 

Fôra a cripta construida, com grandes dificuldades de ordem 
técnica, para conter os despojos do primeiro imperador e sua 
esposa que proclamaram a plena autonomia do  Brasil, criando, 
com êste ato, urna nova nação independente. 

A conferência do  Dr. Arniando de Arruda Pereira despertou 
rin Iiistituto o empenho de se encarregar o nosso sodalicio d a  
transferência dòs despojos de D. Pedro I e D. Leopoldina para 
os  dois esquifes construidos, em niárniore e bronze, no belii Pan- 
teão do Ipiranga. Neste sentido foi nomeada unia coinissão d a  
qual fizeram parte esta Presidência e os nossos consócios Afonso 
de Escragnolle Taunay, Arniando de Arruda Pereira e José Pedro 
Leite Cordeiro. 

Julgamos que em primeiro lugar deveria ser feita a transla- 
daçáo dos despojos de D. Leopoldina que se  achavam abrigados 
n(i Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, desde que fora 
demolido o convento da Ajuda, outrora situado na Cinelândia de 
hoje. 

O problema tinha de ser tratado com a niáxima prudência; 
atendendo-se aos direitos da Faniília Imperial, e dos poderes pu- 
bl ico~,  seni melindrar os frades do convento que por tantos anos 
conservaram, coni carinho, os preciosos despojos. 

Iniciaratn-se êstes trabalhos em oficio que dirigimos ao sr. 
Presidente d a  República. Acolhendo com simpatia a idéia, S. Excia 
enviou o docuniento ao Ministério da Educacão com a nota de 
urgência. O Ministro Antônio Balbino, favorável ao empreendi- 
mento, ouviu o Departamento do  Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Remetendo o parecer daquele serviço expressou a s  suas 
esperanças de que se efetivasse o objetivo. Reafirmando o nosso 
propósito em outro oficio resolvemos depois ir ao Rio de Janeiro 
para entendimentos diretos com o Ministro e para fazer a primeira 
consulta a Família Imperial, na pessoa de D. Pedro Gastáo de 
Orleans e Braganqa; ao mesmo tempo que dirigiamos para Jacare- 
zinho, no Paraná, consulta ao Príncipe D. Pedro Henrique de 
Orleans e Bragança, tendo a Familia Imperial dado o seu indis- 
pensável consentimento. Levando os fatos a o  conhecimento do  
Prefeito Jãnio Quadros, S. Excia. aprovou com entusiasmo o empre- 
endimento, propondo-se mesmo a ir à Capital d a  República se 
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necessário fosse. Realizamos então nova viagem ao Rio de Janeiro 
agora eni companhia do Prof. Valério Giuli, secretário da Educação 
da Municipalidade, indicado pelo referido Prefeito, para cooperar, 
por parte do govêrno municipal, na efetivaçáo da emprêsa. Nova 
visita ao Ministro da Educa@o e coiisulta ao guardiáo do convento 
de Santo Antônio. 

Não encontrando obje~ões por parte do ilustre guardião soli- 
citamos que qualquer idtia em contrário nos deveria ser comuiii-. 
cada coin urgência pois iamos continuar as  diligencias. 

A nomeaqáo de novo Ministro, Prof. Edgar Santos, nos levou 
novamente ao Rio de Janeiro para tratar do assunto em questão. 
Consultou S. Excia outra vez a Presidência da República. Ocorreu 
a aprovação final pelo atual Presidente João Café Filho. Com bases 
tão seguras proniovemos novas consultas ao Ministério da Guerra 
por intermédio do Comando Militar da Zona Centro, Ministério 
da Marinha, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Viação e 
Obras Públicas, Ministério da J u s t i ~ a ,  Coiiiando Geral da Fôrqa 
Pública do Estado. Fixararn-se os preparativos de acordo coni 
programa que elaboramos e foi aprovado. 

Nova mudança de Ministro - Prof. Cândido Mota Filho, de- 
niandou novo exame do probletria. Iinpossibilitados de ir ao Rio de 
Janeiro, por motivo de enfermidade, solicitarnos a ajuda do Dr. 
Olavo Siqueira Fcrreira que, pelas suas relações pessoais com o 
Ministro e perfeito conhecedor da casa, onde trabalhou coino con- 
sultor técnico jurídico, foi eleniento precioso para que alcançásse- 
mos o objetivo. Em sucessivas viagens ao Rio de Janeiro o Dr. 
Siqueira Ferreira devotou-se integralniente ao problema. Porque 
ocorreram vários etiibara$os. 

Realtiiente, expedidos os prinieiros convites, surgiratii dificul- 
dades por parte do Convento no tocante a entrega dos despojos. 
Exigiam-se consentitiientos do Provincial da Ordeni Franciscana e 
do Arcebispado do Rio de Janeiro. O encontro do Provincial foi 
dificil. Ausente desta capital eram desencontradas as noticias s6bre 
a sua localização. Faltavam apenas quatro dias para a data niar- 
cada para a trasladação. O sr. Everardo Seixas Martinelli em avião 
da FAB esteve em Minas Gerais, Paraná, sem conseguir encon- 
trá-lo. O nosso consócio Eldino da Fonseca Brancante conseguiu 
porém obter infornia~ão segura do paradeiro do ilustre Provincial. 
Dirigiu-se para Agudos, onde teve a ventura de encontrar a vene- 
rando Provincial, cuja permissão encontra-se em documento anexo. 
O Dr. Siqueira Ferreira voltou ao Rio para entendimentos com Sua 
Eminência o Sr. Cardeal Arcebispo Dom Jaime Câmara. 

Resolveram-se em áspera contenda as dificuldades e a tras- 
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ladaçáo pôde ser feita exatamente no dia e nas horas fixadas 110 
programa, prèviamente estabelecido. Em 10 de Outubro vieram os 
despojos em trem especial da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
Foram acompanhados pela Familia Imperial, nossos consócios Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Dr. Eldino da Fonseca Brancante e Exma. 
esposa, Dr. Olavo Siqueira Ferreira e Sr. Everardo Seixas Mar- 
tinelli. 

Saindo 0 féretro do Rio de Janeiro, no dia 10 à noite, com 
tôdas as honras militares prestadas pelo Exército, Marinha e Aero- 
náutica, após missa realizada no Convento, foi o corpo da Impe- 
ratriz recebido na Estação Roosevelt na manhã no dia 1 1  pelas 
altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e por membros do 
Instituto Histórico e por sua Diretoria. Houve visitação pública que 
atraiu grande multidão. 

No dia 12, finalmente, como fôra previsto realizou-se, após 
missa solene, o grande cortejo civico até o Monumento da Inde- 
pendência. 

Foram prestadas tôdas as homenageris civis e militares. As 
Bandeirantes de São Paulo prestaram relevantes serviços, auxi- 
liando a boa ordem na composição do cortejo de escolares que se 
associaram ao préstito, composto pelas mais altas autoridades da 
República, do Estado, Familia Imperial, Corpos do Exército, Mari- 
nha, Aeronáutica e Fôrça Pública. 

A carreta foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros. Usaram da 
palavra, junto ao Monumento do Ipiranga o Ministro da Educação, 
o Principe D. Pedro Gastão e o Dr. Leite Cordeiro, orador oficial 
do Instituto, sendo a cerimônia dirigida pelo Dr. Carlos da Silveira, 
presidente do Instituto em exercicio na ocasião. Festa maravilhosa. 
Certamente a mais bela e mais significativa do IV Centenário de 
São Paulo. 

Este empreendimento, pela sua repercussão cívica e histórica, 
exige a publicação de um opúsculo em que se contenham todos os 
fatos ocorridos, ao lado da documentação relativa. Contamos ofe- 
recê-lo ao público logo que for possivel. 

A Família Imperial apresentou como condição para o trans- 
porte dos despojos da Imperatriz que se constituisseni no Panteáo 
condições para realização, ali, pelo inenos de uma missa anual. 
Seria necessário dar ao ambiente a situação de religiosidade com- 
patível com a Igreja Católica. Imperatriz muito devota D. Leopol- 
dina desejou ser conservada em local abençoado pela Igreja. Eni 
sucessivos entendimentos com a Prefeitura, especialmente com o 
Prof. Valério Giuli, solicitou o Ins!ituto a construção de uni altar. 
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Anteriormente havia sido consultado, neste sentido, Sua Eminên- 
cia o Cardeal Arcebispo de São Paulo Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Motta, tendo o presidente do Instituto, para tal fim, 
visitado o Panteão, em companhia do Pe. Mota, secretário do sr. 
Arcebispo. 

Realizou-se a obra pela Prefeitura grasas ao empenho do 
Prof. Valério Giuli. Por sua iniciativa efetuou-se, também, a exu- 
mação de Dona Leopoldina, com a presença de representaçãci do 
Instituto, para dar definitivo repouso no magnífico esquifr que 
lhe estava reservado. 

Não se fez a trasladação em 7 de Setembro porque na mesma 
ocasião e no mesmo local do Ipiranga ocorria o Congresso da 
Padroeira do Brasil. Dia 12 de Outubro, data lembrada pelo con- 
sócio Afonso de Escragnolle Taunay, foi escolhido pelas razões de 
caráter histórico bem conhecidas dos srs. associados. 

Não nos podemos furtar ao desejo de acentuar a atuação, nos 
preparativos e realização dêste notável acontecimento, dos nossos 
consócios Cel. Luis Tenório de Brito, Eldino da Fonseca Bran- 
cante e dos srs. Prof. Valerio Giuli, Dr. Olavo Siqueira Ferreira c 
Everardo Seixas Martinelli, embora outros tambéni contribuissein 
para o êxito obtido. 

Cabe, nesta exposição, o relatório apresentado pelo senhor 
secretário, Cel. Luis Tenório de Brito, concebido nestes têrmos: 
"Sr. Presidente. Com as congratulações que formulo pelo êxito que 
coroou os esforços desenvolvidos pelo Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo no magno empreendimento civico de trazer para 
o Panteão da Independência os despojos de Dona Leopoldina, 
primeira Imperatriz do Brasil, apresento a seguir a V. Excia. em 
sucinto relatório, quanto me foi dado fazer dentro do quadro de 
providências por V. Excia. articuladas em prol daquele "dcside- 
ratum". 

Esfera Militar - Acompanhei o Sr. Prof. Ernesto de Sousa 
Campos, nas visitas feitas ao Comando da Zona Militar do Centro, 
onde, recebidos pelo General Levi Cardoso, Chefe do Estado Maior, 
foi com S. Exa. examinada a parte que ao Exército deveria cabe1 
relativamente ás continências a serem prestadas pelas forças fede- 
rais, dêle dependentes. Em seguida chegou a vez do senhor Cel. 
Oscar de Melo Gaia, Comandante Geral da Fôrça Pública que, 
pessoalmente, além de aceitar o programa que lhe foi na ocasião 
apresentado, acrescentou ainda sugestões outras que vieram dar 
maior brilho ao feito memorável. 

Pessoalmente e só, tratei nos dias sucessivos com o Briga- 
deiro do Ar, Armando Ararigboia, Comandante da 4.a Zona Aérea; 
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Comandante do Corpo de Bombeiros, Diretor da Guarda Civil e 
Diretor do Departamento do Serviço do Trânsito. 

Inicialniente mantive entendimentos com o Padre José Thur- 
ler, Vigário Cooperador da Catedral Metropolitana de São Paulo, 
encontrando da parte de S. Revma. a melhor acolhida. Posterior- 
mente todo o serviço religioso passou para a influência do ilustre 
Secretário da Educação da Municipalidade Prof. Valério Giuli, que 
foi inexcedivel em dedicação e superior orientação no desempenho 
dos encargos que a Prefeitura de São Paulo aceitou para o feliz 
resultado que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paiilo 
atingiu coni sua patriótica iniciativa. 

Igualmente mantive entendimentos coni a Exma. Sra. D. Lila 
Sales Hagnes, Presidente da Federação das Bandeirantes, dos quais 
resultou a inestimável colaboração que as  distintas inoças. da enti- 
dade prestaram no desenvolvimento e execução do programa e que 
a seu tempo virá, com pormenores neste relato. 

Transporte do esquife da Estação Roosevelf para a Catedral 
- Segunda feira, 8 horas do  dia 10 de outubro de 1954 - Dadas 
as  proporções fora do comum em tamanho e pêso (770 quilos) do  
esquife, pedi a cooperaqão do Sr. Tenente-Coronel José Ferreira 
Machado, Comandante do Corpo de Bombeiros, que forneceu não 
só uma viatura especial que, adaptada, atingiu perfeitamente o 
objetivo visado como ainda uma guarnição de 20 honiens, sob o 
comando do Tenente Walter Carlson que, nos dias consecutivos de 
trabalho se houveram com eficiência e dedicação na difícil tarefa 
que Ihes coube. 

Munidos de cordas, alavancas e demais apetrechos aplicáveis 
ao caso, puderam os abnegados servidores da coletividade pau- 
lista retirar do vagão da Central do Brasil o pesado caixão depo- 
sitando-o na plataforma. 

Alçado então aos ombros, servindo-se de uni estrado de ma- 
deira vindo do Rio niarcharani os bombeiros eni direção ao pátio 
fronteiriço a estação. Ao atingir a ampla sala de entrada, parou 
o cortejo a fim de que a prinieira continência constante do pro- 
grama se processasse. Uma guarnição do Exército prestou a s  
honras do estilo a Iniperatriz, fazendo-se então ouvir pelo con- 
junto musical dela dependente, o Hino Nacional e em seguida o 
d a  Independência - de autoria, letra e música, como é sabido, 
do Imperador D. Pedro I. 

Colocado, a seguir, o ataúde no carro do Corpo de B(imheiros, 
ornamentado de flores naturais pelos decoradores d a  Prefeitura, 
ladeado pelo esquadrão de Lanceiros, em grande unifornie do 
Regimento de Cavalaria da Fôrça Pública que escoltou até  a Cate- 



dral, moveu-se o longo cortejo que o acompanhou. Formavam-no 
.membros da Família Imperial, o senhor General de Divisão Olini- 
pio Falconieri d a  Cunha, Comandante da Zona Militar do Centro, 
Generais Levy Cardoso, seu Chefe de Estado Maior; Tasso de 
Oliveira Tinoco e Estênio de Albuquerque e oficialidade da guar- 
nição federal com sede nesta Capital; Cel. Oscar de Melo Gaia, 
Comandante Geral da Fôrqa Pública, Comandante e oficiais das 
várias unidades da milicia estadual; Sr. Prefeito Municipal eni 
exercício, Cel. Porfírio da Paz;  Corpo Consular acreditado eni 
São Paulo, representantes de autoridades federais, estaduais i. 

municipais; Presidente eni exercicio, mciiibros da Diretoria e sócios 
do  Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; pessoas gradas 
e grande multidão. Nas escadarias da Catedral foi o ftretro rece- 
bido por Mons. Arcediago Ladeira e Côtiegos do Cahido Metropo- 
litano e entre alas formadas pelas bandeirantes atingiu a eça arma- 
da no local designado no interior do teniplo. 

Ai permaneceram os despojos da Imperatriz Dona Leopol- 
dina expostos a visitaçào pública, até a manhã do  dia 12, quando, 
após  a missa cantada, forani transportados para o Altar d a  Pátria. 

No transcorrer das 24 horas estiveram a s  relíquias imperiais 
veladas pela guarda de honra composta de cadetes que a Escola 
de Oficiais da Fôrqa Publica do Estado destacoii para a nobre 
missão, sob o comando do I." Tenente Sílvio hlarcondes de 
Kesende. 

A missa cantada que se realizou das 9 As 10 horas do dia 
12 foi oficiada pelo Mons. Aguinaldo Gonçalves, Cura d a  Sé e 
acolitado pelo Padre José Thurler e assistida por cêrca de 5.000 
pessoas que ocupavam todas as  localidades da igreja, sem falar 
na massa incalculável de populares que se comprimia na Praça 
da Sé, em rara demonstração de respeitoso culto patriótico à 
memória daquela que tanto influiu no lance dramático do  famoso 
grito do Ipiranga. No momento exato da elevação d a  Hústia, reboa- 
ram nos ares a s  notas do Hino Nacional, executado pelo conjunto 
musical da Fôrqa Pública. 

O protocolo, no interior do templo foi organizado pelo Prof. 
Valério Giuli, dignissinio Secretário da Educação e Cultura da 
Prefeitura, com alto senso de sabedoria. Viam-se ali membros da 
Faniilia Imperial especialmcnte destacada para acotiipanhar todas 
a s  cerimônias de transladaqão; o senhor Ministro da E d u c a ~ ã o ,  
Cãndido Mota Filho, representante do  Sr. Presidente da República, 
altas autoridades civis, militares e religiosas, federais, estaduais e 
municipais, Corpo Consular, entidades culturais, tradicionais fami- 
lias paulistanas, membros do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e representantes da imprensa, rádio e televisão. 
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Acompanhado o longo e brilhante cortejo e escoltado pelo 
mesmo piquete de cavalaria d a  véspera, movimentou-se o carro 
que conduzia o ataúde imperial em demanda do Monumento do 
Ipiranga, em cujas proximidades parou para  receber a s  honras 
militares que lhe prestou o Batalhão da Guarda da Fôrça Publica 
ai  postado e111 grande gala, com êsse fim. Nesse momento, esquadri- 
lhas da 1V Zona Aérea sobrevoararn a região. Nos patamares e 
escadarias externas do  Monumento da Independência, reuniram-se 
os mesmos elenientos que assistiram a missa para o cumprimento 
final do programa da magna cerimônia. Após os discursos, reali- 
zou-se a distribuição dos prêmios "Imperatriz Leopoldina" insti- 
tuidos para Eugenia em 1926 pela Acadeniia de Medicina e Cirur- 
gia de São Paulo. A seguir, baixou a urna ao Panteão. 

Nesse momentou ouviu-se o estrondo de 21 tiros de artilharia, 
provindos da bateria que o Exército colocara nas proxitiiidades, 
após o que o clarim que o Batalhão de Guardas escalara, deu o 
toque emocionante do silêncio, dando-se como encerrada a ceri- 
niônia". 

a )  Coronel Luis Tenório de Brito 

SESSAO MAGNA DE 25 DE JANEIRO 

Vencendo todos os tropeços relativos a o  andamento das obras 
conseguimos inaugurar o Auditório, a Biblioteca e anexos na data 
niáxima de 25 de Janeiro. Inauguraram-se a s  placas comemora- 
tivas e sob a placa maior, d a  entrada, foram colocados os documen- 
tos que geralniente são usados no lançamento das pedras funda- 
nientais. Nossa experiência tem demonstrado que os documentos, 
tais como atas, jornais, moedas,.quando lançados sob os alicerces 
raramente são recuperados nas demolições. Não conhecemos um 
Iinico caso de recupera~ão. A destruição pelo tempo, em locais 
dessa natureza, processa-se rãpidamente. Mesmo quando são em- 
pregados meios de proteção. Por outro lado ainda que haja pre- 
servação de tais reliquias elas desaparecem durante os trabalhos 
de deniolição que se processam grosseiramente. Assim, pelo metodo 
empregado no Instituto, os  documentos ficaram embutidos na pa- 
rede. Estão beni protegidos e sob a placa de bronze que poderá 
ser retirada, digamos no próximo centenário, para exame da 
documentação que novamente voltará a seu pôsto. 

A sessão comemorativa do IV Centenário processou-se con- 
forme os dizeres da ata respectiva. Foi uma bela festa em que 
usaraiii da palavra o Presidente Honorário, o Presidente Efetivo 
e o Orador Oficial. 
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COMEMORAÇAO DO 9 DE JULHO 

Por ocasião do transcurso do 3 2 . O  aniversário da revolução 
constitucionalista de São Paulo, rememoraram o glorioso evento os 
consócios Alfredo Gomes e José Pedro Leite Cordeiro. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca constitui um dos maiores patrimônios do nosso 
sodalicio. O convênio com a Prefeitura permitiu que na sede pro- 
visória da rua Florêncio de Abreu, 157 (Edificio São Bento) 
estivesse êste departamento aberto ao publico durante o ano do 
1V Centenário servido por funcionários da Prefeitura destacando-se 
a atuaqão da Senhorinha Abigail de Barros Melo, que então exer- 
ceu essa missão com devotamento e competência. 

Finalmente voltou a Biblioteca para a sede definitiva do Ins- 
tituto, ocupando, no novo prédio, todo o quinto pavimento. 

Feliz foi a deliberação de entregar a direção dêste departa- 
mento ao nosso consócio Cel. Lúcio Rosales, perfeito conhecedor 
do sistema de classificacão decimal - catálogo dicionário - e 
dotado de amplo espírito de abnegação vai norteando com sabe- 
doria os trabalhos que ali se realizam. 

Feliz também foi a escolha da Senhorinha Neusa Buetin Fer- 
nandes que já se  tornou alvo do reconheciriiento do Diretor da 
Biblioteca pelo empenho demonstrado em executar as suas tarefas. 

E' quase incrível que em dois meses esteja a Biblioteca já em 
condifões de atender a qualquer consulta. 

As 75 estantes de aço que em tempo hábil mandamos cons- 
truir são insuficientes diante do método adotado de colocação dos 
livros por assunto, do que resultam vazios a espera de novas aqui- 
sições. Tivemos assim de utilizar algumas das velhas estantes de 
madeira até que nossos recursos financeiros permitam a compra 
de mais estantes de aço. Atualmente, porém, os livros estão ao 
alcance das mãos e em lugar amplamente arejado. 

Iniciamos agora uma campanha para aumento da biblioteca. 
Se os nossos confrades ajudarem e se os nossos apelos forem ouvi- 
dos poderemos aumentar consideràvelmente o número das obras 
e opúsculos. -Este trabalho já rendeu até êste momento os seguintes 
volumes: 



VOL'MES 
Dr. Cândido de Sousa Campos - 

Oferecidos pelos seus herdeiros . . 327 
Dr. Mario Sanipaio Ferraz, idem . . . . 137 
Prof.  Afonso de Escragnolle Taunay . 34 
Prof. Ernesto de Sousa Canipos . . . . 20 
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13 

63 1 
E'  um boin comêço. 
Ternos esperanças de que no decorrer de 1955 se multipliquein 

tão úteis e generosas dádivas. 
Vai a seguir transcrito o relatório do  bibliotecário: 
"Durante o ano de 1954 a Biblioteca funcionou com alguma 

interrupcão devido a i nudan~a  do Instituto da rua Florêncio de 
Abreu n." 137, para a rua Benjamin1 Constant n.<' 158. Nenhum 
dano sofreram os livros durante Este período dado o cuidado e 
zelo corii que o Sr. Jacó Biagio, funcionário d(i Instituto, os acon- 
dicionou para que o transporte dos mesmos se fizesse a salvo de 
incidentes e prejuizos tão naturais nestas ocasifies. 

A Biblioteca, apesar desta fase de deslocação, esteve sempre 
à disposição dos senhores membros do Instituto, bein corrio atendeu 
a inúiiieros consulentes: estudantes e pessoas interessadas, visto 
conio, achando-se sob a direçáo d a  Prefeitura, por intermédio de 
funcionários d a  Biblioteca Municipal, por força de contrato feito 
entre o Instituto e a Municipalidade, era ela colocada a disposição 
do público, durante o ano do IV Centenário da fundarão da cidade 
de São Paulo. 

O serviço de protecão aos livros por meio de desinfecão e 
limpeza não teve solução dc  continuidade. 

Durante o ano corrente não foi encadernado nein um livro, 
eni virtude da falta de verba pois, o Instituto coni os encargos da 
construção da nova sede e por não ter tido renda suficiente para 
deterniinados setoresl não pode atender a esta parte d a  Biblioteca 
que é unia das mais importantes. A encadernação é a vida do 
livro. 

O Instituto recebeu grande cópia de livros, cujos doadores 
seguem em relação anexa a este relatório. 

O sistenia adotado para a classificação d a  Biblioteca é o 
decimal de Mevil Dewey. Os livros são colocados nas estantes por 



assunto e o fichario é do sistema dicionário: um só catalogo que 
se denomina catálogo-dicionário. 

Foram classificadas duas niil e duzentas obras (2.200), algu- 
mas constando de vários volumes. 

A Biblioteca foi aparelhada com setenta e cinco (75) estantes 
de aço e uma mesa também de aço, para o respectivo diretor. 

Terminando este relatório, não posso deixar de consignar t> 

nonie da Snra. Neusa Buetin Fernandes que, durante dois meses 
apenas que se acha trabalhando nesta repartição, tem demonstrado 
alta compreensão para os trabalhos atinentes aos livros bem como 
tem sido de uma dedicação merecedora do meu reconhecimento. 

São Paulo, 3 de Janeiro de 1955 

Cel. Licio Rosales 
Diretor da Biblioteca 

REFORMA DOS ESTATUTOS 

A reforma dos estatutos foi elaborada, debatida, aprovada 
pela Diretoria e em sessão normal do Instituto. Falta ainda uiiia 
etapa que é a da assembléia geral. O assunto foi deixado em re- 
pouso para melhor meditação até ficar concluído o novo edifício 
e terminadas as grandes tarefas do IV Centenário. 

Iniciando-se agora os nossos trabalhos em 25 de Janeiro deve- 
remos retomar o problema. Temos a impressão de que os estatutos 
poderiam aiiida ser mais reduzidos limitando-se apenas às exigên- 
cias para o seu registo. Tudo mais deveria constar de regulamento 
e de regimento dos vários departamentos. Impõe-se também o 
exame de caráter jurídico para maior segurança na obtenção de 
um diploma definitivo. Deveríamos ainda juntar aos estatutos dis- 
positivo capaz de permitir a transformação do Instituto em Fun- 
dação. 

CRIAÇÁO DE DEPARTAMENTOS 

Com o grande desenvolvimento que vem tendo o Instituto iios 
últimos tempos julgamos indispensável a criação de departamentos 
sob a direção de consócios que já se vêm empenhado nos vários 
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setores de nossos trabalhos. Vejamos: Departamento da Biblioteca; 
Departamento da ~emeroteca;  ~ e ~ a r t a n i e n t o  das Exposições; 
~ e ~ a r t a m e n t o  de Cursos; Departamento do Cinema Educativo; 
Departamento das Publicações; Departamento de Administração. 
~ e ; ã o  os nossos serviços melhor sistematização e eficiência porque 
cada um dos diretores de departamento empenhar-se-á no desen- 
volvimento do seu setor. 

REVISTA E OUTRAS PUBLICAÇOES 

Muito se tem empenhado a comissão da revista para pôr ern 
dia a publicação de nossos trabalhos. Tem sido, porem, tão abun- 
dante a produção que não tenios podido, por talta de recursos 
financeiros, acertar exatamente os pontos não obstante os esforços 
e dedicaçáo dos responsáveis por este setor da nossa vida social. 
Com mais um volume publicado ficaríamos em dia no ano do 1V 
Centenário. Acreditanios, porem, que neste ano chegaremos a tal 
.resultado. E' indispensável tanibém a publicação ao indice dos 
assuntos e autores da beneditina lavra do nosso consócio Dácio 
Pires Correia. Tornar-se-á fácil o manuseio dos nunierosos volu- 
mes da Revista. 

Como e do conhecimento de todos, outras publicações do 
Instituto sairam no ano passado, no inicio e no decorrer dêste ano, 
a saber: 

"São Paulo em Quatro Séculos", em 2 volunies. 

"Catálogo de Verbetes sobre Fatos Históricos de São Paulo", 
em 1 volume. 

"Catálogo de Imagens Religiosas Brasileiras". 

"Catálogo de Vestes e Objetos Imperiais" (Coleção de D. 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança e Dom João Orleans e 
Bragança). . 

"Catálogo de Louça Histórica" (do período colonial ao se- 
gundo reinado). 

"Catálogo de Mostra Filatélica e Medalha Comemorativa do 
certame". 

"Congresso de História" - Comemorativo do 1V Centenário 
de São Paulo (Regimento). 
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MONOGRAFIAS SOBRE O PADRE MANOEL DA NÓBREUA 

Os detentores dos  prêmios das monografias sobre "Manoel 
da Nóbrega" foram contemplados com o magnifico livro rica- 
mente encadernado "História da Civilização Paulista", da autoria 
do nosso prestigioso confrade Aureliano Leite. 

Atendendo a um pedido do Instituto, o departamento de Edu- 
cação oficializou o Concurso citado. 

TRABALHOS APRESENTADOS 

Nas várias sessões realizadas, os consócios apresentaram c 
discutiram em plenário apreciável niesse de trabalhos que, pelo 
valor cultural e histórico, irão enriquecer as páginas da nossa 
"Revista". Os trabalhos apresentados foram os seguintes: 

Almeida Magalhães - "Capistrano de Abreu". 

Alexandre D'Alessandro - "O Cinquentenário do Grêmio 

Politécnico de São Paulo". 
José Pedro Leite Cordeiro - "A Unesco" e o estudo da 

História". 

Almeida Magalhães - "Solidariedade americana". 
Dácio Pires Correia - "índice dos volumes da "Revista do 

Instituto". 
João Benedito Martins Ramos - "Um achado histórico". 

Fausto Ribeiro de Barros - "XT Congresso Brasileiro de 
Geografia" (realizado em Pôrto Alegre). 

Ernesto de Sousa Campos - "Escolas rurais". 

Alfredo Gomes - "Primeiro Congresso de Educação de 
Base". 

Alfredo Gomes - "Relatório sobre o Congresso de História 
Comemorativa da Restauração Pernambucana" (realizado eni 
Recife". 

José Pedro Leite Cordeiro - "Uma Excursão a São Thome 
das Letras". 

Alcionilio Alves da Silva Bruzzi - "Funeral de um cacique 
da tribo Tucano". 

Arlindo Drummond Costa - "Os Açores". 
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"SEMANA EUCLIDIANA" 

Na Seinana Euclidiana", comemorativa do cinquentenário da 
obra "Os Sertões", o Instituto realizou uma sessão especial, durante 
a qual falaram os seguintes oradores: 

Garna Rodrigues - "Porque Euclides d a  Cunlia escreveu "Os 
Sertões". 

Luis Tenório de Brito - "Colaboradores de Euclides da 
Cunha : o sargento José Augusto". 

Alnieida Magalhães - "Conientários em torno de "Os Ser 
tões". 

CENTENÁRIO DE "O CORREIO PAULISTANO" 

Por ocasião da passagem do primeiro centenário da fundaqão 
do grande matutino "O Correio Paulistano" em 26 de Junho, o 
Instituto realizou uma sessão especial em que discursaram os 
seguintes oradores: 

José Pedro Leite Cordeiro, na qualidade de orador oficial do  
sodalicio; Luis Tenório de Brito, Almeida Magalhães, Tito Livio 
Ferreira, Carlos da Silveira, Sílvio Rotiiero Filho, Jofre Martins 
Veiga, Edvard Carmilo, Altino Arantes e Ernesto de Sousa 
Campos. 

O consócio Nicolau Duarte Silva teve a oportunidade de 
apresentar, na ocasião, uma interessante exposiqão retrospectiva, 
comemorativa do primeiro centenário d a  fundaqão de "O Correio 
Paulistano", merecendo francos elogios dos seus visitantes. 

CENTENARIOS COMEMORADOS 

Durante o ano findo o Instituto coniemorou os centenários de 
grandes vultos desaparecidos, ocupando a tribuna o orador Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, que discorreu sobre a s  seguintes per- 
sonalidades: 

Marechal Francisco de Lima e Silva; monsenhor Pizarro, his- 
toriador famoso; Manuel Ferreira Garcia Redondo, um dos sócios 
fundadores do Instituto; Bráulio Gonies, médico ilustre e um dos 
membros fundadores do sodalicio; D. Maria 11, a brasileira que 
foi rainha de Portugal, Santo Agostinho, Padre Leonardo Nunes, 
que aportou, na primeira leva de jesuítas à s  terras de Piratininga. 



No decorrer do ano, o orador oficial discorreu ainda sobre Cláudio 
de Souza., falecido em 1954, o cinquentenário da chegada ao Brasil 
do consócio Comendador Francisco Petinati; o cinquentenário de 
formatura do consócio Francisco Isoldi e o centenário da primeira 
Ferrovia construida no Brasil. 

ELEIÇAO DE SOCIOS 

Em sessões realizadas, de acordo com os estatutos sociais, 
foram eleitos, durante o ano, os seguintes~sócios honorários, todos 
estrangeiros: 

Simon L. Lucuix; Raul Monteiro Bustarnante; Ariosto J. Gon- 
zalez; Rafael Schiafino; Felipe Ferrera; Daniel Castelanos e Carlos 
Pérez hfonteiro. 

SOCIOS FALECIDOS 

Em sessão magna, nos têrnios dos estatutos, o orador oficial 
Dr. José Pedro Leite Cordeiro fez o necrológio dos sócios fale- 
cidos durante o.ano, e que são os seguintes: 

Francisco Martiniano da Costa Carvalho, Fcrnando Raja 
Gabaglia, William Brooks Greenlee e João Lourenço Rodrigues. 

No ano transacto recebeu o Instituto diversos auxilio e dona- 
tivos que niuito concorrerani para a realizafão dos nossos tra- 
balhos: 

Cr$ 
1 -Auxilio do Govêrno da República, nie- 

diante lei aprovada pelo legislativo fede- 
ral sancionada pelo Presidente da Repú- 
blica, tendo sido projeto de lei apresen- 
tado pelo deputado Antonio Sílvio 
Cunha Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000,00 

2 -Auxilio da Comissão do IV Centenário 
para a realizafão do Congresso de 
História . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000,00 



. . . . . . . .  3 -Auxílio do Govêrno Estadual 175.000,OO 
4 -Auxilio da Secretaria da Educação para 

os concursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.000,OO 
5 - Donativo do Bazar Lord . . . . . . . . . . . .  120.000,00 
6 - Donativo do Jockey Clube de São Paulo 100.000,OO 
7 - Donativos para aquisição das vitrinas de 

aço da Galeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.000,OO 
8 -Legado do Dr. Cândido de Sousa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Campos lO.OOO,OO 

TOTAL . . . . . . . .  3.519.000.00 

SECRETARIA DO INSTITUTO 

Pelos Estatutos sociais cabe ao primeiro secretário dirigir os 
serviços da Secretaria Geral. Desempenha êsse pôsto o consócio 
Luis Tenório de Brito. 

O Instituto realizou tõdas as sessões ordinárias, em niimero 
de 12, 18 sessões extraordinárias e 3 Assembléias gerais extraor- 
dinárias e 1 Assembléia Geral Ordinária. 

O serviço de intercâmbio cultural entre instituições nacionais 
e estrangeiras tem sido encarado com especial carinho e as doações 
de livros e periódicos, durante o ano, atingiu apreciável cifra. 

O expediente da Secretaria enviou ofícios, cartas e telegramas 
e recebeu igualmente grande número de papéis, resolvendo tôda 
a matéria nêle contida. 

FINANÇAS SOCIAIS 

Em relatório especial e de praxe estatutaria, o senhor Tesou- 
reiro apresentará à apreciação dos senhores consócios o balancete 
do movimento financeiro social, operado durante o ano que ora 
finda. 

VISITA DOS ESTUDANTES DE COIMBRA 

No dia 21 de Agosto, 3s estudantes de Coimbra, constituídos 
em delegação que homenageava São Paulo no seu 1V Centenário 







ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 9 DE 
JANEIRO DE 1954 

Em sua sede social provisória, a rua Florêncio de Abreu, 157, 9." andar, 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou, no dia nove de 
Janeiro de mil novecentos e cinqüenta e quatro, nos têrmos dos Estatutos 
sociais, a primeira sessão, inaugural dos trabalhos anuais e posse da Dire- 
toria eleita para o triênio 1954-1957, a ela comparecendo os seguintes con- 
sócios: Ernesto de Sousa Campos, Luis Tenório de Brito, Carlos da Sil- 
veira, Álvaro da Veiga Coimbra,  ornas Oscar hlarcondes de Sousa, Aure- 
liana Leite, Astor França Azevedo, José Pedro Leite Cordeiro, Alfredo Go- 
mes, Antônio da Gama Rodrigues, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo, Olga Pantaleão, José Gomes de Morais Filho, Francisco Teive de 
Almeida hqagalhães, Dácio Pires Correia, Raul Votta e Tito Livio Ferreira. 
Foram justificadas a s  aucências dos cons0cios Frederico de Barros Brotero, 
Afonso de E. Taunay s Nicolau Diiarte Silva. A sessáo foi presidida pelo 
Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Luis Tenório de 
Brito e Almeida Magalhães. Foram lidas e aprovadas a s  atas  das sessóes 
anteriores. O senhor presidente refere-se à personalidade do saudoso pa- 
tricio Dr. Armando de Sales Oliveira, fundador da Universidade de São 
Paulo, dizendo que o monumento a êsse notável estadista será erigido na 
área ocupada pela Cidade Universitária, no Butantã. Depois ressaltou as 
qualidades do Prof. Ernesto de Morais Leme, que acaba de deixar a Rei- 
toria da Universidade de São Paulo, para ocupar saliente cargo na ONU. 
Prop6e que ambos os fatos sejam registrados na ata. A proposta foi 
aprovada. O 1.0 secretário, Cel. Luis Tenbrio de Brito comunica ter com- 
parecido, em comissão, juntamente com os confrades Ernesto de Sousa 
Campos, Carlos da Silveira, Afonso de E. Taunay, Gama Rodrigues, Ai- 
fredo Gomes e José Pedro Leite Cordeiro, nos funerais da exma. esposa 
do Dr. Frederico de Barros Brotero, recentemente falecida. O Senhor Pre- 
sidente leu o Relatório das atividades do Instituto durante o ano de 1953. 
A seguir, passa a direfão dos trabalhos ao consócio Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo, a fim de dar posse à Diretoria eleita para 
reger os destinos do sodalicio no triênio 1954-1957, assim constituida: - 
Presidente Prof. Dr. Ernesto de Sousa Campos; 1.' vice-presidente, Dr. 
Frederico de Barros Brotero; 2 . O  vice-presidente, Dr. Carlos da Silveira; 



590 REVISTA oo I ~ s r r r u r a  H~srónico E GeowrÁ~ico DE S. Pirui.o 

3.0 vice-presidente, Dr. Aureliano Leite; 1.' secretário, Cel. Luis Tenório 
de Brito; 2 . O  secretário, Dr. Francisco Teive de Almeida Magalhães; 3 . O  
secretário, Prof. Alfredo Gomes; 4 . O  secretário, Dr. Alvaro da Veiga Coim- 
bra; 1." orador, Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro; 2.' orador, Dr. Aiitónio Siivio 
Cunha Bueno; 1.0 tesoureiro, Prof. Dácio Pires Correia, e 2.O tesoureiro, 
Prof. Tomás Oscar Marcondes de Sousa. O Prof. Ernesto de Sousa Cam- 
pos, em seu nome e no dos demais membros da Diretoria ayradece o su- 
frágio obtido na eleição, reafirmando os propósitos de empregarem esfor- 
ços para a realizacão d ~ s  projetos elaborados para a gestão social ora ini- 
ciada. Evocou a memória do saudoso presidente perpétuo do sodalicio, 
Dr. José Torres de Oliveira, assim como tambem falou do carinho, zêlo e 
dedicação do consócio eng0 Pérsio Pereira hlendes, na construção do novo 
prédio do Instituto. cuja inau~uração  está marcada para o dia 25 de Ja- 
neiro, data comemorativa da fundação de São Paulo. Propòe se consigne 
em ata um voto de saudade ao Dr. José Torres de Oliveira e outro, de con- 
gratulaç0es ao engo Pérsio Pereira Mendes. Ambas a s  propostas foram 
aprovadas. A seguir, usou da palavra o Dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
que, de inicio, ressaltou a dedicação do Prof. Ernesto de Sousa Campos 
na solução acertada dos problemas do Instituto, propondo se lance em 
ata dos trabalhos um voto de louvor ao devotado Presidente do sodalicio. 
A proposta foi aprovada sob palmas e, por iniciativa do Mons. Paulo Flo- 
rêncio da Silveira Camarjio tornou-se extensiva aos demais membros da 
Diretoria. Ainda com a palavra o Dr. José Leite Cordeiro refere-se a 
atuação notável que teve o Presidente Perpétuo d o  Instituto, o saudoso 
Dr. José Torres de Oliveira e termina as suas palavras propondo seja de- 
nominada "Dr. José Carlos Maria Tôrres de Oliveira" a sala da Secretaria 
do Instituto. A prr~posta foi aprovada. Continuando, o orador disse não 
poder deixar de se congratular com o sodalicio pelo gesto do Sr. Ministro 
da Educação e Cultura, conferindo o prêmio "Capistrano de Abreu" a o  
preclaro historiador e Presidente d e  Honra do nosso Institiito, Prof. Afonso 
de E. Taunay. Termina solicitando se oficie àquele titular e ao homena- 
geado, comunicando-lhes a deliberação da entidade. A proposta foi apro- 
vada. Referiu-se, a seguir, à personalidade do consócio Francisco 
Pettinati. italiano radicado no Brasil, que entre nós se  vem dedicando aos 
problemas italo-brasileiros, particularmente de São Paulo. Propóe conste 
em ata a passagem do 50° aniversário de sua fixação entre nós. A pro- 
posta foi aprovada. Depois referiu-se o Dr. Leite Cordeiro, ao centenário 
da morte do Marechal Francisco de Lima e Silva, regente do Império e 
do famoso historiador Pizarro, propondo o registro em ata das efemérides. 
A proposta foi aprovada. Aborda ainda o tema referente à sua ultima 
viagem realizada ao Uruguai e Argentina, tendo a oportunidade de expor 
a s  atividades dos Institutos Históricos dos dois paises visitados, dos quais 
recebeu atenção e c ~ r i n h o  dos respectivos membros das instituiçfies visi- 
tadas. Oferece ao sodalicio varias publicayòes dos Institutos dos paises 



citados. Refere-se mais ao nome de Antônid Pereira Forjaz, pro- 
fessor da Academia de Lisboa, grande nome luso e grande admirador do 
Rrasil, notadamente de São Paulo; autor de um livro dedicado a Sáo Paulo 
por ocasião da passagem do IV Centenário da sua fundação. Solicita se  
lance em ata um voto de louvor ao grande historiador e seja enviado um oticio 
comunicando a deliberação do sodalicio, sendo a proposta aprovada. O Prof. 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa leu um tópico do seu livro "O 
Estado de São Paulo", editado em 1915, referente à fundacão de São Paulo 
pelo Padre Manuel da Nobrega. O Prof. Tito Livio Ferreira felicita o ora- 
dor e pede se consigne em ata um voto de congratulaçfies. O Prof. Alfredo 
Gomes solicita também um voto congratulatorio para com Mons. Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo, pela publicaçào do 2.O volume da "Igreja na 
História de S.  Paulo (1621-1876). A proposta foi aprovada. Por fim o mesmo 
orador agradece o gesto confortador de membros do Instituto, por ocasião 
da sua reintegrasão no cargo de diretor do Colégio Fernáo Dias Pais. O 
Pruf. Ernesto de Sousa Campos apresenta à consideraçáo da casa uma urna 
que receberá a ata da inauguração da nova sede social, no dia 25 de laneiro 
de 1954 e um distintivo a ser usado pelos membrus do Congresso de História, 
a realizar-se em Setembro dêste ano. Passou-se, a seguir, à eleicáo, em pri- 
meiro escrutini.~, de três (3) sócios honorários, residentes em hlontevidbu 
(Uruguai): srs. Raul Monteiro Bustamante, presidente da Academia Nacio 
na1 de Letras do Uruguai; Ariosto D. Gonzaler, presidente do Instituto His- 
torico do Uruguai e Semien S. Lucuix, diretor do Arquivo General de !a 
Nacion, sendo todos eleitos por unanimidade, no primeiro escriitinio. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelo que foi lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, dlscutiila e aprovada, será devidamente as- 
sinada. 

( a a )  Frederiro de Barros Brotero. 

Luis Tenório de Brifo 

Fausto Ribeiro de Barros. 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 25 DE 
JANEIRO DE !954 

Em sua sede social definitiva, à rua Benjamin1 Constant, 152-158, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou, na forma estatu- 
tária, uma sessão solene, aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e cinqüenta e quatro, para comemorar a fundação de São 
Paulo, promovendo, aincla nessa ocasião, a inaiiguraçáo da nova sede so- 
cial. Ao ato compareceram os seguintes consócios, conforme assinaturas 
exaradas no livro de presença: - Afonso de E. Taunay, Ernesto de Sousa 



Campos, Almeida Magalhães, Dácio Pires Correia, Luis Tenório de Brito, 
Alvaro Soares Brandão, Tito Livio Ferreira, Afonso de Freitas Júnior. 
Domingos Laurito, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Jorge Bertolaso 
Stella, Carlos d a  Silveira, Fausto Ribeiro de Barros, José Pedro Leite Cor- 
deiro, Alfredo Gomes, Alexandre D'Alessandro, Plinio de Barros Monteiro, 
Nicolau Duarte Silva, Fausto de Almeida Prado Penteado, Astor Franca 
Azevedo, Olga Pantaleão, Armando de Arruda Pereira, Francisco de Assis 
Iglésias, Plinio de Barros Monteiro, Eurico Branco Ribeiro, Frederico de 
Barros Brotero, Antônio Sílvio Cunha Bueno e Igor Dolgorukij. Estive- 
ram ainda presentes o Sr. Embaixador Antônio Faria; o representante do 
SI. Governador do Estado, Prof. Lucas Nogueira Garcez; do Presidente 
da Câmara Municipal; do Govêrno de Portugal, junto as festas do IV 
Centenário de São Paulo, Alfredo Lencastre da Veiga; do Comandante 
da IV Zona Aérea; do Departamento de Saúde e Assistência Social; os 
srs. vice-Cõnsules da Itália e da Alemanha; o Diretor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de São Paulo, Prof. Paulo de Toledo Artigas, 
familias dos sócios e pessoas gradas da nossa sociedade que enchiam li- 
teralmente o amplo auditório. A sessão foi presidida pelo Prof. Ernesto 
de Sousa Campos e secretariada pelo srs. Cel. Luis Tenório de Brito e 
Prof. Almeida Magalhães, tomando, ainda, assento a mesa diretora dos 
trabalhos o Sr. Prof. Afonso de E. Taunay, presidente de honra do soda- 
licio e os  representantes oficiais retro citados. Ao abrir a sessão, o 
senhor Presidente pronunciou uma vibrante oração, pondo em relevo a 
circunstância da inaugura& da nova sede social exatamente no dia em que 
se comemora o Quarto Centenário da fundacão de Sáo Paulo. Historiou, 
em seguida, a s  várias fases que precederam a concretização da idéia há 
tanto tempo almejada, de uma sede condlgna para o sodalicio. Ressal- 
tou as diligências empregadas pela Sociedade Construtora Celbe Ltda. e 
do seu chefe o cons6cio Pérsio Pereira Mendes, no desempenho da mis- 
São de edificar o novo edificio-sede do Instituto. Referiu-se ao estado dos 
problemas culturais, no periodo da fundação da entidade e siia evolução 
até a época atual. A seguir o Prof. Afonso de E. Taunay leu um discurso 
alusivo à data. Realizou-se, depois, a entrega dos prêmios aos vence- 
dores das monografias sôbre a vida do Padre Manoel da Nóbrega, sendo 
os seguintes os detentores: "Prêmio Manoel da Nobrega", um segundo 
prêmio a "Lotus", D. Maria da Luz Navarro; um segundo prêmio a 
"Maúcha" D. Genny Navarro, de Presidente Prudente; "Prêmio João Ra- 
malho", um segundo prêmio a "Piratininga", Sr. José Rahme; "Prêmio 
Tibir iça,  um segundo prêmio a "Ego Potamus", Sr. José de Bertinati, de 
Tietê. Continuando a ordem dos trabalhos, o senhor I." secretário, Cel 
Luis Tenório de Brito procedeu à leitura da ata que foi encerrada, rela- 
tiva a inauguraçãu da nova sede social, convidando, após, os  presentes a 
exararem nela, as respectivas assinaturas. O orador oficial, Prof. José 
Pedro Leite Cordeiro pronunciou um discurso, saudando, de inicio, o em- 



baixador lusitano Antônio Faria, que se  achava ao lado do Senhor Presi- 
dente do sodalicio, para depois abordar o tema da sua oração. Ao fina- 
lizar ofereceu ao Dr. Ernesto de Sousa Campos o primeiro exemplar d o  
2 . O  volume d o  livro "São Paulo em Quatro Seculos", contribuição do Ins- 
tituto ao 4.O Centenário da fundação de São Paulo. O Senhor Presidente 
comunicou o recebimento de diversos oficios, cartas e telegramas de fe- 
licitap3es, mencionando, com especial agrado, uma carta do consocio 
emtirito do Instituto, Ur. M'ashington Luis Pereira de Sousa, concebida 
nas seguintes tèrmos: - Exm" Sr. Dr. Ernesto de Sousa Campos, dig- 
nissinio Presidente do Instituto Histórico e Geográfico d e  São Paulo: - 
Tenho a honra de acusar o recebimento do convite para assistir a inaugu- 
ração da nova sede do sodalicio sob a digna presidência de V. Exa., a 
realizar-se a 25 do cirrente, como parte aos festejos comemorativos do 
1V Centenário de São Paulo. Infelizmente compromissos anteriores me 
retêm fora da Capital nessa época. Mas pròximamente terei o prazer de 
agradecer pessoalmente o convite com que fui distinguido. Aproveito 
a oportunidade pard reiterar a V. Excia. os meus protestos da mais alta 
estima e consideracão. a )  - Washington Luis Pereira de Sousa". Me- 
receu jubiloso destaque a gentileza do preclaro patricio general Cândido 
Mariano da Silva Kondon, enviando seu representante, o Dr. Antônio dos 
Santos Oliveira Júnior, do Conselho Nacional de Proteção aos indios, a-  
companhado de sua exma. esposa, para assistir ao ato inaugural da nova 
sede. Justificaram, por carta, oficios ou telegramas o não compareci- 
mento, os senhores: Dr. Jânio Quadros, Prefeito de São Paulo;. a titular 
da pasta da Educação e Cultura da Prefeitura, Exma. Sra. D. Helena 
Irani Junqueira; Dr. Jose Adriano Marrey Junior, secretário dos Negócios 
Internos e Juridicos da Prefeitura; Secretário de Estado dos Negocios da 
Educa~ão,  Dr. Moura Resende, que foi representado pelo consócio Prof. 
Alfredo Gomes; Ministro Genésio de Almeida Moura, Presidente do Tribunal 
de Contas: Embaixador Dr. José Carlos de Macedo Soares; Henrique Fon- 
tes, Presidente do Instituto Historico e Geográfico de Santa Catarina; do 
Instituto Histórico e Geográfico do Pará ;  do Sr. Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Presidente da Comissão de Festejos d o  IV Centenário de São 
Paulo; dos consócios Waldemar Panadés e Antenor Ribeiro; d o  General 
de DivisZo Edgard de Oliveira, Comandante da Segunda Regiáo Militar. 
A seguir o Presidente encerra a sessão e convida os presentes a assistirem 
a cerirnonia da inauguração das dependências do Instituto, a saber: - 
"Presidência. - Sala Ernesto de Solisa Campos", onde figura a efigie em 
bionze do Prof. Ernesto de Sousa Campos, inaugurada pela Exma. Sra. 
D. Maria Teresa Artigas Ferraz, neta do homenageado; a placa d o  -- 
"Auditório - sala Afonso de Freitas" fs l  descerrada pelo menino Afonso 
de Freitas Neto; a da "Secretaria - sala Jose Tôrres de Oliveira", por 
O. Olivia Tôrres Castilho de Andrade, filha do homenageado; "Biblioteca 



- Sala Afonso de E. Taunay", pelas netas do homenageado, Exmas Sras. 
Maria Heloiza Taunay Horta e Cecilia Taunay; a da "Sala de Leitura -- 
Padre Manoel da Nóbrega, fundador de São Paulo" - que deveria ser 
inaugurada pelo consócio Prof. Tito Livio Ferreira, presidente da Comis- 
são "Pró Padre hlanoel da Nobrega - fundador de São Paulo", foi, por 
gentileza, descerrada pelo Embaixador Antônio Faria. Completou a série 
de solenidades, o encerramento da urna em escrinio defin~tivo contendo a 
ata da inauguração da nova sede, jornais do dia e um exemplar da me- 
dhlha comemorativa do Congresso de Histúria patrocinado pelo Instituto. 
Aos presentes foi servida uma taça de champanhe. Os diversos atos das 
cerimònias foram fixados em peliculas de cinema, televisão e "slides" 
dêles se  ocupando n "Radio Tupi de São Paulo", a "Rádio Gazeta", o Dr. 
João de Brito e o nosso consricio Pruf. Fausto Ribeiro de Barros. A se- 
guir foi encerrada a sessão, pelo que foi lavrada a presente ata, qiie, de- 
pcis de lida, discutada e aprovada será de\~idamente assinada. 

Frederico de Barros Brotero 

Luiz Tenorio de Brito 

Fausto Ribeiro de Burros. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 6 DE 
FEVEREIRO DE 1954 

Aos seis dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social provisória á riia Florêncio de Abreu, 157, 9 . O  

andar, o Instituto Histiirico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão 
ordinária presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pe- 
los consncios Cel. Luis Tentirio de Brito e Prof. Almeida Magalhães, a ela 
comparecendo os segiiintes confrades: - Frederico de Barros Brotero, 
José Pedro Leite Cordeiro, Alexandre D'Alessandro, Álvaro da Veiga 
Coimbra, Astor França Azevedo, E. Fernández y González, Cristovão de 
Carnargo, Alfredo Gomes, Dácio Pires Correia, Arrison de Souza Ferraz, 
Valdemar Panadés e Armando de Arruda Pereira. O Presidente convidoii 
a tomar assento a mesa diretora dos trabalhos o Prof. Afonso de. E. Tau-  
na?, Presidente de Honra do sodalicio e o consócio Armando de Arruda 
Pereira. Ao abrir a sessão, u Presidente em breves palavras fez iim re- 
lato das "demarches" para a obtenção de uma sede provisiiria para o Ins- 
tituto focalizandri o ato do ex-Prefeito da Capital Dr. Armando de Arruda 
Pereira, na solução do problema, concedendo alojamento temporário ao soda- 
licio. Depois referiu-se ao nosso estado financeiro, dizendo que todas a s  
contas estão em dia, sendo assim animadora nossa sitiiação econòmica. 
Apresentoti a apreciacão do plenário a magnífico livro d a  autoria da 



Embaixador José Carlos de Macedo Soares - "Fontes da Hist i i r~~i  
da Igreja Católica no Brasil" e que acaba de ser doado a Biblioteca so- 
cial. Propõe se lance em ata um voto de louvor ao autor da obra e se  
oficie comunicando a deliberação do sodalicio. A proposta foi aprovada. 
O consócio Alvaro da Veiga Coimbra ofereceu à biblioteca do Instituto o 
livro editado pelo Institiito "AntUnio Augustin" de Numismática "Numário 
Hispânico", tomo 1.O, 1952. O 1.' secretário leu o expediente que s e  re- 
sumiu no seguinte: - Oficio do Presidente da Comissão Executiva d o  IV 
Centenário da cidade de São Paulo, Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho, con- 
vidando os diretores e membros do Instituto para uma visita coletiva, no 
dia 10, as obras do Ibirapuera e a I1 Bienal de Artes. Os interessados de- 
verão fazer a s  inscri~fies na Secretaria do Instituto. Carta do General 
Cândido  ariano da Silva Rondon, agradecendo e apontando os  motivos 
que o impediram de assistir a inaiiguraqão da nova sede social. Apro- 
veita a oportunidade para, em seu nome, o Sr. Antonio dos Santos Oli- 
veira proceder a entrega de um mapa do'Estado de Mato Grosso e regi0es 
circunvizinhas, organizado e desenhado no Serviço de Concliisão da Carta 
de Mato-Grosso, sob a própria direção do referido General Cândido Ma- 
riano da Silva Rondon. O Presidente deu entáo a palavra ao Sr. Antônio 
dos Santos Oliveira que, ao entregar o referido mapa fez uma exposição 
da incumbência que lhe fôra feita. O Senhor Presidente agradeceu e 
felicitou o orador e disse que oportunamente o Instituto agradecerá a oferta. 
Dá, a seguir, a palavra ao consócio Almeida Magalhães que abordou o 
tema da sua palestra - "Capistrano de Abreu". O Presidente felicitou o 
orador e disse que o trabalho será publicado na nossa Revista. Com a 
palavra, o consócio Armando de Arruda Pereira agradeceu a s  palavras 
elogiosas a sua pessoa e disse que dois são os motivos que o trazem a tri- 
buna: - o primeiro o de externar os seus agradecimentos aos confrades do 
sodalicio, pela sua promoção a categoria de súcio benemérito. O segundu, 
historiar a criacão do cenotáfio, construido sob o monumento d a  Indepen- 
dência, no Ipiranga, durante sua gestão como Prefeito da Capital. Depois 
de descrever a s  minúcias do empreendimento, aponta a s  medidas que de- 
verão ser tomadas pelas autoridades competentes, no sentido de s e  obter 
autorizaçáq para o trasladamento dus despojos da Imperatriz D. Leopol- 
dina, que s e  encontram rio Rio de Janeiro, e os  do Imperador D. Pedro 1, 
em Portugal, a fim de serem definitivamente encerrados no cenotáfio, de 
modo que o povo possa cultuar, no altar da Pátria, a memória do funda- 
dor do Império Brasileiro. O Dr. José Pedro Leite Cordeiro secundou O s  

conceitos do Dr. Armando de Arruda Pereira e lembrou medidas que de- 
verão ser adotadas pelo Instituto a fim de se tornar realidade essa pa- 
iriotica medida. Debatido o assunto, deliberou-se nomear uma comissão 
composta dos consócios, Armando de Arruda Pereira, José Pedro Leite 
Cordeiro e Afonso de E. Taunay para promover a campanha. A proposta 
foi aprovada, tendo, ainda, por sugestão do Dr. Josk Pedro Leite Cordeiro 



sido incluido o nome do Prof. Ernesto de Sousa Campos, para integrar a 
comissáo. Deliberou-se, ainda, .que a comissáo oficie ao Prof. Lencastre 
da Veiga e a Casa de Portugal, para em sessáo conjunta com o Institii- 
to tratar, preliminarmente, do caso em foco; que se oficie ao Sr. Presidente 
da Republica e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, solicitando 
a s  suas respectivas contribuiçóes a iniciativa, e ao Ministro da Marinha, a 
cessáo de uni mastro de bandeira, de um navio da nossa Armada, retirado 
do serviço ativo e que tenha prestado maior soma de serviços em operaçóes 
de guerra, para ser colocado ao lado do monumento e nele ser hasteado o 
pavilhão nacional. Todas as propostas foram aprovadas. Nada mais havendo 
a tratar foi encerrada a sessão, pelo que é lavrada a presente ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. Em tempo: o 
Dr. Frederico de Barros Brotero agradece aos membros do Instituto, n 
comparecimento a o  enterro da sua dignissima esposa e as manifestaçóes de 
pesar por ocasião do infausto acontecimento. 

Frederico de Barros Brotcro 

Luis Tenório de Brito 
Fausto Ribeiro de Barros 

A'TA DA SESSÁO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 1954 

Aos vinte dias do mês do Fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social provisória, á rua Florêncio de Abreu, 157 9." 
andar, o Instituto Histórico e Geogrifico de São Paulo realizou uma sessáo 
extraordinária para tratar de assuntos administrativos e eleicáo de sócios, 
a qual foi presidida pelo Dr. Frederico de Barros Brotero e secretariada 
pelo Cel Luis Tenorio de Brito e Prof. Fausto Ribeiro de Barros ("ad-hoc") 
A ela compareceram os seguintes confrades: Astor Franca Azevedo, 
Enzo Silveira, Gama Rodrigues, Jose Pedro Leite Cordeiro, Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa, J. G.  Moraes Filho, Dácio Pires Correia, Eldino Fon- 
seca Brancante e Alfredo Gomes. O Senhor Presidente justificou a au- 
sència dos consócioc: Ernesto de Sousa Campos, Carlos da Silveirr; e 
Almeida Magalhães. O 2 . O  secretario iniciou a leitura das atas das sessões 
anteriores.' O Dr. José Pedro Leite Cordeiro solicitou retificacão na ata 
da sessáo do dia 9 de Janeiro, isto é, que conste nela a inclusão d a s u a  
proposta, aprovada, referente a "um voto de congratulações do Instituto, 
a o  consócio Prof. Alfredo Gomes, pela sua reintegraçáo no carxo de dire- 
tor do Colegio "Fernão Dias Pais" e, na de 25 do mesmo més, o do registro 
do nome do Consul de Portugal, Sr. Humberto Alves Morgado, presente à 
inauguração da nova sede. A seguir foram aprovadas essas atas. 



O confrade Astor Franca diz ter representado o sodalicio nos funerais do 
saudoso consócio Prof. João Lourenço Rodrigues, tendo, depois de algu- 
mas considerações a respeito do ilustre extinto, oferecido á biblioteca social 
um exemplar do seu trabalho "Apontamentos para a História da Fábrica 
de Ferro do Ipanema". Pede, tambem, que conste em ata um voto de pesa1 
pelo lutuoso acontecimento e que se  oficie à família comunicando essa de- 
liberação. A proposta foi aprovada. O 1.O secretário leu um oficio do 
Secretário do "Movimento pró-Padre Manoel cla NDbrega", e os oficios do 
Instituto Historico e Geográfico Brasileiro, Instituto Rio Branco (Rio de 
Janeiro) e Institiito Etnogrifico Paranaense, todos agradecendo a comuni- 
cação da e le i~ão  e posse da nova Diretoria do Instituto. Disse ainda o 1.O 
secretário que, atendendo ao convite do Sr. Francisco Mataraz-ro Sobrinho, 
Presidente da Comissão de Festejos dii IV Centetário, teve oportunidade de 
visitar a s  obras do Ibirapuera e a I1 Bienal, em companhia dos consócios 
Frederico de Barros ~ r o t e r o ,  Carlos da Silveira, Almeida Magalhães, Ale- 
xandre D'Alessandro, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Astor Franca A- 
7eved0, Eduardo Fernández y González, Lúcio Rosales e Bulcáo Sobriiiho, 
da Bahia. O Dr. José Pedril Leite Cordeiro ofereceu ao Instituto uma co- 
lecáo de jornais editados nesta Capital, comemorativos da fundação de São 
Paulo. A seguir, em nome do Dr. Washington Luis Pereira de Sousa, ofe- 
receu ao sodalicio uma coleção de documentos manuscritos, quase todos 
referentes i "Fazenda Jaraguá". Depois, referiu-se a o  vulto do saudoso 
intelectual Manuel Ferreira Garcia Redondo, cujo centenário de nasci- 
mento transcorre, e que foi uni dos fundadores da Academia Brasileira 
de Letras e do nosso querido Instituto. Pede se consigne em ata a efeméride. 
Referiu-se a uma série de artihos ca ta lo~ando  documentos sobre S. Paulo, 
existentes no Arquivo Nacional, série estampada no "Jornal do Comercio", 
da autoria do diretor daquela instituição, Dr. Eduardo Eugênio Vilhena de 
Moraes, solicitando se oficie =quele autor, pedindo cópias das aludidas noti- 
cias a fim de serem transcritas na nossa revista. Rejubila-se com a casa pela 
passagem do jubileu sacerdotal do Mons. Deusdedit Araujo, vigário da 
igreja das Perdizes e nosso confrade, e que conste em ata um voto con- 
gratulatbrio pela efeméride. Fala, em seguida, sobre o intercâmbio cultu- 
ral entre o nosso pais e o Uruguai e diz ser portador de mais 3 publica- 
ç6es da autoria, respectivamente, de Alvaro Teixeira Soares, Juan Zorrila de 
San Martiii e José Maria Delgado, todos prestigiosos membros do Institu- 
to Histórico e Geográfico do Uru,euai. Tôdas a s  propostas apresentadas 
ioram aprovadas. A segunda parte da sessão foi dedicada à e le i~áo  de 
sócios, tendo, de inicio, o Dr. José Pedro Leite Cordeiro alvitrado uma re- 
tificacão nas categorias constantes nas pííipostas, já sufragadas em pri- 
meiro escrutinio, para sócios correspondentes. Disse o orador que na re- 
forma dos Estatutos sociais havendo-se cogitado da limitacão de sócios, nas 
diversas categorias, fixou em 100 o número de shcios dessa categoria, 
achando-se êsse limite já transposto. Lembra, então, que na categoria de 



sócios honorários ainda existem vagas, pelo que sugere, sejam os pro- 
postos classificados nessa categoria, aplicando-se, na presente eleição, Esse 
alvitre. A proposta foi aprovada. Em seguida realizou-se a eleição, em 
segundo escriitinio, dos candidatos já eleitos no primeiro, em sessão rea- 
lizada no dia 9 de Janeiro iiltimo: - Simoii S. Liicuix, Raul Monteiro Bus- 
tamante e Ariosto D. Gonzalez os qiiais, na apuração verificou-se que 
foram eleitos unaniniemente. A seguir, procedeu-se a eleiçáo em 1.O es- 
crutínio dos candidatos a sócios honorários, Daniel Castellanos, Carlos 
Perez hlonteiro, Felipe Ferreiro e Rafael Schiafino. Logo ap6s foi encer- 
rada a sessáii. Para constar lavrou-se a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada será devidamente assinada. 

Ernesto de Soiiza Campos 
Afonso de E.  Tounay 

Alnieida Magalhàes 
Asfor França Azevedo 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 6 DE 
MARCO DE 1954 

Em sua sede social provisória, á rua Florêncio de Abrcu, 157, 9 . O  andar. 
o Instituto HistOrico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordiná- 
ria, presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. 
Cel. Luis Tenório de Brito e Prof. Alnieida hlagalhães, a ela comparecendo 
os  seguintes consócios: José Pedro Leite Cordeiro; Bulcio Sobrinho, Ale- 
xandre D'Alessandro, Arrison de Souza Ferraz, Lúcio Rosales, Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa, Eduardo Fernánder y González, Fausto Ribeiro de 
Barros, Mrins. Paulo Flurêncio da Silveira Camargo, Alfredo Gomes, Astor 
Franca Azevedo, Gama R.idrigues, Álvaro da Veiga Coimbra, Eldino Bran- 
cante, Dácio Pires Correia e J. B. Martins Ramos. Ao iniciar os trabalhos, 
L Presidente referiu-se a um artigo d a  autoria de Amadeu Mendes, intitu- 
lado "O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", estampado no 
"Correio Paulistano", deliberando-se que seja transcrita na ata uma sú- 
niula do trabalho. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente submete à Casa 
uma susestão sübre a realização de reuniües, uma por mês, a s  17 e meia 
horas, nas  qliais os senhores súcios que o desejarem poderão apresentar 
programas curtos, de interesse social, tais como cinema, palestras, etc. Essas 
reunióes seriam dedicadas aos sócios e exmas familias, assim como a s  pes- 
soas interessadas nos assuntos em debate. A proposta foi aprovada, inscre- 
vendo-se, para a reunião inaugural, a realizar-se no dia I 1  do corrente, o 
Prof. Fausto Ribeiro de Barros, que fará uma palestra sobre a sua recente 



viagem de estudos aos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
SiiI, ilustrada com a projeção de "slides" coloridos. Disse ainda o !senhor 
Presidente que já está elaborado o programa para o Congresso de História, 
a realizar-se em setembro do corrente nriu, siibmetendo i apreciafão dos 
siicios o trabalho em aprêço; por fim. saiida o consocio correspondente, 
Dr. Bulcão Sobrinho, da Bahia e rira n e ~ t a  Capital. Monsenhor Paulo FIO- 
rêncio da Silveira Camargo ofereceu o 3.0 voliinie da obra da sua auto- 
ria - "A Igreja na Hist6ria de São Paulo", 1676-1745. O Presidente agra- 
dece e felicita o autor pelo magnifico trabalho qiie irá enriquecer o açer- 
vo da nossa biblioteca social. Dá, a seyuir, a palavra ao orador inscrit~i, 
Eng.O Alexandre D'Alessandro, para proferir a sua palestra intitiilada - 
''O Cinquentenário do Grêmio Politecnico de São Pniilo". O orador, di- 
plornado pela Escola Politécnica de São Paulo, recordou vários episódios 
da vida estudantil de então, lia elioca em que havia apenas duas escolas 
superiores: - a Faculdade de Direito e a Escola Politécnica. Historiou a 
cria<;ãi> e evolução do Grêmio Politticnico. do qual foi um dos fundadores, 
e u resultado prático alcançado em vários setores, notadamente no setor 
ediic;icional. Recordou nomes de prestigiosiis estildantes, que, na vida prá- 
tica se  impuseram através dos seus abalizados conhecimentos técnicos e 
cientificos. O Prof. Ernesto de Soiisa Canipos, que é também dijilomado 
pela mesma Escola, apoiou e felicitou o orador, pela magnifica e fiel expo- 
sição da vida pregressa da instituição apresentando, a titulo de colaborafão, 
mais alguns fatos ocorridos, e nomes ilustres, não mencionados pelo orador, 
terminando por pedir constem em ata votos de saudade aos engenheiros já 
falecidos. Alexandre de Albuqiierque, Raiiulfo Pinheiro Lima, Hipólito Pii- 
jol Junior e João Batista Fagundes Vasq~ies, legítimos padróes de orgiilho 
da engenharia nacional. A proposta foi aprovada. Conforme a delibera- 
f i o  tomada, fica transcrita na presente ata a súmola do artigo "O Insti- 
tuto Histrjrico e Geográfico de São Paulo", da autoria de Amadeli hlendes, 
nos seguintes termos: "Acaba de ser dado a publicidade o segundo volu- 
me de "São Paulo em Quatro Seculos", obra comemorativa do 1V Cente- 
náriu da nossa metrópole, organizada pelo Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo". O orador encarece o valor da obra, "que constitui n 
reafirmasão do sábio e patriótico descortino que anima boa parte da nos- 
sa gente, nas referidas comemora~óes". A seguir refere-se "aos diversos 
artigos que a compóe" dizendo que "seria dificil destacar, distinguir, êste 
ou aqiiêle trabalho, porque todos eles são merecedores dos nossos aplau- 
sos". O da autoria de Roger Bastide - "O Negro em São Paulo" - clas- 
sificariamos", diz o A ,  "'de excelente, o de mais valia que conhecemos sô- 
bre o sedutor assunto". "Outro trabalho, no volrime em aprêço, digno tam- 
hém dos mais calorosos encüniios, é o intitulado "Significado da Nobreza 
Paulistana Tradicional" de Ilenriqiie Oscar Wiederspahn. Encerra êle uma 
valiosa lição, um esclarecimento consolador e amigo aos que supóem des- 
cendermos de hediondos criminosos portuguêses, para aqui degredados, por 



crimes infamantes": "Flavio da Fonseca encar re~a-se  de discorrer sobre o 
Instituto de Rutantã. E o faz com rara mestria". "E outros e outros tra- 
balhos", termina o orador, "de náo menor valimento, oferece-nos a aludida 
obra do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, num atestado su- 
mamente abonador aos seus atuais orientadores - gente de prol a valo- 
rizar assim os  altos e nobres cometinientos da sua gestáo". E, para cons- 
tar  foi lavrada a presente ata que, depois de Iid;, *lisciitida e aprovada 
será devi~lamente assinada. 

Erncsfo de Soiisa Campos 

Aforrso de E. Taiinay 

Almeida Nlagalhües 

Asfor França Azevedo 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE 
MARÇO DE 1954 

Aos vinte dias do mês d c m a r p  de mil novecentos e cinqüenta e qua- 
tro, em sua sede social provisoria, a rua Florencio de Abreu, 157, 9.0 an- 
dar, o Instituto Histíirico e Geonráfico de São Paulo realizou uma sessáo 
extraordinária para tratar de assuntos adniinistrativos e eleição de s"cios, 
a ela raniparecendo os seguintes cunfrades: - Erneçto de Sousa Campas, 
Afonso de E. Taunay, Frederico de Barros Brotero, J .  G. Morais Filho, Ti- 
to Livio Ferreire, Almeida hlagalnáes, Tomás Oscar Marcondes de Sou- 
za, Álvaro da Veiga Coimbra, Astor F r a n ~ a  Azevedo, Jose Pedro Leite Cor- 
deiro, Gama Rodrigues, Dácio Pires Correia, Eduardo Fernáiidez y Gon- 
zález, Eldino Brancante e Enzo Silveira. A sessáo foi presidida pelo Prof. 
Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos consócios Almeida Maga- 
Iliães e Astor Franca Azevedo, "ad-hoc". Foi justificada a ausência do 1.' 
secretário, Cel. Luis Tenório de Brito, por motivo de viagem. Tomou as- 
sento a inesa diretora dos trabalhos a convite, o Prof. Afonso de E. Tau- 
nay, Presidente Honorario do Instituto. Forani lidas e aprovadas sem de- 
bates, as atas das ress6es anteriores. A matéria de expediente constoil do 
seguinte: oficio do Secretário da Educação, Dr. Valéria Giuli convidando 
o Instituto a fazer-se representar nos festejos da abertura do ano escolar, 
sendo designado o consócio Tito Lívio Ferreira, para representá-lo; ofi- 
cio da Academia Paraense de Letras, congratulando-se com o Instituto, pe- 
lo transcurso do IV Centenário da Fundaçáo da Cidade de São Paulo e ou- 
tro do Institutn Hans Staden, desta Capital, agradecendo a comunicação da 
eleiçáo e posse da nova Diretoria da nossa entidade. O Sr. Presidente ofereceu 
ao Instituto um exemplar da medalha comemorativa do XX aniversário da 
Universidade de São Paulo em homenagem ao IV Centenário da fundaqão de 



São Paulo. Referiu-se i iniciativa do sodalicio no sentido d a  realização 
do objetivo apresentado pelo consócio Dr. Armando de Arruda Pereira, con- 
cernente à s  providências para o trasladamento dos despojos da Imperatriz 
Leopoldina, que se encontram no Rio de Janeiro, para a cripta do Monu- 
mento do Ipiranga, expondo a s  "den!arclies" efetuadas pela Comissão de- 
signada pelo Instituto, e da qual tambem faz parte, na qualidade de Presi- 
dente, e que se resumem no seguinte: oficio ao sf .  Presidente da Repúbli- 
ca solicitando o seu apoio, no sentido de serem os despojos da Imperatriz 
Dona Leopoldina transportados, solenemente. para o Patiteão referido; ou- 
tros idênticos ao Embaixador José Carlos de hlacedo Soares, Presidente do 
Instituto Histbrico e Geográfico Brasileiro; ao Ministro da Educarão, Dr. 
Antônio Balbino e ao Prefeito hlunicipal de São Paulo, D:. Jânio Quadros, 
este entregue em mãos, tendo a sugestão sido recebida com simpatia e in- 
terêsse, prometendo êsse titular tomar todas as providencias cabiveis, pa- 
ra o êxito do movimento. Referindo-se a nova sede social disse estar se  co- 
gitando de ornamentar a Galeria que circunda o salão de conferências, com 
a instalaçáo de mobiliário apropriado para uma exposição permanente, do- 
tando-se, assim, a sede com mais um atrativo. Dis-e que a idéia teni re- 
cebido aplausos de vários sócios consiiltados, tendo o Dr. Eldino da Fon- 
seca Brancante s e  comprometido a cooperar com elementos de São Paiilo e 
do Rio de Janeiro, para uma exposição retrospectiva, consegiiindo que ne- 
la figurem pesas brazonadas e xicaras, assim como indumentarias usadas 
pelos Ministros do Império, senadores e a espada da corcaçáo de D. Pe- 
dro 1. O Prof. Afonso de E. Taunay, eni aparte, lenibrou um possivel en- 
tendimento com a direção do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, 
solicitando o seu concurso para o hrillio do certame. O Presidente agradece 
a sugestão e, continuando seu alvitre, referiu-se também a parte financeira 
necessária para o "desideratilm" bem conio a s  "demarches" que está em- 
preendendo. A seguir o Prof. Afonso de E. Taunay referiu-se au esta- 
do desolador em que se encontra o Museu Paiilista, ora submetido a uma 
reforma interna, justamente na ocasião em que transcorre o quadricen- 
tenário da cidade de São Paulo, conservando a s  suas portas cerradas à vi- 
sitação publica. Lembrou, então, a possibilidade do Institilto oficiar ao no- 
vo Presidente da Cumissão do IV Centenário, Dr. Guilherme de Almeida, 
solicitando medidas que ponham paradeiro a tal estado de coisas, veri- 
ficado no Museu Paulista. O assunto despertou interesse, externando co- 
meiitários os consócios Alvaro da Veiga Coimbra, Tito Livio Ferreira, To- 
más Oscar Marcondes de Sousa, Jose Pedro Leite Cordeiro e o Sr. Presi- 
dente, deliberando-se estender-se o apelo sugerido pelo Prof. Afonso Tau- 
nay, ao senhor Secretário da Educação, pundo-o ao corrente da incuria ve- 
rificada. Com a palavra o consócio Tomás Oscar Marcondes de Sousa, 
externou os  seus agradecimentos aos consócios que compareceram para 
assistir à conferencia que teve a oportiinidadr de realizar na sessão solene 
d a  Sociedade de Estudos Históricos, por ocasião do transcurso do 5.' cente- 



nário de nascimento de Arnérico Vespucci, e a seguir apresentou uma pro- 
posta a fim de ser dado o nome de "Galeria Padre José de Alichieta" i 
galeria existente no prédio novo, ainda sem titular, uma vez qiie já existe a 
"Sala de Leitura Padre iManoel da NObrexa, Fundador de S. Paulo". Siibme- 
tida à discussão o sr.  Presidente falou que essa idéia estivera quase para ser 
realizada por êle, independente de aprovacão dos senhores consocios. Che- 
gara a mandar fundir a placa. Alas por escrupulos naturais em seu tem- 
peramento, resolveii suspender a fundicão desta peça até que o assunto 
fosse resolvido em definitivo, em plenário, com a legenda "Galeria Anchie- 
ta". Realmente, em vésperas da data marcada para a inauguração das no- 
vas instalaçiies do Instituto, a 25 de Janeiro cle 1951, teve o ensejo de qiie 
na inauguracão das placas dando denominaciies a várias salas figurasse 
também uma cm homenagem ao Venerável Pe. José de Anchieta que ianto 
trabalhou por São Paulo rio período de Sua formação. Com a palavra o Prof. 
Afonso de E. Taunay sugere que em oiirra placa se  coloquem os nomes dos 
companheiros de Nóbrega na fundacão de São Paulo. O consóçio Eduar- 
do Fernández y González propóe que nessa ,>laca se  homenageiem os fiin- 
dadores de São Paulo, ou co-fundadores de São Paiilo. O Dr. Tito Livio 
Ferreira fala, na qualidade de Presidente do "Movimento Pró-Padre Ma- 
noel da Núbrega, fundador de São Paulo" como sócio do Instituto no sen- 
tido de se aceitar a idéia do Prof. Afonso de Taiinay: numa placa seja escritc 
"Galeria Padre José de Anchieta" e noutra a relafão dos companheiros de 
Nobrega. O Dr. José Pedro Leite Cordeiro propóe que nessa placa não seja 
escrita a palavra "filndadores" porque já cxiste a placa "Sala de Leitura 
Padre Manuel da Nobrega, fundador de S. Paulo" mas sim colaboradores de 
Nabrega. Esta proposta foi aceita. ApOs os debates o Sr. Presidente lem- 
bra que se poderiam adotar a s  duas placas de bronze, uma com a inscrição: 
"Galeria Joseph de Anchieta" e outra contendo os nomes das personalida- 
des que cnoperaram na fundacão de São Paulo, em conformidade com as 
duas propoitas: - .Rlarcondes de Sousa, Prof. Taiinay, tendo sido ambas 
aprovadas. Coni n palavra, o Prof. Tito Livio Ferreira propóe conste em 
ata dos irabalhos um voto de louvor ao Prof. Carlos Correia Mascaro, Di- 
retor do Deliartaniento da E d u c a ~ ã o  do Estado de São Paulo, por ter insti- 
tuido a "Semana de Anchieta" nas escolas primárias estaduais, com o ob- 
jetivo de exaltar 11 vulto do imortal catequista, cuja vida, em breve resumo, 
foi exposta na circular n.O R, enviada aos professôres primários, e onde es- 
tá escrito: "155i - Auxiliar dedicadissimo de Nóbrega na fundaçáo de 
São Paulo e, mais tarde, na defesa da povoação atacada pelos indios ta- 
moios" e esta sintese perfeita: "Anchieta foi a alma da catequese, o co- 
ração que executou tudo o que foi planejado pelo cérebro potente de Nó- 
brega". A proposta foi aprovada e nesse sentido será oficiado' ao Diretor 
do Departamento da Educação do Estado. O consocio Enzo Silveira falou 
sübre a personalidade do Venerável Padre José de Ancliieta pedindo cons- 
tasse em ata a homenagem que estamos prestando à figura daquele grande 
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vulto da nossa Histúria. A proposta foi aprovada. O consócio Á!varo da 
Veiga Coinibra disse, na qualidade de Presidente da Sociedade Numismá- 
tica Brasileira, que essa agremiaç20 deseja associar-se a Exposição 3 ser 
organizada pelo Instituto, oferecendo pesas sõbre as ordens honorificas do 
Brasil, para figurarem no certame. O senhor Presidente agradeceu a co- 
laboração oferecida. O Dr. José Pedro Leite Cordeiro apresentou o vol. 
51 da "Revista do Institiito" apelando para que se consiga uma verba pa- 
ra o volume subsequente, atualizando-se, assim, a edição dêsse nosso aniiá- 
rio. Continuando, recorda o transcurso das datas centenárias de dois viil- 
tos que merecem a reverencia do Instituto: Rráulio Gomes, médico acatado, 
um dos fundadores da hlaternidade de São Paulo e do nosso Instjtuti>; o 
Conde Francisco hlatarazo, qiie viveu quase toda a soa operosa existén- 
cia nesta Capital, incrementador de várias industrias no Pais, destacada- 
mente em São Paulo onde se instalaram as suas principais fábricas, cola- 
borando eficazmente na posição que desfruta São Paulo de ser o maior par- 
que industrial da América Latina. Pede se consignem em ata votos de sau- 
dade a êsses vultos. Por fim lembra que, no dia 26 de Junho do ano em 
curso, o "Correio Paulistano" comemora o seu primeiro centenário de fe- 
cunda existsncia. Propõe, assim, que se  convide o Cel. Luis Tenório de 
Brito, antigo colaborador desse matutino, para falar sobre a efeméride. Pa- 
ra finalizar pede também se consigne em ata, uni voto de aplaiisos ao hlon- 
senhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo pela puhlicição do 3.O volu- 
me da sua magnifica obra "A Igreja na História de São Paulo". As pro- 
postas foram aprovadas. Por fim, realizou-se a eleição, em segundo es- 
crutinio, dos candidatos a sacios honorários, reeidentes em Montevidéu, Srs. 
Rafael Schiafino, FeLipe Ferreira, Daniel Castelanos e Carlos Perez Mon- 
teiro, sendo todos eleitos por unanimidade. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata, que de- 
pois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 

Almeida Magalhães 

Alfredo Gomes 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 3 DE 
ABRIL DE 1954 

Aos très dias do mês de Abril de mil novecentos e cinqüenta e quatro, 
em siia sede social provisnria, á rua FlorPncio de Abreu n o  157, 9.' andar, 
o Instituto Histnrico e Geográfico de Sào Paiilo realizou uma sessão ordi- 
nária, presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos 
consócios Cel Luis Tennrio de Brito e Prof. Alrneida Magalhães, a ela com- 



parecendo os  seguintes confrades: José Pedro Leite Cordeiro, Afonso de E. 
Taunay, Lúcio Rosales, Bulcão Sobrinho, Carlos da Silueira, Frederico de 
Barros Brotero, Spencer Vampré, Eduardo Fernández y González, Alvaro 
da Veiga Coimbra, Arrison de Souza Ferraz, Astor Franca Azevedo e Ar- 
naldo Arantes. Foram justificadas a s  ausências dos confrades: Aurelia- 
no Leite, Dacio Pires Correia e Nicolau Duarte Silva. Tomou assento, a 
convite, na mesa diretora dos trabalhos, o Prof. Afonso Taunay. O Sr. 
Presidente dá a palavra ao consócio José Pedro Leite Cordeiro, inscrito 
para pronunciar uma paiestra sobre o tema: "A Unesco e o estudo da 
História". O orador disse que aproveitando a sua recente viagem a Europz. 
teve a oportunidade de adquirir vários trabalhos acêrca das atividades 
da "Unesco", principalmente a s  que se  referem ao est~ido da História e 
passa a analisar, rapidamente, os capitulas de alfiiins livros qiie teve o en- 
sejo de trazer. Disse achar-se bastante adiantado o modo pelo qual é 
administrado o estudo da rnateria nos estabelecimentos de curso secundário, 
frisando estar implantado o uso de laborati>rios para o ensino da disciplina. 
Referiu-se as classificaç6es bibliográficas ora em uso, arsim também o 
modo das anotaç6es nos compêndios e obras. Falou acérca da História 
Cultural e Cientifica da Humanidade, sobre cujo p r o q a m a  teceu comen- 
tário. O orador, antes de terminar a sua palestra, acrescentou que o as- 
sunto e vasto e heterogêneo, pelo que resolveu condensá-10; abordou, ainda, 
a questão ventilada em duas assembltias de historiadores e professores de 
história, reunidos em Bruxelas e Séures sob o patrocinio da "Unesco", no 
que diz re'peito à e labora~ão  dos rnanuais.de Histbria de modo a serem de- 
senvolvidos o sentimento e a idéia de maior aproximação entre os povos, 
numa tendrncia humanitária para a paz i~niversal. Fizeram comentários 
acêrca do trabalho os consócios Afonso Taiinay, Almeida Magalhães e o 
Sr. Presidente que; depois de abordar considerafiies sobre o assunto, feli- 
cita o orador pela clareza da exposicão. O Prof. Almeida hlagalhães lem- 
bra que no próximri dia 14, se  comemora o Dia Pan-Americano e que, co- 
mo de praxe, o Instituto vai reverenciar a data, pelo que pede a sua inscr i~áo 
a fim de, nesse dia, realizar uma palestra intitiilada "Solidariedade Ame- 
ricana". Em seguida foi encerrada a sessão. E. para constar foi lavrada 
a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

~iederico de Barros Brotero 
Aln~eida Magnlhrjes 

Alfredo Gomes 
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ATA DA SESSÁO EXTRAORDINÁRIA DE 14. DE 
ABRIL DE 1954 

Aos catorze dias do mês de Abril de mil novecentos e cinquenta e 
quatro, em sua sede social provisi~ria à rua Flortncin de Abreu, 157, 9.' 
andar, o Instituto Histbrico e Geografico de São Paulo realizou uma sesSá0 
extraordinária, comemorativa ao Dia Pan-Americano. A reunião foi presi- 
dida pelo Dr. Aureliano Leite, 3." vice-presidente, na austncia, por moti- 
vos justificados, dos Srs.: - Ernesto de Sousa Campos. Frederico de 
Barros Brotero e Carlos da Silveira, rospectivarnente Presidente e I.' e 
2.0 vice-presidentes, a ela compareceiido os seguintes consi>cios: - Luis 
Tenório de Brito, Bulcáo Sobrinho, Almeida Magalháes, Astor França 
Azevedo, Lúcio Rosales, Spencer T'anipré, Dacio Pires Correia, Fausto 
Ribeiro de Barros e Tomás Oscar Marcondes de Sousa. Atuaram como se- 
cretários, os Srs. Cel. Luis Teniirio de Brito e Almeida Magalhães. C) 
Sr. Presidente d i  a palavra ao conshcio Almeida Magalháes, inscrito para 
discorrer sobre o tema "Solidariedade Americana". O orador exaltou a 
memoria dos pioneiros da solidariedade americana, citando, dentre eles, 
Bolivar, Ruy Barbosa, Rio Branco, Alexandre Alvarez, htonroe, etc. A 
palestra foi bastante apreciada tendo o Senhor Presidente felicitado o ora- 
dor, pelos seus dotes oratorios e segurança no assunto. Nada mais ha- 
uendo a tratar foi encerrada a sessáo. E, para constar, foi lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

Fred~rico de Barros Brutcro 

Almeida Magalhües 
Alfredu Gonies 

ATA DA SESSÁO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE 
ABRIL DE 1954. 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de mil novecentos c cinquenta 
e quatro, e m s u a  sede social provisoria à rua Florencio de Abreu, 157, 9." 
andar, o Instituto Histórico e Geográfico de Sào Paulo realizou uma sessão 
extraordinária para' tratar de assuntos administrativos e leitura de atas. A 
sessão foi presidida pelo Dr. Frederico de Barros Brotero, 1.' vice-presi- 
dente e secretariada pelos Srs. Almeida Magalhães e Alfredo Gomes. Ao 
iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente comunica o não comparecimento, por 
motivos justificados, dos consócios: - Ernesto de Sousa Campos, presi- 
dente; Carlos da Silveira e Aureliano Leite, respectivamente 2 . O  e 3 . O  vice- 



presidentes e Luis Tenório de Brito, 1.O secretário. Estiveram presentes a 
sessão, os srs.: Afonso de E. Taunay, Enzo Silveira, Tomás Oscar Mar- 
condes de Sousa, Bulcáo Sobrinho, José Pedro Leite Cordeiro, Alvaro da 
Veiga Coimbra, Eduardo Fernández y González, Arrisson de Sousa Ferraz, 
Astor França Azevedo, Gama Rodrigues e Dácio Pires Correia. Tomou 
assento a mesa, a convite, o Prof .  Afonso Taunay, presidentehonorário do 
Instituto. Foram lidas e aprovadas, sem debates, a s  atas das sess6es. an- 
teriores. A matéria de expediente constoii de iIm oficio da Tertúlia Aca- 
dêmica, convidando o Instituto a se fazer representar na inauguração de 
unia herma em homenagem ao escritor Afrinio Peixoto, a realizar-se no dia 
2 de Maio vindouro. Foram designados os consócios Afonso Taunay e 
Almeida Magalhães para representarem a entidade. Oficio do lostituto His- 
tórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, comunicando a fundação e 
posse da diretoria da nova entidade cultural e solicitando o nosso apeio e 
colaboraçáo. Oficio do consócio José de Moura Resende, Secretario da 
Educação, comunicando ler assinado um auxilio de Cr$ 28.000,00 para 
o Instituto. A Secretaria agradeceu e agiiarda a s  "demarches" para 
a concretização do assunto. O consocio Enzo Silveira disse que está em 
trâmite na Câmara .blunicipal de São Paulo iini projeto relativo a concessão 
de um auxilio a viuva de Teodoro Sampaio, que se encontra em precária 
situação financeira, no Rio de Janeiro, onde reside. O orador exaltou a fi- 
gura de Teodoro Sampaio, um dos fundadores do Instituto, engrandecendo, 
em vida, a s  páginas do nosso anuário e outras publicações historicas, geo- 
gráficas e filológicas. deixando na sua trajetória, como engenheiro, grande 
soma de trabalhos de vulto, na nossa cidade. Termina pedindo o valioso 
apóio do Instituto, junto à nossa edilidade, para o fim de se  consegiiir rá- 
pido andamento a êsse projeto. O consncio Alfredo Gomes em comentário 
disse que o orador, abalizado conhecedor dos trabalhos do Legislativo Es- 
tadual, e com o seu prestígio pessoal talvez conseguisse a aprovação de 
iim projeto de lei objetivando, não um aiixilio, mas uma pensão vitalicia a 
viúva Teodoro Sampaio. Sobre o mesmo assunto falou o Prof. Taunay, suge- 
rindo que o apelo deveria ser reforçado por um memorial eni que se focali- 
zasse o merecimento do pranteado consócio, citando-se nele os setis rraba- 
lhos profissionais realizadas em São Paulo e a siia producão cultural. As pro- 
postas furam aprovadas, tendo sido convidado o Prof .  Taunay para re- 
digir o referido memorial, o que foi aceito. O Prof. Tomás Oscar Marcon- 
des de Sousa refere-se à placa de bronze que reverenciará a memória dos 
cooperadores da fundação da cidade de Sáo Paulo, pedindo sejam designa- 
dos os nomes que nela devam figurar. O Senhor Presidente designou uma 
Comissáo. constituida dos consócios Afonso de E. Taunay, José Pedro 
Leite Cordeiro, e Almeida Magalhães, para elaborar o parecer, que será, 
após, submetido a debates e aprovação. 0 [Ir. José Pedro Leite Cordeiro 
pede a palavra para apresentar diversas comunicaçóes. Uma delas é a de 
que o Dr. José Soares de Melo acaba de ser promovido a o  cargo de desem- 
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bargador do Tribunal de Justiça. Depois de exaltar a personalidade dèsse 
ilustre consócio, pede conste em ata um voto de congratulaçùes e que se 
comunique ao homenageado a deliberação do sodalicio. A proposta foi 
aprovada. A seguir solicitou um voto de congratiilaçries ao Prof. Taunay 
pela pliblicação de mais uma interessante obra da sua autoria: "História da 
Cidade de São Paulo", e a Companhia hlelhoramentos de São Paulo, editõ- 
ra da referida obra. Assinala o fato do P r o i  Tomás Oscar hlarcondes de 
Sousa ter sido eleito Presidente da Sociedade de Estudos Históricos e ter- 
mina pedindo se lance em ata um voto de con:ratulações ao prezado con- 
socio. A proposta foi aprovada. Disse ainda ter sido distingiiido, (em 
companhia do consocio Aureliano Leite) pelo Instituto de Coimbra, para 
participarem das homenagens que serão prestadas ao Padre Manoel da 
Nóbrega. fundador de São Paulo. Solicita que o Instituto transmita os  
seus agradecimentos aos Srs. Joaqiiim de Carvalho e Nuno Simóes, ambos 
do Instituto de Coimbra. O Pruf. hlarcondes de Sousa agradece as elogio- 
sas referencias à sua pessoa, proferidas pelo Dr. Leite Cordeiro e diz ter 
sido, èsse prestigioso consocio, eleito membro do Conselho Consultivo da 
Sociedade de Estudos Históricos. O Prof. Taunay pede a palavra para 
agradecer a s  amaveis referência? ã sua pessoa, proferidas pelo Dr. Leite 
Cordeiro e pede se  estendam os aplausos aprovados, também à editora 
josé Olimpio, do Rio de Janeiro, pela piiblicafão de duas obras da maior 
iralia, como sejam a "História e Tradiçóes da Cidade de São Paulo", da 
lutoria de Ernani da Silva Bruno e "Igrejas de São Paulo", de Leonardo 
Arroyo, magnificas monografiar que muito honram a literatura comemo- 
rativa do IV Centenário da nossa Capital. Retomando a palavra, o Dr. 
Leite Cordeiro pede se consigne em atri um vot<i de regozijo pela comemo- 
ração, neste ano, do I000 aniversáric da primeira ferrovia construida no 
Brasil. A proposta foi aprovada. Pede ainda que o Instituto agradeca , 
ao nosso consócio Dr. Elmano Cardim, pelo fato de o "Jornal di) Co- 
niercio" ter publicado a ratalcqação de documentos sôbre São Paulo, 
existentes no Arquivo Nacional, pelo seu diretor Dr. Eugenio Vilhena de 
Alorais. Comenta, a seguir, o livro recenteniente editado "Diálogo sôbre 
a conversão dri gentio pelo Padre hlanorl da Nobreza", com preliminares 
e anotacfies históricas e criticas pelo Paure Serafim Leite, em homenagem 
ao I\' Centenário da Cidade de São Paulo; falou acerca do livru "Expo- 
sicão Histórica", comemorativa também do IV Centenário da fundação de S .  
Paulo organizada em Lisboa pelo ilustre Dr. Alberto Iria, expondo com minu- 
cias os seus capitulos. Outrossim, qiie o Instituto oficie ao delegado Dr. 
Lencastre da Veiga, representante do Govêrno de Portugal junto a Co- 
missão de Festejos cio IV Centrnário, agradecendo a sua valiosa coopera- 
qão para o brilhantismo das comemoraçóes. Apresentou e teceu comen- 
tários ao trabalho datil<igrafado, da autoria do cons<icio Dácio Pires Cor- 
reia, referente ao Vol. 51.O da "Revista" recentemente publicado. L o w a  
a seguir, o "índice" impresso do volume 30 bis da mesma revista, tam- 



bém da sua autoria, bem como o trabalho ora em preparo, que abrange 
os 50 primeiros volumes e que deverá ser logo dado a lume. Em seguida, 
apresentou uma contribuicão referente a reforma dos Estatutos sociais. 
Esse trabalho será devidamente apreciado, por ocasião da sessão a ser 
convocada, para debate do assunto. O consocio Dr. Gama Hodrigues 
falou acerca do certame de cultura, esporte e recreafão, que se está co- 
meniurando na cidade de Taubate, - " I I  Semana de Monteiro Lobato". 
Pede se lance em ata um voto de satisfaçáii do sodalicio e que se oficie 
ao Dr. Antônio de Melo, Presidente da Comissão Promotora dos festejos. 
felicitando-o pelo êxito do certame. A proposta foi aprovada. O, Prof. 
Taunay ofereceu à biblioteca social a s  l>ublicaçiies: Fernando de Barros 
Franco - "O Estado do Rio de Janeiro no Conselho Nacional do Café"; 
Carlos Stelfeld - "Cem a-s no Brasil"; René Thiollier .- "A Semana 
de Arte Moderna, e E. Vilhena de Morais - "Novos aspectos da figura 
de Caxias". O senhor Presidente depois de asradecer a valiosa oferta 
feita pelo Prof. Taunay e agradecer a presenfa do auditório, encerrou a 
sessão. E, para constar, é lavrada a presente ata  que, depois de lida, 
discutida e aprovada será devidamente assinada. 

Ernesto de Soiisu Campos 
Luis , Tenório de Brito 
Bulriio Sobrinho 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 8 DE 
MAIO DE 1954 

Aos oito dias do mês de Maio de mil novecentos e cinqüenta e quatro, 
em sua sede social provisoria, a rua Florêncio de Abreu, 151, 9.O andar, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária 
sob a presidência do Prof .  Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelo Cel. 
Luis Tenório de Brito e Dr. Alvaro da Veiga Coimbra, a ela comparecendo 
os consocios: Dácio Pires Correia, Plinio de Barros Monteiro, Carlos da 
Silveira, Arrisson de Sousa Ferraz, Raul Votta, Gama Rodrigues, J. B. 
Martins Ramos, Jorge Bertolaso Stella, E. Fernández y Gonralez, Lúcio Ro- 
sales, Henrique Oscar Wiedersphan, Mons. Paulo Florgncio da Silveira 
Camargo, Enzo Silveira e Astor Franca Azevedo. O consócio Major Hen- 
rique Oscar Wiedersphan referiu-se à guerra da Coréia e à queda heróica 
de Dien Bien Phu, pedindo um minuto de silêncio em memória. dos bravos 
que tombaram no cumprimento do dever. O senhor Presidente deu conhe- 
cimento a casa de uma carta de D. Pedro Gastão Orleans e Bragança di- 
zendo estar de acordo em emprestar, para a exposição que será promovida 
peio Instituto, a s  vestes e outros pertences dos nossos Imperadores, cuja 



memória veneramos. O hlons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo apre- 
senta o 4 . O  volume da obra da sua autoria - "A Igreja na História de São 
Paulo", tendo o senhor Presidente agradecido e felicitado o autor. A se- 
guir diz ter designado o consócio Dr. Eldino da Fonseca Brancante, para 
Diretor dos serviços permanentes d e  exposiqão, do nosso sodalicio. Dá, a 
seguir, a palavra ao consócio Dr. João B. hlartins Ramos, inscrito para 
proferir uma palestra sobre o tenia: "Um achado histórico". A palestra 
girou em torno de um objeto por Ele encontrado numas escavações em 
Osasco. Tratava-se de um estribo de madeira para silhão de montaria. 
Depois de descrever, com minúcias, os caracteristicos da peça encontrada, 
fez um' estudo retrospectivo do assunto, descrevendo a s  várias peças de 
montaria usadas entre nós, desde os tempos dos bandeirantes. A palestra foi 
muito apreciada, tendo vários consócios apresentado consideraçùes a respeito 
e felicitado o seu autor. A seguir foi encerrada a sessão. E, para constar, 
foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será 
devidamente assinada. 

Ernesfo de Sousa Campos 

Luis Tenório de Rrifo 
Bulrão Sobrinho 

ATA-DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE 
MAIO DE 1954 

Aos vinte e dois dias do mês de Maio de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social provisoria a rua Florêncio de Abreu, 157, 9 . O  
andar, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão 
extraordinária para tratar de assuntos administrativos. A sessão foi pre- 
jidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos Srs. Cel. 
Luis Tenório de Brito e Dr. Bulcão Sobrinho, "ad-hoc", a ela compare- 
cendo os seguintes consócios: Enío Silveira, Lucio Rosales, Frederico de 
Barros Brotero, Gama Rodrigues, Eduardo Fernánder y González, Astor 
França Azevedo, Spencer Vampré, Carlos da Silveira, Eldino da Fonseca 
Brancante, Dácio Pires Correia e Almeida Magalhães. Foram lidas e apro- 
vadas as atas das sessões anteriores. O senhor Presidente participa ter 
procedido a uma inspeção ao novo prédio do Instituto, percorrendo todas 
a s  suas dependências, da qual recebeu boa impressão, podendo adiantar 
que durante o próximo mês de junho, poder-se-á cogitar da instalaçãc 
definitiva. Continuando disse que, em relação à vinda dos despojos da 
Imperatriz D. Leopoldina, para a cripta do monumento da Independgncia, 
no Ipiranga, recebeu uma carta do Ministro da Educação, Dr. Antonio Bal- 
bino, manifestando sua simpatia pela iniciativa; junta, entretanto, a sua mis- 



siva uma informação da autoria do Diretor Rodrigo M. F. de Andrade que 
conclui dizendo que "uma vez, pcirém, que o Panteão foi construíclo pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo, sobretudo para receber os restos mor- 
tais do Imperador Pedro 1, em memória do episódio historico do Ipiranga, 
a colocação ali dos despojos da Imperatriz dona Leopoldina, sem os do 
proclamador da Independência, náo tera possivelmente a sicgifica(ão dese- 
jada". Entretanto, a Cwnissão designada para tratar do assunto conti- 
nuará as siias "demarches" até conseguir o fim de-ejado. Referiii-se ao 
trabalho do Dr. Eldino Brancante para o êxito da exposição que está a 
seu cargo. Dá, a seguir, a palavra a este confrade. O orador relatou 
com minúcias a sua cooperacão no sentido de se obter a colabora~ão de 
entidades e pessoas que concorram para o brilliantismo da esposição, 
pura o qiie furam expedidos 81 oficios. O presidente enaltece o volu- 
me 5.O da obra "A Igreja na Histiiria de Sáo Paulo" (1771-lX21), da 
autoria do hlons. Paulo Florenciii da Silveira C a m a r ~ o ,  oferecido i biblio- 
teca social. A seguir concede a palavra a» coiisiicio José Pedro Leite 
Cordeiro, que, de inicio, se congratula com o Dr. Eldino Brancante, pela 
atuação eficiente n a  organiza~ão da enp»sição de artes plásticas. Pede se 
registre em ata o nosso preito à memliria da rainha D. hlaria I1 de Portugal, 
cujo centenário se  comemorou em nuvembro de 1953. Passa, a seguir, hs 
niãos dri senhor Presidente, o estudo elaborado pela Comissão, desixnada 
peli) Senhor Presidente, referente à reclassificação e redistribui~ão de sócios 
nas várias categorias, e que se compõe dos confrades Tomás Oscar Mar- 
condes de Sorisa, Carlos da Silveira, Álvaro da Veiga Coimhra, Dácio Pires 
Correia, e dele orador. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. 
E, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, dicutida e 
aprovada será devidamente assinada. Em tenipo: Para maior esciareci- 
mento da redacão da presente ata, é abaixo transcrito o oficio que o Senhor 
Presidente, Prof. Ernesto de Sousa Campos enviou ao sr .  Ministro da Edii- 
cacão: "São Paulo. 20 de Iilaio de 1954. Exmo. Sr. Dr. Antônio Bal- 
bino, dignissimo Ministru da Educasão e Cultura. - Acabo de receber a 
atenciosa carta de \:. Excia., datada de 15 do corrente. Refere-se i tras- 
ladação no corrente ano, dos despiijos de Dona Leopuldina, cio Convento de 
Santo Antônio, na Capital da Republita, para o Panteão do Estado de São 
Paulo. Agrade~n  a s  palavras de L'. Excia. considerando da mais alta si- 
gniiicacào esta iniciativa civica, cujo movimento foi iniciado pelo Instituto 
Histhrico e Geografico de São Paulo. E, V. Excia. não sú aplaude a idéia, 
como se prripiie coadjilvar na sua concretizai;ão. Todavia junta V. Excia. 
um parecer ?a Diretriria do Patriniônio Histórico e Artistico Nacional, que . 
nao se op* a iniciativa, mas que julha não ter a significação desejada, 
pelo fatri de nãq se  encontrarem no Panteao paulista. os restos mortais de 
I). Pedro I. Permita-me, entretanto, V.  Excia. que o Instituto Histórico e 
Geografico discorde desse parecer. Em primeiro lugar convém ressaltar a 
atiiaçãu calorosa e eficiente da Imperatriz Leopoldina, nos fatos que ante- 



cederam a proclamação da independência. Influiu com a autoridade da 
sua posição hierárquica e de sua incontestável inteligência na Eonriação d o  
ambiente que conduziu o nosso primeiro imperador, a decisão tomada a s  
margens do Ipiranga. Bastaria somente esta circunstancia, Senhor Minis- 
tro, p l ra  justificar a vinda dos despojos desta preclara soberana, para 
junto d o  monumento comemorativo da nossa independência. Convem 
assinalar ainda que no belo Panteão construido pela Prefeitura Muni- 
cipal de São Paulo existem dois esquifes; um dêles especificamente 
destinado a receber os despojos de Dona Leopoldina. Ora, não é justo 
que permanecam ésses despojos nas condicóes em que se acham atu- 
almente, segregados no Convento de Santo António, embora mereçam 
aqiiêles frades e o seu guardião, o devido reconhecimento pelo acolhimento 
que deram aos restos mortais da nossa primeira imperatriz. Realmente, a 
visitação piiblica é dificil no local mencionaao, e ali, também, não se en- 
contram a s  condições de relêvo que se tornam indispensáveis como demons- 
traçào da gratidão do povo brasileiro. O Instituto Histiirico e Geográfico 
de São Paulo, e a nobre comissão que tenho a honra de presidir não s e  
esqueceram de considerar a possibilidade de obtenção dos restos mortais de 
D. Pedro I. Mas, conio é do conhecimento de V. Excia., esta providencia, 
junto a um pais estrangeiro, embora amigo e irmão, demorará miiito tem- 
po, quando as tentativas se processareni através do Ministério das Rela- 
ções Exteriores e do Gouêrno de Portugal. Eis as razóes por que o Ins- 
tituto HistSrico e Geográfico procurou, desde logo, solicitar que, na sema- 
na da pátria do nosso IV Centenária, viessem para êste belo recinto, os 
despojos de Dona Leopoldina. Realizado este primeiro ato, estarão o Ins- 
tituto Histórico e a s  nossas autoridades, em condições de pleitear a vinda do 
corpo do homem que declarou a nossa independência e foi um dos mais no- 
táveis governantes do nosso pais. Este foi o partido adotado, constante 
das atas  do Instituto Historico e Geográfico de São Paulo - primeiro Do- 
na Leopoldina, para que existam razóes fortes no apelo que se fará em 
hora oportuna ao govêrno portugues. Não sabemos se V. Excia. já teve 
oportunidade de visitar o Panteão construido por baixo do monumento do 
Ipiranga. E se esta circunstância ainda não ocorreu, tomamos a liber- 
dade de pedir a V. Excia. que, na prOxima vinda a São Paulo. onde conta 
com a admiração e aplausos dos nossos intelectuais, não se esqueça de 
visitar esta cripta, que será um núcleo educacional dos mais notáveis para 
o povo brasileiro. V. Excia. que vem fazendo administração táo brilhante 
e competente no Ministerio da E d u c a ~ ã o  e Cultura, juntará mais  esta cen- 
telha de civismo, se determinar a trasladasão, na semana da pátria do cor- 
rente ano. Por esta ocasião, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo realiza o seu Congresso de História em cooperacão com a Comissão 
do IV Centenário. Para aqui virão liistoriadores nacionais e estrangeiros. 
Será, portanto, ocasião magnífica para que o corpo de D. Leopoldina seja 
transportado, em cortejo apropriado, pela via Dutra, até o nosso Panteão, 



onde deverá chegar exatamente no dia 7 de Setembro. Para maior relèvo 
destas homenagens, teriamos imensa honra se  V. Excia. acedesse em pro- 
nunciar, em nosso Instituto Histórico, uma oração relativa a o  acontecimento. 
Releve-me V. Excia. esta longa.exposiqão que sai da minha pena ao correr 
do pensamento, revestida de mais profunda emoção, antevendo o dia glo- 
rioso qiie às margens do Ipiranga e sob o monumento comemorativo de 
nossa independència, repousem os restos daquela mulher que não tendo nas- 
cido em nossa pátria teve sempre o seu pensamento voltado para constitui- 
cão d o  nosso Brasil em pais independente. Com a segurança de minha 
particular estima e alta considera~ão a )  - Ernesto de Sousa Campos, 
Presidente do Institiito HistArico e Geográfico de São Paulo. 

Almcida h f~~ga lh i e s .  

Ernesfo de Soiisa Campos 

Lu is  Tenorio de Brifo 

ATA DA SESSÁO ORDINARIA DE 5 DE 
JUNHO DE i954 

Aos cinco dias do mss de Jiinho de mil novecentos e cinqüenta e quatro, 
em sua sede social provisnria, a rua Florèncio de Abreu, 157, 9.O andar, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordiná- 
ria presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. 
Cel. Luis Tennrio de Brito e Almeida hlagalhães, a ela fomparecendo os  
senhores: Lucio Rosales, Alexandre D'Alessan<lro, Carlos da Silveira, AL- 
fredo Gomes, Tomás Oscar Marcondes de Sousa. Arrisson de Souza Ferraz, 
Fausto Ribeiro de Barros e Dácio Pires Correia. Apús leitura da ata da 
sessão anterior, <i senhor Presidente fez uma alireciação d o  livro da autoria 
do consócio Dr. Carlos Penteado de Resende "Tradiqóes Musicais da Fa- 
culdade de Direito de São Paulo", considerando-a tima obra de real valor, 
ierminando a siia oração por solicitar um vuto de louvor ao seii autor. A 
proposta foi aprovada. Disse que vai empreender unia viagem a o  Rio de 
Janeiro, com o fim especial de tratar, coni a s  autoridades competentes, das  
"demarclies" neressirias para a trasladafào dos restos mortais da impera- 
triz D. Leopoldiiia. O Crl. Luis Tenório de Brito cientificuu a Casa de 
que a Siiriedade dc Gebgrafos Brasileiros vai realizar, em Ribeirão Preto, 
no período de l Y  a 28 de Juiliu do corrente ano o I.' Congresso Brasileiro 
de Gengralos. O Prof. Alfredo Gomes foi designado para representar 
o Instituto no conclai~e. 0 Proi. Sousa Campos disse ter visitado, em 
nume dii Instituto, <i Prof. Taunay, que se acha acamado. Dá, a seguir, 
a palavra ao Prof. Pausto Kiheiro de Barros, para proferir a sua pales- 
tra sobre o XI Congresso Brasileiro de Geografia, realizado em Porto 



Alegre, de 5 a 13 de Maio dêste ano. O orador relatou a viagem em- 
preendida, dizendo que ao Congresso compareceram delegacões universi- 
tárias de peógrafos, professores e alunos das Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Distrito Federal, do 
Estado do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de São Paulo, tendo sido orador 
o delegado do nos90 Instituto junto ao certame. A palestra foi ilustrada 
com a projeção de grande cópia de "slides" coloridos, tomados pelo autor. 
Com a palavra, o Cel. Luis Tenório de Brito lembrou que no dia 26 do 
corrente mês, transcorre o primeiro centenário de fundacão de "O Correio 
Paulistano" e que, conforme deliberacão já tomada, o Instituto realizará, 
nesse dia, as 15,30 horas, no auditório da sua sede social, i rua Benjamim 
Constant, 158, uma sessão solene em homenagem ao grande órgão da 
imprensa brasileira. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessáo, 
pelo qiie foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e apro- 
vacia, será devidamente assinada. 

Ernrsfo de Sousa Campos 

Luis Tenório de Brifu 

Almrrdri Magalhües. 

.\TA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE 
JUNHO DE 1954 

Aos dezenove dias do mês de Junho de mil novecentos e cinqüenta e 
quairo, enl.sua sede social provisaiia, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9 . O  
andar, o Institiito Histórico e Geográfico dc São Paulo realizou uma ses- 

. são  extraordiniria para tratar de assuntos administrativos e leitura de 
atas. A sessão foi presidida pelo Prtrf. Ernesto de Sousa Campos e se- 
cretariada pelos senhores Coronel Luis Tenorio de Brito e Prol. Alfredo 
Gonies, a ela comparecendo os seguintes consócios: - Lúcio Rosales, To- 
más Oscar Marcondes de Sousa, Jost: Pedro Leite Cordeiro, Álvaro da 
V e i ~ a  Coimbra, Dácio Pires Correia, Nicolau Duarte Silva e Carlos dn 
SilGeira. Foram justificadas a s  ausências dos consócios Afonso de E. 
Taunay, Aureliano Leite e Tito Liviu Ferreira. O senhor Presidente Iéz 
um relato da siia viagem ao Rio de Janeiro, miitivada pelas "demarclies" ne- 
cessárias para a trasladação dos despojos da Imperatriz Dona Leopoldina 
para u cenotáfio do altar da Pátria, n o  Ipiranga. Disse ter recebido de 
parte do' Dr. Hodrigo de Melo Franco, Diretor do Serviqo de Patrimônio 
Ilistúrico e Artístico Nacional, opinizo favorável ao assunto, assim também 
de parte d o  Guardião do Coiivento de Santo Antônio, no Rio, onde se en- 
contra a urna funerária da primeira Imperatriz. Resta consultar a família 
imperial. Referindo-?e a exposi~ão de arte a ser instalada na galeria do 
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Auditbrio do Instituto, disse que o seu organizador e diretor, o consócio 
Eldino da Fonseca Brancante, eficientemente auxiliado pelo Sr. Everardo 
Seixas Martinelli, já conseguiu a inscrição de grande número de expositores, 
contando-se nesse rol os seguintes: Claire Benjakar, Rosa Borba, Elza 
Brandão, Alaria Barreto, Rita Correia Dias, Sebastiana Cunha Bueno, Te- 
resinha Filippo, José A. Gonplves, Mário Ciiitra Gordinho, John Graz, Hil- 
da Hamburger, Ema Iclabin, Annemarie Kogl, Luciano Korngold, Ester 
Landau, Baronesa Leighner, Angeli. Loureiro, Fernando Millan, José Boni- 
fácio Nogueira, Alfredo Oliani, Milton Costa, Eniilio Wisling Junior, Mar- 
garida Simon, Arnaldo Sandoval Caleiro, F. Júlio Pinotti, Napoleão de 
Carvalho, Helny Seavers, Condêrsa Guilherme Prates, Antenor Edmundo 
Horta, Paulo de Toledo Artigas, Margarida Lnra, Carlota Pereira de (2uei- 
roz, Fi~lvio Pennacclii, Antônio Alves de Lima, Stanislau Herstal, José Bar- 
ros Martins, Paulo Mendes de Almeida, Pedro de Oliveira Ribeiro Neto e 
Narcisa Ferrar Spindola. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente re- 
portando-se a consulta feita ao senhor Ministro da Marinha, sobre a pos- 
sibilidade da doaçjci do sinu que ~lertencel: ao encouracado "São Paulo", 
disse ter recebido daquele titular a seguinte carta: "São Paulo, 2 de Junho 
de 1954. Exmii. Sr.  Prof. Ernesto de Solisa Campos, M. D. Presidente do 
Institiito Histiirico e Geográfico de São Paulo: - Acuso o recebimento da 
carta, datada de l i  de Maio findo, em que V. Excia., em nunie dèsse soda- 
licio, solicita a doaçãii do sino que pertenceu ao encoura~ado "São Paulo" 
para ser instalado na Cidade universitária dessa Capital. Sente-se a 
Eilarinhri prazeirosa e honrada em confiar a mocidade paulista, que tantas 
demonetrafóes tem dado de aniur a Pátria e às nossas tradiçóes, a guarda 
do sino que ostentoii por quase meio seculo o nrime désse glorioso Estado 
numa das nossas niais pujantes unidades navais. Entretanto,. temos em 
mãos um pedido anterior da Comissão de Festejos do 111 Centenário de 
São Paulo para que o sino em aprêço figurasse na Exposicáo Comemora- 
tiva referida, quando então devera ser feita a entrega, em caráter defini- 
tivo, à Universidade de São Paulo. Valho-me desta oportunidade para ex- 
pressar a V. Excia. e aos ilustres membros désse Instituto, com os agrade- 
cimentos pela distiiição feita a Marinha, os meus ciimprimentos de miii ele- 
vado a p r ê ~ o .  a )  - Renato de Alrneida Guillobel, Almirante-de-Esquadra 
Grado, Ministro da Marinha". O assunto será comunicado, em oficio, a o  
senlior Reitor da Cniversidade de São Paulu. hlanifesta o senhor pre- 
sidente o jijbilii pela volta do confrade Nicolau Dilarte Silva ao convivi0 
social, du qual se achava afastado por motivo de doenfa, aproveitando a 
oportunidade para agradecer, em nome do sodalicio, a oferta que Csse con- 
frade fez, de uma porta que pertenceu ao antigo Palácio existenteno Pátiu 
do Colégio, e ora demolido. Apresentou um interessante album de foto- 
grafias de aspectos atuais da nossa metrópole, organizado pelo Sr. Everar- 
do Seixas Martinelli. O Cel. Luis Tenório de Brito disse que no próximo 
dia 26, as 1530 horas, realizar-se-á tio Auditório do Instituto, a sessão :;o- 



Iene comemorativa do 1.0 centenário de fundação de "O Correio Paiilis- 
tano". Foram expedidos convites ao mundo oficial, civil, militar e eclesi- 
ástico e organizado o protocolo dos oradores da sessão. O confrade Ni- 
colail Duarte Silva, depois de agradecer a s  amáveis referências a sua pessoa 
submete à apreciação da Casa a iniciativa da organização de uma exposiç50 
retrospectiva, comeniorativ~ de 1." centenário de fundação de "O Correio 
Paulistano", constante de um "fac-simile" do primeiro niimero do jornal, 
exemplares de diversas épocas e fotografias tomadas em cada aniversáriii 
do jornal. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Tomas 
Oscar hlarcondes de Sousa refere-se ao livro da autoria do Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, intitulado "Coletânea", trabalho &se que, como todos da siia 
pena. prima pela probidade e imparcialidade com que estuda e concllii os 
fatos que aborda. Depois de apreciar o valor da obra, propõe qiie conste 
em ata um voto de louvor ao prezado coiisiicio. A proposta foi aprovada por 
unanimidade, tendo õ Senhor Presi<lente acrescentado que a secretaria de- 
verá, por oficio, comiiiiicar a deliberação aprovada. O Prof. Alfredo Go- 
mes, referindo-se i distingso que lhe foi conftrida de representar r i  Insti- 
tuto no I." Congresso Brasileiro de Cierigrafos a realizar-se pròrimamente 
na cidade de Ribeirão Preto, pede qiie a secretaria do Instituto comunique 
por oficio, ao Sr. Secretario da Educavão, a resolução tomada. Antes de 
encerrar a sessão, o Prof. Ernesto dc Sriuszi Campos informoi~ a casa de 
qiie o seu finado irmão e saudoso crinsrjcio Dr. Cãndido de Sousa Cain!,os 
~leinou, em cláusula testunientária. a iniportáncia ile CrS 10.000,í10 ao Ins- 
tituto, verba essa qiie sera empregada, na aqiiisicão de vitrina para a ex- 
posiqão permanente que sera instalada tia nova sede social. Nada mais 
navendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente ata que. depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

Erneslu de Soiisa Cnrnpos 
Almcidn ,I.laga/ti<ies. 

:.uis Tenorio de Brito 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 26 DE 
JUNHO DE 1954 

Aos vinte e seis dias i10 mes de Junhri de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social, a l u a  Benjamin Constant, 152, o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo realizou cima !:estão :;olene, comemora- 
tiva da passagem do primelro centenário de fundaqão de "O Correio 
Paulistano". A sessão f r i i  presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos 
e secretariada pelos Srs. Cel. Luis Tenório de Brito e Almeida Magalhães, 



a ela comparecendo representantes do mundo oficial, ciizil, militar, fami- 
lias dos sócios, convidados e os confrades: Frederico de Barros Brotero, 
Tomas Oscar Marcondes de Sousa, Lúcio Rosales, Eduardo Fernández y 
Gonzales, Aureliano Leite, Astor França Azevedo, Carlos da Silveira, Si- 
nésio Range1 Pestana, Álvaro da Veiga Coimbra, Edward Carmilo, Joffre 
Martins Veiga, Alfredo Gome?, Gama Rodrigiies, José Pedra Leite Cor- 
deiro, Afonso Taunay, J. Morais Filho, J. Alberto J. Robbe, Honhrio de 
Syllos e Eldino da Fonseca Brancalite. A mesa diretora dos trabalhos to- 
maram assento, a convite, os senhores: - Prof. Afonso Taunay, Presi- 
dente honorário do Instituto; Drs. Altino Arantes e João Sampaio, da dire- 
toria de "O Correio Paulistano"; representantes do Secretário da J u s t i ~ a ;  
do Presidente do Tribunal de Justiça; do Comandante Geral da Força 
Pública; do Comandafite do C. P. O. R .  e o Dr. Silvio Romero Filho. U 
Senhor Presidente ao iniciar os trabalhos expôs os motivos da reunião, 
qiie eram o de se  comemorar a data do primeiro centenário de fun<lafão 
de "O Correio Paulsitano", discorrendo, a seguir, sobre os fastos dê$se 
presti~ioso órgão da imprensa brasileira. A seguir, usaram da palavra 
os senhores: Jose Pedro Leite Cordeiro, orador oficial do Instituto; Luis 
Tenório de Brito, Almeida Magalhães, l i t o  Livio Ferreira, Carlos da Sil- 
veira, Joffre ,+tartins Veiga, Edward Carmilo e si li ri^) Romero Filho, tendo 
todos proferido brhliantes oraqòes alusivas a efeniéride. Em nome do 
"Correio Paillistano" o Dr. Altino Arantes, em siibstancioso discurso a- 
gradeceu a homenagem. Em seguida, o senhor Presidente ofereceu ao 
Dr. João Sampaio, diretor de "O cor rei.^ Paulistano", em nome do soda- 
licio a medalha de prata comemorativa do I\> Centenário de S. Paulo e os 
dois volumes do "São Paulo em Quatro Séculos", e depois de agradecer 
a presença do seleto auditório encerrou a sessão. E, para constar foi 
lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada será de- 
vidamente assiliada. Em tempo: o Prof. Alfredo Gomes também foi um 
dos oradores. 

Ernrsfo de Suu.sa Campos 

Luis Teizorio de Rrifo 
Alrnuida Magnlhiies. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 3 DE 
JULHO DE 1954 

Aos três dias do mês de Julho de niil novecentos e cinqüenta r quatro, 
em sua sede social provisória, à rija Florrncio de Abreii, 157, 9 . O  andar, o 
Instituto Histbrico e Geográfico de São Paulo realizoii uma sessão ordiná- 
ria presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. 



Cel. Luis Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os 
se#uintes confrades: Frederico de Barros Brotero, Carlos da Silveira, Ti- 
to Livio Ferreira, Lúcio Rosales, Arrisson de riousa Ferraz, Eduardo Fer- 
nández y Gonzáiez, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Mons. Paulo Flo- 
rêncio da Silveira Camargo, Spencer 1:ampre. Vinicio Stein de Caml~os, 
Alfredo Gomes, José Pedro Leite C~irutiro, Gama Rodrigues e OIga Pai.. 
taleão. Foram iustificadas a s  ausências dos consócios Afonso Taunav. 
Aureliano Leite e Dácio Pires Correia. O Mons. Paulo Florêncio da Sil- 
veira Camarco ofereceu ao sodalicio os vols. 6.' e 7 . O ;  da colecão da sua 
autoria "A I ~ r e j a  na Histiiria de São Paiilo" tendo o senhor Presidente, a-  
gradecido e, depois de felicitar o autor pela conclusão da imprirtacite obra. 
propóe se lance em ata dos trabalhos iim voto de aplausos êquele i>peroso 
conF0cio. A I)roposta foi apri~uada. O Prof. Ernesto de Soiis;i Campos 
fez a s  seguintes comunicaçiies: Submete à apreciação da casa uin livro 
niagnificamente encadernado e profusamente iliistrado, "Históiia da Uni- 
versidade de São Paulo", da sua autoria, importante repositúrio ila vida 
cultural e científica de. São Paulo, att' os nossos dias. O consiiciu Josk 
Pedro Leito Cordeiro teceu comentários eli~:.iosos a referida obra e propüs 
se lavre em ata um voto de loiivor ao seu autor. A proposta foi aprovada. 
Continuando com as suas comunicacões, o Prof. Soiisa Campos submete à 
apreciação o programa das exposições qiie o Instituto tenciona levar a 
efeito, na sua sede própria, assini também comunica que r i  Joquei Clube 
ofereceu a importancia de Cr$ IOO.OOG.00 para auxiliar a s  atividades do 
sodalicio, nessas realizaçiies. Lê uma carta de Dom Pedro de Orleans, na 
qual diz se acharem à nossa disposição vestes imperiais e outros objetos que 
pertenceram aos Imperadores do Brasil, a fim de figurarem na esposiçáo 
patrccinada pelo Instituto. Refere-se a niodifica(.áo do quadro social, em 
conseqüência da reforma dos Estatutos e deixa sobre a mesa da Presi- 
dgncia uma lista geral dos sócios, distrihiiidos nas diversas cateporias para 
receber suge~tões,  durante 15 dias, de parte dos senhores consncios. O 
Prof. Tomás Oscar Marcondes de Sousa disse que na biblioteca da Facul- 
dade de ?ilosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo existe, em 
originil de Pedro Dias Pais Leme, Giiarda-mór das Minas, o reyimento das 
minas, da sua autoria, e que está sebdo trasladado para o portugués mo- 
derno, por um grupo de alunas daquela Escola, regimento êsse que será, 
a pedido do orador, apresentado a apreciação do Congresso de História 
Comemorativo do IV Centenário da fundação de São Paulo. O Dr. Jose 
Pedro Leite Cordeiro referiu-se ao 4.O centenário da morte do Padre Le0- 
nardo Nunes, que apartou na primeira leva de jesuítas as terras de Pirati- 
ninga, onde exerceu suas benéficas atividades no planalto. Pede seja ins- 
crito em ata um voto assinalando o fato. A proposta foi aprovada. Ainda 
com a palavra, referiu-se a personalidade do Dr. Cláudio de Sousa, recen- 
temente falecido e cujo elogio desenvolveu com e m o ~ á o ,  terminando por 
solicitar conste em ata um voto de profundo pesar pelo acontecimento e que 



se oficie a familia enlutada e à s  Acadeniias Brasileira e Paulista de Letras 
manifestando o pesar do Instituto pelo passaniento dêsse ilustre patricio 
membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Psulista de Le- 
tras, notável medico e escritor. A proposta foi aprovada. O Prof. Spencer 
Vampré, igualmelite pronunciou sentidas palavras em que rememorou a vida 
de Cláudio de Soilsa. O Mons. Paulo Florencio da Silveira Camargo disse 
que a Igreja celebrará, amanhã, no pátio do Colegio niissa evocativa da 
memória do Padre Leonardo Niines, para o que tem o prazrr de convi- 
dar os confrades presentes, assim como a palestra que o consócio Dr. 
J. Alhertri J. Roble pronunciará sôbre a mesma ~~ersonalidade. O Pro:. 
Alfredo Gomes conizida os sócios do Instituto a visitarem a exposil'ão 
retrospectiva do mouimento coiistitucionalista instalada no Colégio Fer- 
não Dias Pais. Sobre r i  mesmo assunto falou o Dr. Jose Pedro Leite 
Cordeiro. O Dr. Frederico de Barros Brotero pede se lance em ata dos 
trabalhos uni voto de pesar pelo falècimento do sócio fundador Dr. 
Francisco Martinianu da Costa Carvalho há pouco verificado. A pro- 
posta foi aprovaila. O Prof. Titu Livio Ferreira, eni rionie da Comissão 
Pró Padre Manuel da Nobrega, fundador de São Paiilo, pede se designe 
a data para a distriboicãu dos premios referentes à Monografia da "Vida 
do Padre Manoel da Ni~hrega, Fundador de São Paiilo", tendo o senhor 
Presidente niarcado o dia 7 de Setembro próximo, para a entrega solene 
dos prèmios. r i  seguir, com a palavra o Prof Ernesto de Sousa Campos 
discorreu sôbre o tema da sua palestra, "Escolas rurais. Origem, evo- 
I i i~áo  e estado atual do problema", tendo abordado vários aspectos do 
rnomentosu assunto, citando a çiia atuacão quando titular da pasta da 
Educa~ão ,  no Govêrno do General Diitra, assini também a eviilu~ão do 
problema focalizado. O trabalho será publicado, na integra, ria "Revista" 
do Instituto. O trabalho nirreceo comentários de parte dos consúcios 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Luis Tenúrio de Britri e Carlos da Sil- 
veira, pr<irnetenrlo este iiltimo trazer seu subsidio sóbre o problema. An- 
tes de encerrar a sessão o senhor Presidente esclareceu que no dia C? de 
Julho priiximo u Instituto não realizará, na sua sede própria, a sessáo 
i.omemorati\~a do inovirnent<i constituci<inalista de 1932, não so pelo mo- 
tivo ile estarem marcadas para esse dia várias cornemoraç6es populares 
mas também por não estarem concluidas a s  obras da sede, tornando-a, 
assim. irnprbpria para tais cerimônias. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a sessáo. E, para constar, foi lavrada a presente ata que, de- 
pois de lida, discutida e aprovada, será devi.damente assinada. Em tem- 
po: o Prof. Alfredo Gomes salienioii a importância das comemoraqóes 
da data de 9 de Jilllio do que resultou as enplica$úes da presidència acima 
referidas. Propõe um voto de regozijo civico pelo transcurso da efeméride 
o que fii i  aprovado. 

Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Aln~eida Magalhães. 
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ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE 
JULHO DE 1054 

Aos dezessete dias do n1t.s de Julho de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede ~ucial  provisriria i rua Florêncio de Abreu. 157, 9.' 
andar, o Instituto Histnrico e Geográfico de São Paulo realizou lima sessão 
extraordinária para tratar de assuntos administrativos e leitura de atas. 
A sessão foi presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Camlios e !secretariaria 
pelos senhores Cel. Luis Tenório de Brito e Almeida hlagalhães, a ela 
comparecendo os  seguintes consócios: Fr~der ico  de Barros Brotero, Ga- 
ma Rodrigues, Carlos da Silveira, Toniás Oscar Marcondes de Sousa, Ediiar- 
do Fernandez y Gonzálrz, Alvaro da Veiga Coimbra, Dácio Pires Correia e 
Roberto Carrega1 Pompilio. Fiiram justificadas as au~ências  dos conso- 
cios Afonso de E. Taunay e Aureliano Leite. A sexuir prucedeii-se 5 iei- 
tiira e aprovação da ata da sessão anterior. O senlior Presidente fez as 
sepiiintes comunicaçiies: Reportando-se ao Congresso Interarnericano de 
Educação de Base, há pouco realizado nesta Capital, disse' ter comparecido 
e apresentado ao conclave unia tese da sua autoria. Houve, assim. coope- 
ração do Instituto Histórico, de parte da sua presidrncia e do consácio 
Prof. Alfredo Gomes, que, a segiiir, relatará a sua atliaçãu no referido 
Congresso. A respeito da traslaciaqão dos despojos da Imperatriz Dona 
ILeopoldina, para esta Capital, d i s ~ e  ter recebido a aprovação da fa%ilia 
Imperial; teve oportunidade de admirar iim niagnifico arquivo de dociimen- 
tos que se  conservam em poder cle D. Pedro Gastão de Orleans e Bragança, 
em Pe?ropolis. Continuando, o senlior Presidente disse que, vencida a pri- 
meira etapa, referente a trasladacão dos despojos da Imperatriz do Bra- 
sil, urgem medidas de parte das autoridades civis, militares e eclesiásticas, 
para, nilnia coordenação de ideias e providências, tornar realidade .> anseio 
que nutrimos, de ver solucionado o assunto. Para tanto serão procuradas 
essas autoridades e, por fim, far-se-á a elaboraqão do programa. So- 
bre as próximas exposiçóes a serem realizadas na pa!eria do auditiirio disse 
que o seu organizador, o consácio. Dr. Eldino da Fonseca Krancante, 
auxiliado pelo Sr. Everardo Seixas ,Vlartinelli, já tomou a s  necessárias 
prol-idências para o éxito do certame. Submete i apreciacão da Casa 
o modo pelo qual se deverá admitir a visitaqão da exposição, se franca 
ou por meio de pagamento, assim como deverá ser feita a distribuição 
do catalogo a ser impresso, deliberando-se, no primeiro caso (visitaçáo), 
adotar-se o critério de gratiiidade, visto tratar-se de emprecndimcntu para 
a educacão do p<ivo. Quanto a diitrihuicão do catálogo, será f ixadi~ o 
seu preca oportunamente. Disse ainda, o senhor Presidente, que, por 
ocasião da siia última viagem ao Rio de Janeiro, teve a oliortunidade 
de representar o sodalicio, na posse ilo novo Ministro da Ediica~ãu, Dr. 
Edgard Santos. Submeteu à aprovacão e deliberação da Casa, uma pro- 
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posta da Sociedade Nuniismática Brasileira, por intermedio do seu Pre- 
sidente e estimado consocio Alvaro da Veiga Coinibra, p a r i  o f im de alu- 
gar, sob contrato, duas salas do predo do Instituto, para ai ser slo- 
jada a sede daquela sociedade. Dcbatiilo o assunto, deliberou-se aceitar 
a oferta apresentada pela Sriciedade Numismática Brasileira, mediante o 
pajiamento de Cr$ 3000,OO (tres mil cruzeiro:) mensais. Com a pala- 
vra o consocio Alfredo Gomes reportou-se a sua participacão no I Con- 
gresso Interamericant, de Educacão de Base, como delegado do Instituto, 
aludindo i s  siias intervenções nos trahalhris, quando se di~ciitira a rea- 
liraçjo de iim Conjiresso de Ensino Medio, no ano vindouro, tendo suge- 
rido que 11 Congresso se dirigisse ao Govêrnii <Ia Repuhlica no rentido 
de aguardar i>s resultados do Congresso Interaniericano de Ediicaçáo de 
Base e do Cringresso de Ensino médio projetado para promover a reforma 
do ensino sec:lndarir~. A outra participa~ão relacioiiou-$e com a da cria- 
ção de escolas normais de ensino rural, manifestanilo-se o orador pcla 
necessidade da formação da mentalidade do homem do canipo no Brasil, 
onde ela inexiste, pois entre nós, segiinilo opinião d o  orador. o Ihomem do 
Interior explrjra a terra, porém não cultiva o solo. Há i> homem admi- 
ni-irado e não o lavraiior. Aborda, ainda, <i Prof. Alfredo Gomes a s  
considerações feitas, tainbem nesse sentido pelo senhor Presidente d o  so- 
dalicio, quando, em nome do Institiito, presidiu uma das reuniões magnas . 
do Congressii. Ainda com a palavin o Prof. Alfredo Gomes siigerii! fôs- 
sem eiiviados votos congratulatórios pelo Sxito civico das  comemoraçfies 
de 9 de Jiilhu, a Associação das Eniissoras de Sáu' Paulo, e is Fôrcas 
Armada?, represeniadas pelo Batalhão Naval (htinisterio da Marinha); 
Exercito (Zona Militar Centro); Aeronáutica (I\' Zona Aérea); Fôrça 
Pública e Corporacão da Guarda Civil, o que foi aprovado. Propôs ramhém 
um vota de congratulaçnes com os "Diários Associados" pela e d i ~ ã o  especial 
consagrada ao Café. divulgada a 14 do corrente, onde se encontram 
excelentes conrribuicóes históricas, geográficas e econômicas. Nessa o- 
portunidade o Prof. Alfredo Gomes lemhrou a divida de São Paulo para 
com Francisco de Mello Palheta que, em 1727, introduziu o café no Bra- 
sil, deixando São Paulo de concretizar mim monumento a homenagem 
que, de just i~a,  lhe é devida, ficando ao critério do Instituto examinar a 
sugestão em oportunidade Iiábil. O consocio Almeida Magalhães apre- 
sentou um voto de congratulacóes pela aprovação há pouco registrada 
no Congresso Nacional, de verba na importância de Cr$ 500.000,00 (qui- 
nhentos mil cruzeiros) destinada a Casa Euclidiana em São José do Rio 
Pardu. Referiu-se ao Embaixador José Carlos de Macedo Soares e a opero- 
sidade do Dr. Honório de Syllos. O primeiro criando, em 1<346, êste no- 
tável órgão de cultura nacional; o segund? pelo muito que fez em prol 
daquele "desideratum". Focalizou ainda a aqão do deputado Nelson 
Omegna e senador Marcondes Filho, no encaminhamento a bom têrmo 
da proposi$ão referida. A essas ilustres personalidades e mais ao atual 



presidente da Casa Euclidiana, pede seja oficiado. As propostas foram 
aprovadas. O Cel. Luís Tenorio d e  Brito propôs a inclusão do nome do 
consi~cio Almeida Magalhães, primeiro presidente daquela entidade, nas 
homenagens propostas, o que foi aprovado unânimemente. Nada niais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente ata .de, depois de lida, dilcutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

Fredei-icn de Barros Brofero 

Liiis Tenório de Rrito 

Alnieida MagalhNcs. 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DE 7 DE 
AGOSTO DE 1954 

Aos sete dias do niés de Agôsto de niil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social provisiiria, i rua Florèncio de Ahreii, 157, Y? 
andar, o Instituto Histbrico e Geogrifico de São Paulo realizou urna ses- 
são ordinária, presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secreta- 
riada pelos senhores Cel. Luis Teiiório de Brito e Prof. Almeida Maga- 
lhães, a ela comparecendo os seguintes consócios: Spencer Vampré, 
Alexandre D'Alessandro, Gama Kodrigues, José Antero Pereira Junior, 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Alfredo Cionies, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, J .  B. Martins Ramos, J. Morais Filho, Lucio Rosales, Honorio de Syl- 
(os, Alvaro Martins e Dáciu Pires Correia. Foram justificaias a s  ausên- 
cias dos consocios Aureliano Leite, Afonso Taunay e Aristeii Seixss. Ao 
iniciar os trabalh<is o serihor Presidente esclareceu que, coincidirido a pre- 
sente sessão com o inicio da Semana Euclidiana, deliberou o Institiito ho- 
menagear o autor de "Os Sertóes", dedicando-lhe a sessão ordinária dri 
mes. Dá, a ~ e g u i r ,  a palavra ao I l r .  Gama Rodrigiies, que dissert«u siibre 
r> tema "Porque Euclides da Cunha escreireii " 9 s  Sertí>esS. A seguir (I 

Cel. Luis Tenório de Brito dissertou acerca do tema "Colaboradores de 
Euclides da Cunha: - u sargento Jus4 Augusto". O orador seguinte, Prnf .  
Almeida Alagalhães falou eãbre r i  terna: "Conientarics em torno de "Os 
Sertóes". O Prof. Alfredo Gomes inscrito para falar sobre "lmpressi>es 
de Viagem: - Relatiirio dri Congresso Brasileiro de Geografia", realizado 
em Ribeirão Preto e "Con:.resso de História Comemorativo do Tricente- 
nário da Restauracão Pernambucana", realizado em Recife, como repre- 
sentante do Institiito, junto aos dois certames realizados, relatoii apenas 
a segunda parte da comunicacão, deixando a primeira para ocasiáo opor- 
tuna. O senhor Presidente, depois de agradecer a presenca do auditório 
e a excelência dos trabalhos apresentados, encerrou a s e s s e ~ .  E, para 



constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 
Luis Tenório de Brito 

Almeida Magalhães. 

ATA DA SESSAO DE 14 DE AGOSTO DE 1954 

Aos catorze dias do mês d e  Agósto de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, no auditório do Instituto Histúrico e Geográfico de São Paulo, à 
rua Benjamim Constant, 158, realizou-se a inauguração da Exposição de 
Arte Religiosa Brasileira. A sessão foi presidida pelo Prof. Ernesto de 
Sousa Campos, a ela comparecendo sócios do sodalicio, familias, e mundo 
oficial. A mesa diretora d?s trabalhos tomaram assento, a convite, os re- 
presentantes oficiais dos senhores: Governador do Estado, Prefeito Muni- 
cipal, Secretário da Educação, Comandante da 4.a Zona Aérea, Comandante 
da 2.a Divisão de Infantaria, do Reitor da Lniversidade de São Paulo, o 
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Sua Eminência o 
senhor Cardeal Arcebiapo Metropolitano, os Drs. Ataliba Nogueira, Afonso 
de E. Taunay, Eldino Brancante e Cel. Luis Tenório de Brito. Ao abrir 
a sessão o senhor Presidente disse que, iniciando a nova fase do Instituto, 
agora instalado na sua sede prápria, dedica a primeira exposição, da série 
organizada, a arte religiosa brasileira. Lê, a seguir, as palavras de Sua 
Eminência o senhor Cardeal Arcebispo, constantes do Catálogo de Imagens 
Religiosas Brasileiras e dirigidas ao Instituto Histórico. Refere-se ao es- 
forço e dedicação empregados pela Comissão organizadora da Exposição 
e pessoas que cooperaram para a realização do empreendimento. Referiu- 
se à s  outras exposiçiies que se  realizarão, citando a das  vestes imperiais 
brasileiras, louça histórica, do período colonial ao Senundo Império, Fila- 
telia, brasileira, ex-libris, numismática e condecoraçóes. A seguir o Sr. 
Oliveira Ribeiro Neto, da Academia Paulista de Letras, declamou a poesia 
da sua autoria "Salão de Velhos Santos", sendo muito aplaudido. O Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro proferiu o discurso oficial da inauguração. A 
seguir, o senhor Presidente depois de agradecer o comparecimento do seleto 
auditório encerrou a sessão, convidando os presentes a subir, para visitar 
a exposição de Arte Religiosa. E, para constar foi lavrada a presente ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 
Luis Tenório de Brifo 
Almeida Magalhães. 



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 2 1 DE AGOSTO DE 1954 

Aos viiite e um de Agósto de mil novecentos e cinqüenta e quatro, em 
sua sede .social, á rua Benjamim Constant, 118, o Instituto Histórico e 
Geo~ráf ico  de São Paulo realizou uma Assembléia Geral Extraordinária, 
presidida pelo Prof. Ernesto de Soosa Campos e secretariada pelos senlio- 
res Cel. Luis Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo 
os seguintes consócios: Carlos da Silveira, Plinio de Barros Monteiro, 
José Antero Pereira Junior, Lúcio Rosales, Fausto Ribeiro de Barros, To- 
más Oscar Marcondes de Sousa, Ariialdo Arantes, N. Duarte Silva, J. B. 
Martins Ramo-, Eduardo Fernández y Gonzáler, José Pedro Leite Cor- 
deiro, Dácio Pires Correia, Afonso de E. Taunay, Tito Livio Ferreira, 
Alvaro da Veiga Coimbra, J. G. Morais Filho e Alfredo Gomes. Ao ini- 
ciar os trabalhos o senhor President? esclareceu que o motivo da realira- 
$20 da presente Assembleia Geral Extraordinária, convocada nos têrmos 
dos Estatutos sociais, é o de se resolver o assunto atinente ao contrato de 
arrendamento de parte do predio-sede do Instituto. Expôs, a seguir, com 
clareza e minúcias tõdas a s  providências tomadas pcla Diretoria, para a- 
cautelar os interêsses do sodalicio. Achando-se, presentemente, o assunto 
em fase de julgamento final seria necessário que, na presente reunião, 
fõsse êle definitivamente resolvido. Historiando os primórdios do mo- 
mentoso problema disse que o Instituto, pela sua Diretoria, oficiou a vá- 
rios estabelecimentos bancários desta Capital romunicando achar-se parte 
do predio em condiç0es de receber ofertas para o seu arrendamento. En- 
tretanto, a medida não logrou os fins desejados. Apareceram, continua 
o senhor Presidente, alguns interessadas que apresentaram propostas de 
níveis inferiores aos interêsses do Instituto, citando, dentre eles, a Livra- 
ria Saraiva, um estabelecimento de gêneros de confeitaria, iIm tabelionato 
e, finalmente, o Bazar Lord, que foi o que ofereceu melhores vantagens. 
Leu, a seguir, a proposta apresentada por éste ultimo. O consócio Jose 
Pedro Leite Cordeiro sentiu-se no dever de dar  a sua opinião :;õbre 
o assunto em pauta, expondo a seguir a s  suas providências junto a em- 
presas técnicas consultadas. Por fim apresentou o seguinte voto em se- 
parado: - "com a proposta apresentada pelo Bazar Lord estará de 
acordo desde que os  têrmos do contrato firmarem um aumento de 1070 
(anual) sòbre os aluguéis a partir do principio do quarto ano, o que repre- 
sentará um aumento de 30% no inicio do sexto ano. Além disso a inci- 
dência de novos impostos de qualquer espécie, caso aumentados. deveria 
correr por conta do inquilino. Finalizando o :eu pensamento, lembra o 
Dr. Leite Cordeiro que se  essas condições não forem aceitas pelo locatá- 
rio, resta ainda ao Instituto a solução de entregar a u m a  organização es- 
pecializada o encargo de se  alugar o prédio e, então, isto poderá ser feito 



com ampla propaganda nos jornais da Capital. Nessa ocasião, foi mo- 
mentâneamente suspensa a Assembléia, pelo motivo da visita dos profes- 
sores e alunos da Universidade de Coimbra. ora nesta Capital, tendo o 
senhor Presidente convocado imediatamente uma sessáo extraordinária, 
para recebê-los, matéria essa constante de outra ata. E, para constar, 
foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será 
devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 

Luis Tenório de Brito 

Alrneidn Magalhães 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE 
AGOSTO DE 1954 

Com a visita dos professõres e alunos da Universidade de Coimbra, o 
senhor Presidente suspendeu a Assembléia Geral Extraordinária que se  
estava realizando, e, com a mesma mesa já formada, e constante d a  Pre- 
sidência do Prof. Ernesto de Soiisa Campos e secretariada pelos senhores 
Cel. Luis Tenorio de Briio e Almeida Magalhães, iniciou-se a sessão, tendo 
o senhor Presidente convidado a tomar assento a mesa diretora o senhor 
Reiior da Universidade de Coimbra e professõres que o acompanhavam. 
O Prof. Sousa Campos ofereceu a Presidência ao Sr. Reitor da Universidade 
de Coimbra, que agradeceu a distincão, Deu, a seguir, a palavra ao Prof. 
Ernesto de Sousa Campos. Em eloqüente oraçáo o orador recordou os 
fastos ocorridos na multissecular Universidade de Coimbra. reniemorandi), 
entre outros fatos, o papel que representava, e representa na vida estudan- 
til da Universidade, o sino apelidado "Cabra", descrevendo a sua origem 
e explicacão do termo. As palavras proferidas foram milito aplaudidas. 
Dá, a seguir, a palavra ao Dr. Jose Pedra Leite Cordeiro, que, ria quali- 
dade de orador oficial do Instituto, saudou em eloqüente discurso a s  ilus- 
tres visitantes. A seguir falriu o ciinsi~cio Dr. Gama Rodrigues, que iniciou 
a sua oração recitando, em latim, o ritual usado na Universidade, dizendo 
que é com satisfação que recorda tais fatos, volvendo um olhar retrospec- 
tivo de saudade ao tempo já distante de mais de meio stculo, em qiie se  
diplomou na velha Universidade de Coimbra. O orador foi muito aplaudi- 
do. Em seguida o Prof. Ernesto de Soilsa Campos, depois de agradecer 
a visita dos ilustres embaixadores coimbráos e do seleto auditoria sauda a 
mulher coimbrá, na pessoa da espcisa do senhor Reitor da Universidade. 
Oferece, a ueguir, um exemplar do trabalho da sua autoria "Historia da 
Universidade de São Paulo", ricamente encadernado. O senhor Reitor 
da Universidade de Coimbra, depois de agradecer a homenagem, encerrou 



a sessão. E, para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente ass~nada.  . 

Fredrrico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brifo 

Almeida Magalhües 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, DE 2 1 DE 
AGOSTO DE 1954 

Reencetados os traballios da as~embléia, momentaneamente interrompi- 
dos pela visita dos professores e aluniis da Universidade de Coimhra, o 
Senhor Presidente. Piof. Ernesto de Sousa Campos, deu a palavra ao Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro que, retomando a sua argumentação referente 
ao contrato de locação de parte do prkdio-sede do Instituto, disse desejar 
que conste em ata o seu voto em separado, achando-se o mesmo exara- 
do à s  fls. 136, dêste livro. Para esclarecimento do assunto em causa o 
Prof. Soosa Campos leu a carta endereçada a o  Instituto, pelo proprieta- 
rio do Bazar Lord. O cansócio Nicolau Duarte Silva, com a palavra dis- 
se que é de parecer que se  não deve protelar pnr mais tempo Esse as- 
siiiito, que acha viável, referindo-se a crise atual em que se encontra a 
nossa prafa. O consijcio J. B. .Martins Ramos vota a favor do contrato 
com o Bazar Lord, em vista dos compromissos imediatos d o  Instituto aos 
quais não poderia atender sem alugar imediatamente a s  áreas a isso desti- 
nadas. Manifestaram-se, igualmente, favoráveis ao caso em pauta, os con- 
sucios: Alfredo Gomes, Almeida Magalhães, Luis Tenorio de Brito e Dr. 
Leite Cordeiro, dizendo êste que, devido às condiçóes momentâneas t. de 
opinião favorável, ressalvando, entretanto, a s  restrições que apresentou. O 
consijcio Eduardo Fernández y Gonzalez, como elemento harmonizador lem- 
brou ouvir-se o proprietario do Bazar Lord sõbre a possibilidade de uma 
suliição conciliatória do assunto. A proposta foi aprovada, tendo o sr.  Pre- 
sidente designado os  cons6cios Fernández y González e Nicolau Duarte 
Silva para se articularem com aquela firma e exarar, após, um parecer só- 
bre a missão. O Prof. Sousa Campos, por motivos imperiosos é forçado 
a retirar-se do recinto, passando a direfão dos trabalhos ao Prof. Afonso 
Taunay, achando já suficientemente debatido o tema referente a locação 
do prédio. Encerra a Assembleia, tendo, entretanto, o consi>cio Leite Cor- 
deiro solicitado a convocação, a seguir, de uma sessão extraordinária, a 
fim de que sejam levadas a plenário algumas comiinicações. A proposta 
foi aprovada, tendo o senhor Presidente encerrado a Assembléia Geral Ex- 
traordinária e aberta a nova reunião. E, para constar, foi lavrilda a pre- 



sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente as- 
sinada. 

Frederico de Barros Brofero 
Luís Tenorio de Brifo 
Alnieida Magalháes 

SESSAO EXTRAORDINARIA DE 2 1 DE 
AGÔSTO DE 1954 

Presidência do Prof. Afonso Taunay, secretario Cel. Luis Tenório de 
Brito e com o mesmo "quorum" verificado nas reuniiies anteriores, com ex- 
ceção dos Srs. Sousa Campos e Almeida Magalhães, foi aberta a sessão. 
Com a palavra, o consbcio Tomás Marcondes de Sousa disse que a Co- 
missão do 1V Centenário de São Paulo acaba de distribuir à s  livrarias os 
primeiros volumes da "Biblioteca Comemorativa do IV Centenário da Fun- 
dacão de São Paulo" e passa a numera-los. Terminando a s  suas pala- 
vras propôs um voto de louvor a o  Dr. José Pedro Leite Cordeiro, di- 
zendo que foi devido a sugestão desse consócio que a referida Comissão 
publicou o trabalho da autoria de Carvalho Franco e os dez mapas anti- 
gos da cidade de Sáo Paulo. A proposta foi aprovada, tendo sido, entre- 
tanto, ampliada para um voto congratulatorio a Comissão do 1V Cente- 
nário de São Paulu. Com a palavra o orador oficial, depois de agrade- 
cer a s  amáveis palavras a sua pessoa, referiu-se a iim numero especial da 
revista "Laboratório Clinico" em que o médico Carlos da Silva Araújo 
orientou a publicaçáo de uma série de artigos referentes a Sáo Paulo, ter- 
minando por pedir se lance em ata um voto de louvor àquele ilustre mé- 
dico. A proposta foi aprovada. A seguir o Dr. Leite Cordeiro referiu-se 
a sua última viagem ao Rio de Janeiro onde realizou uma conferência, ten- 
do o ensejo de falar ao Dr. José Honorio Rodrigues, diretor da secção das 
Cole~óes Históricas da Biblioteca Nacional. Resultou dai um entendimen- 
to relativo à permuta de publicações do Iristituto Histórico, com outras, 
provindas da Biblioteca e a possibilidade de nos remeter também micro- 
-filmes dos trabalhos, estabelecendo-se o critério de intercâmbio. Nessas 
condicóes, propôs s e  oficiasse ao Diretor da S e c ~ ã o  das Coleqóes Históricas, 
sôbre o caso relatado. A proposta foi aprovada. Disse ainda ter visitado o 
Arquivo Nacional, entrando em entendimento com o Dr. Vilhena de Morais 
a fim de que, dociimentos de interesse do Instituto fossem copiados e enca- 
minhados ao sodalicio. Termina as suas palavras pedindo se lance em ata 
dos trabalhos iim voto de IouYor ao Dr. Aureliano Leite, pela publica~ão do 
seu livro "Siibsidios para a HistUria da Civilização Paulista". A proposta 
foi aprovada. O Prof. Oscar Marcondes de Sousa, aprovando uma proposta 



d o  Dr. Leite Cordeiro, solicita a transcrição nas páginas da "Revista" do 
Instituto do trabalho do Dr. Ibrahim Nobre, referente a epopéia de 1932 e 
se comunique ao homenageado a resolução do sodalicio. A proposta foi 
aprovada. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. E,  para 
constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprova- 
da será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 

Luis Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE 
AGOSTO DE 1954 

Aos vinte e oito dias do mês de Agôsto de mil novecentos e cinquen- 
ta e quatro, em siia sede social a rua Benjamim Constant, 158, o Institu- 
to Historico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordiná- 
ria, presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos 
senhores Cel. Luis Tenrjrio de Brito e Prof. Almeida Magalhães, a ela com- 
parecendo os seguintes consÍxios: Lúcio Kcsales, J. B. Martins Ramos, To- 
más Oscar hlarcondes de Sousa, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camar- 
go, Raul Votta, Dácio Pires Correia, Spencer Vampré, Henrique Oscar 
Wiederspahn, Nicolau Duarte Silva, José Pedro Leite Cordeiro, Eduardo 
Fernández y González e Alfredo Gomes. O senhor Presidente declarou que 
os oradores inscritos, Padre Serafim Leite e Dr. Gama Rodrigues não pu- 
deram comparecer, pelo que aproveitava a oportunidade para discorrer 
acerca da "Exposição de Imagens Religiosas Brasileiras". A seguir, o Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, orador do Instituto, discorreu, igualmente, sô- 
bre o assunto, ressaltando a magnificência do certame, no qual muito 
cooperaram o casal Brancante e o Sr. Stanislaw Herstal. Em vista d o  êxi- 
to alcançado, o senhor Presidente propôs se  lanqasse em ata dos traba- 
lhos um voto de louvor ao consócio Eldino da Fonseca Brancante e sua exma. 
espUsa, assim também ao senhor Stanislaw Herstal, pelo muito que fize- 
ram para realce da exposição. Em seguida o consócio Eduardo Fernán- 
dez y Gonralez com a palavra tornou efetiva a dádiva de uma placa em 
bronze, de motivo alegorico da vida de São Paulo, desde a sua fundação 
até  o momento atual, dizendo que ela foi oferecido pela colônia democrá- 
tica espanhola, radicada em São Paulo. O Presidente agradece em nome 
do sodalicio a delicada lembrança. A seguir usou da palavra o Dr. José 
Pedro Leite Cordeiro que ressaltou a cooperação dos espanhóis na vida de 
São Paulo e do Brasil. O Prof. Alfredo Gomes discorreu longamente sô- 
ore a significação do dia 29 de Agosto, considerando-o o marco inicial da 
fundação de São Paulo, como nucleo de Piratininga, quando, nessa data, 
em 1553 o Padre Manoel da Niibrega fez solenemente 50 catecúmenos, dei- 



xando a carta de último de Agosto que o orador justificou como a cerri- 
dão de nascimento de São Paulo, e o Padre Serafim Leite indicou como 
certiã2o de idade d a  nietrhpole bandeirante. O Prof. Tomás Oscar Mar- 
condes de Sousa discordou das opinióes emitidas pelo orador. Nada mais 
havendo a tratar,  o senhor Presidente depois de agradecrr os  oradores e 
a presenca dos sncios, ence7rou a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente ata que, depois de lida, disciitida e apruvada, será devidamente 
assinada. 

Frt3derico de Rarros Brotero 

Luis i 'enúrin de Brito 

Almeida Maga1hÜe.s 

A SESSAO ORDINÁRIA DE 4 DE SETEMBRO DE 1954 N A 0  S E  

REALIZOI;, PELO híOTIVO DA MIIDANCA DO INSTITGTO PARA A 

SCA NOVA SEDE. 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1954 

Aos deroiro dias do mês de Setembro de mil novecentos e cinqüen- 
ta e quatro, em sua sede social i rria Benjamim Consatnt, 138. o Institri- 
t o  Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordiná- 
ria, para tratar de assuntos administrativos e leitura de atas. Pelo mo- 
tivo d a  ausência justificada do  senhor Presidente, Prof. E ~ n e s r o  de Sou- 
sa  Campos, assumiu a direçãr~ dos trabalhos o 1.O vice-presidente. Dr. Fre- 
derico de Barros Brotero sendo secretários os senhores Cel. Luis Tenório 
de Brito e Prof.  Alnieida Magalhães. Compareceram os  seguintes canso- 
cios: Tito Livio Ferreira, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Raul Votta, J. 
Alberto J. Robbe, Eduardo Fernández y Gonzáler, Plinio de Barros Mon- 
teiro, Enzo Silveira, José Pedro Leite Cordeiro, Carlos d a  Silveira, Alfredo 
Gomes, Nicrilau Dilarte Silva e José Bueno de Azevedo Filho. O senhor oe- 
cretário, Cel. Luis Tenorio de Krito participa ter visitado os consncios As- 
tor  Franca Azevedo e Gama Rodrigues, que s e  acham adoentaclus. Leu uma 
carta do Ilr. Altino Arantes solicitandu a insercão, nas páginas da "Revis- 
ta" do  Instituto, de um artigo da  sua autoria, publicado na "Revista da  
Academia Paiilista de Letras", intitulado "Visita Iniperial" e oferece i En- 
posifáo a se r  patrocinada pelo Instituto, alguns exemplares de "Ex-libris" 
da sua biblioteca assim também de membrns d a  sua familiu. A seguir pro- 
cedeu-se i leitura de a tas  das  sessiies anteriores, sendo todas aprovadas. 
Quantu .i ata d a  Assembléia Geral Extraordinária, mereceu reparos de or- 
dem jiiridica, de liarte dos  consórios Enzo Silveira e Raiil Votta, dizendo 



este que existe legislacão qlie serve de padrão a o  assunto em foco. Igual- 
mente falou sôbre a propositura o consócio Alfredo Gomes. O Dr. Jose 
Peãro Leite Cordeiro, pela cirdem, pede que se nomeie uma comissão para 
e-tiidar a parte legal da matéria, para os  casos fiituros que por ventura 
surgirem. A proposta foi aprovada, sendo designada uma comissão com- 
posta dos ~ n h o r e s  Jose Pedro Leite Cordeiro, Tomás Oscar Marcondes 
de  Sousa e Jose de Ataliba Nogueira, para opinar a respeito. Com a pa- 
lavra o consiicio Tito Livio Ferreira, depois de justificar a ausência, por 
motivu de f6rça maior, do Priif. Ernesto dc Sousa Campos, diz que em 
nome do  sr.  Presidente submete a aprovação da casa duas propostas, qiie 
passa a relatar: a primeira no sentido de que se oficie, em nonie do  Ins- 
tituto Historico, congratulando-se coni r> Prof. Fidelino de Figueiredo, pe- 
I« èaito que alcançou o Congresso de Hist(>i'ia, realizado pelo sodalicio. A 
proposta foi aprovada. A segunda proposta e que foi igualmente aprova- 
da e referente a o  pedido de que se lance em ata diis trabalhos um voto 
de aplaiisos à Câmara Federal dos Deputados, pelo projeto de lei. que se 
acha em trâmite naquela Câmara para que se fise, definitivamente, o dia 
22 de Abril, como data nacional, comcmorl'riva dri descobrimento do  Brasil. 
O consocio Jose Bueno dr Olii-rira Azevedo Filho disse que o hlinistério 
d a  Guerra, pelo Estado Maior do Exercito (5." seção), desejarid<i seja iirgii- 
niiada uma obra sobre a "Histhria Militar Brasileira", lançou um npt- 
10 a o  Instituto a fim de  tomar parte na iniciativa, deixando sôbre a me- 
s a  da Presidência o convite feito e o teniário do trabalho em causa. O Prof. 
Alfredo Gomes propóe se  lance em ata  um \roto de congratulações r 
se oficie a o  Estado Maior do Exército. A proposta foi aprovada. O 
temario em causa ficará na Secretaria do Instituto à disposiqão dos socios. 
O consócjo Tomás Oscar Marcondes de Sousa, com a palavra disse que, 
pelos relevantes serviços prestados a Portugal, nu campo da Histúria lii- 

so-brasileira, o GovGrno de Lisboa condecorou os  nossos prezados con- 
frades: Ernesto de Sousa Campos, Afonso de E. Taunay, Aureliano Leite. 
José Soares de Mrlo, Percival de Oliveira, Tito Livio Ferreira e José Pe- 
dra Leite Cordeiro. Congratula-se com aqueles ccnfrades pela liomenagem 
recebida e que isso conste da ata.  A progosta foi aprovada. O consocio 

Jos6 Pedro Leite Cordeiro agradece e pede que o Instituto envie a Assem- 
bleia Legislativa do Estado, agradecimentos do sodalicio pelos comentários 
favoráveis do  deputado Gilberto Chaves, acerca das últimas iniciativas da 
nossa entidade. A proposta foi aprovada. Referiu-se, por fim, a o  Con- 
gresso de liisthria, realizado pelo Instituto, congratulando-se, miituamen- 
te, com os  confrades, pelo enito do certame. O Prof. Marcondes de Sou- 
s a  acentuou a cordialidade mantida nas sessnes e o Prof. Alfredo Gomes 
pruferiu palavras de apoio ao Dr. Leite Cordeiro. O consncio Enro Silveira 
sugere a c r i a ~ ã o  de cursos de Histõria Paulista, patrocinados pelo Institiito 
e expóe os  seus pontos de  vista. Falou ainda sobre o assunto o Prof.  Al- 
fredo Gomes. A proposta ficou em suspenso, devendo ser resolvida em 



sessão presidida lielo Prof. Ernesto de Sousa Campos, por sugestão do 
Dr. Frederico de Barros Brotero. O Cel. Luis Tenório de Brito aliidiu 
ao tema referente i unidade de orientação que os poderes competentes de- 
veriam dar aos livros destinados ao ensino das  escolas primárias. Fala- 
ram ainda sôbre o assunto os consócios Carlos da Silveira e Nicolau Duar- 
te Silva. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. E, pala 
constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, disciitida, e apro- 
vada, será devidamente assinada. 

(Em tempo: O projeto, referente a data de 22 de Abril é da autoria 
do nobre consncio S r  Aiireliano Leite). 

I:rederico de Barros Brofero 

Luis Tenório de  Brito 
Enzu Siliirira. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 2 DE 
OUTUBRO DE 1954 

Aos dois dias do mês de Outubro de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro, em sua sede social a rua Benjamim Cunstant, 158, o Institiito His- 
tórico e Geográfico de São Paulo realizoii uma sessão ordinária. presi- 
dida pelo Prof. Ernesto de Soiisa Campos e secretariada pelos senhores 
Cel. Luis Tenorio de Brito e Prof. Almeida hlagalliães, a ela comparecen- 
do os seguintes confrades: Tito Livio Ferreira, Carlos da Silveira, Mons. 
Paulo FlorEncio da Silveira Camargo, José Antero Pereira Júnior, Arrisson 
de Souza Ferraz, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, LUcio Rosales, J. C. 
Morais Filho, Eduardo Fernández y Gonzáler, Padre Alcionilio Bruzzi Al- 
ves da Silva, Nicolau Duarte Silva, José Pedro Leite Cordeiro c Fausto 
Ribeiro de Barros. Ao abrir a sessão o senhor Presidente recapitlilou a s  
gestões sôbre a remoção dos despojos da Imperatriz Dona Leopoldina, para 
a cripta sob o moniimenio da Independência, no Ipiranga, comunicando a 
interferência do Instituto Histbrico e Geográfico Brasileiro em favor dos ob- 
jetivos visados, por intermédio do conshcio Dr. José Pedro Leite Cordei- 
ro, junto ao seu presidente perpétuo Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares. Continuando suas comunicações o senhor Presidente leu uma carta 
do Prof. Afonso Taunay, na qual se  declara francamente favorável ao em- 
preendimento do Instituto, a respeito da transladação dos despojos da Im- 
peratriz Dona Leopoldina. O Dr. Leite Cordeiro comunica ter, pessoal- 
mente, conversado com o Presidente Perpétuo do Institiito Historico e Geo- 
gráfico Brasileiro, o qual, após consultar a Diretoria do referido sodali- 
cio, declarou nada ter, não $6 pessoalmente, mas tambem como represen- 
tante máximo daquela entidade cliltural bem como a sua diretoria, a opor 
à transladação dos restos mortais da Imperatriz Dona Leopoldina, solici- 



tando, porém, que o Institgto Histórico e Geográfico de São Paulo con- 
serve em terras de Piratininga a tradição, iniciada por proposta do saudo- 
so Max Fleiuss e mantida desde 1922, pelas sucessivas diretorias do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro as quais, em todos os dias 7 de 
Setembro, comparecem, incorporadas, ao tiimiilo da Imperatriz Dona Leopol- 
dina, nele depositando um ramo de orquideas. A seguir apresentou um 
exemplar de "O Teatro Jesilitico", que o autor, o Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares ofereceu à Biblioteca social. O presidente, depois de 
agradecer a oferta do precioso trabalho e a siia valiosa interferência jun- 
to ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, convida o Dr. Leite 
Cordeiro a pronunciar a sua palestra, intitulada "Uma excursão à São 
Thomé das Letras". O orador abordou assuntos referentes à pré-história 
da América do Sul e especialmente a s  inscrifóes supostas, existentes no 
Brasil, demorando-se em longos comentários sõbre a de São Thomé das 
Letras, localidade visitada pi>r êle recentemente. O assunto mereceu comen- 
tários de parte dos consócios José Antero Pereira.Junior e Almeida Maga- 
Iháes. A seguir, o consócio Padre Alcionilio Bruzzi Alves da Silva fez unia 
interessante dissertacão sõbre os funerais de um cacique da tribo Tiiçano. 
ilustrando a palestra com a gravaçáo do canto elegia do ritual. O presi- 
dente felicitou os conferencistas e externou o desejo do Institiito de possuir 
para a sua discoteca tima copia das gravacnes apresentadas ]>elo padre 
Alcionilio Bruzzi como excelente documentario etnografico. Antes de encerrar 
a sessão o senhor Presidente anunciou, para 5.*-feira próxima, tima sessáo 
cinematográfica, sob a direfáo do consócio Prof. Fausto Ribeiro de Barros 
e que, no dia 23 deste mês, sábado, à s  15 horas, o consócio Dr. Arlindo 
Drumond realizara uma conferência intitulada "Os Açores". Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão. E para constar foi lavrada a 
presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente 
assinada. 

Frederico de Barros Brotero 

Luis Tenório de Brito 

Enzo Silveira 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 16 
DE OUTUBRO DE 1954 

Aos dezesseis de Outubro de mil novecentos e cinqüenta e quatro, em 
sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Sáo Paulo realizou uma sessão extraordinária, para tratar de 
assuntos administrativos e leitiira de atas, presidida pelo Dr. Frederico de 
Barros Brotero e secretariada pelos senhores Cel. Luis Tenório de Brito e 



Dr. Enro Silveira, "ad-hoc". Estiveram presentes os  .seguintes consócios: 
Carlos da Silveira, José Pedro Leite Cordeiro, Tomas Oscar Marcondes de 
Soiisa, Plinio de Barros Monteir", Tito Livio Ferreira, José Antero Perei- 
ra Junior, Eduardo Fernández y Gonzalez, J. G. .Morais Filho, Spencer 
Vamliré. Raiil Votta, Henrique Oscar \\!iederspnhn, Aureliano Leite, e Ni- 
colaii Duarte Silva. Ao iniciar o s  trabalhos, o senhor Presidente Dr. Fre- 
derico de Barros Brotero disse que, por motivo de moléstia na pessoa do  
senlior Presidente efetivo, Prof.  Ernesto de Sousa Campos, qiie não com- 
pareceu, cabe-lhe, assim, de conformidade com os estatutos, a direfáo dos 
trabalhos. Crimunica, igualmente, que, por motivo de forca maior, o 2." 
secretário, Prtjf. Alnitiiia Magalhães deixou de comparecer. A se:iiir o se- 
cretário Enzo Silrrira procedeu a leitura das  a tas  das  sess6es anteriores, 
sendo todas aprovadas, carecendo apenas de um esclarecimento 3 do dia 
18 de Setembro. a peuido do Prof. Tomás Oscar Marcondes de Sousa, pzi- 
ra dizer qiir a autoria do projeto de lei, em discussão na Câmara Federal de 
Depiitados, r referente i fixacão definitiva do dia 22 de Abril, como data 
nacional, comemorati~ra do  descobrimento do  Brasil cabe ao nobr' 
consricio Dr. Aurelinno Leite. Por proposta do confrade José Pedro Lei- 
te Tiordeiro foi, por iinaniniidade, lanyado eni a ta  iini voto de aplaiisos a o  
Dr. Aureliaiio Leite pelo seu patriritico empreeniiimento. N o  expediente, 
o 1.O seiretáriii Cel. Liiis Tenririo de Brito fez as  seguintes comunicaçóes: 
1)  Carta da Exma. Viuva Dr. Teouoro Braga, oferecendo ao sudalicio qua- 
tro caixotes contendo duciimentos que pertencerani a o  seu espòso e nosso 
saudoso cririsDciri Tcodoro Braga. 2) Oficio da Sociedade Geoxráfica Bra- 
sileira, reg<irijando-se com o Institiito, pelo rxito de siias iniciativas, re- 
ferentes i transladacáo dos restos morais d a  Im?eratrir Dona Leopolilina, 
para o Panteáo do Monornento da Independencia. 3) Ainda, da mesma en- 
tidade, <ilitro oficio, consultando sobre a possibilidade do  Instituto ceder- 
lhe, uma ver por mCs, o seli auditório, quando a Sociedade Geográfica Bra- 
sileira tiver que efetuar reuiiióes com projefões cinematográficas e "slides" 
particularmente do Brasil, destinados, exclusivamente, a seus socios e aos 
do nosso sodalicio e Exmas. Famílias. Depois de  algumas consideraffies, 
favoráveis, tecidas pelos consócios José Peùro Leite Cordeiro, Henrique 
Oscar Wiederspalin e Tito Livio Ferreira, foi a pro"osta aprovada, tendo 0 
senhor Presidente declarado ser essa concessão em caráter excepciunal i 
Sociedade Geográfica Brasileira. 4) Ofício do senhor Presidente da Câmara 
Municipal ct~muiiicando haver o \'ereador AmErico Rossini proposto, sendo 
allrovada, Iiomenagem a o  Instituto Historico e tieografico de S. Paulo, pelo 
êxito alcançado pelas suas iniciativas, ùltimamente realizadas e relativas às  
suceisi\~as exposicGes de imagens religiosas brasileiras, vestes imperiais e 
louça histnrica, assim também o Congresso de História, comemorativo do  
IV Centenário de São Paulo. 5) Oficio do  senhor Presidente d a  Assem- 
bléia Legislativa Estadual, comiinicando que, por iniciativa do Deputado 
Gilberto Chaves foi aprovado um voto congratulatorio com o Instituto, pe- 



Ia transladaçào dos despojos mortais de  Dona Leopoldina. 6) Carta do  
niesmo ~Icputado, participando que, em atencáo à solicitaq5.0 que lhe fizera 
o dizno consócio Enzo Silveira, fez, da sua verba particular de deputado, 
uma dotacão da importância de cinqüenta mil cruzeiros para ocorrer a s  
despesas de feitura do pr0ximo número i!; "Revista" do  Instituto. Todos 
~ S S ~ S  papéis serãa  encaminhados à secretaria do  Institlito, para a s  proui- 
dências cabíveis. O consúcio José Pedro Leite Cordeiro comunicou: 1) 
Oue o consócio Padre  Serafim Leite, por seu intermédio. apresenta despe- 
didas aos  confrades do  Instituto, por motivo de sua viagem a Europa, on- 
de  se encontra em Roma, oferecendo-nos os  seus préstimos. 2)  Qiie o 
nobre consócio Prof. Francisco Isoldi comemora o 50.0 aniversário de 
sua formatura, em Filosofia e Letras, pela Cniversidade de  Roma. De- 
pois de referir-se aos  dados bioxraficos do ilustre mestre e exaltar o s  
seus pendores culturais, pede conste em ata ,  um voto de congratiilaçóes 
a o  Prof. Francisco Isoldi e que se Ilie oficie, comunicando a deliberacão do  
sodalicio. A proposta foi aprovada. O Cel. Luis ~ e n ó r i o  de Brito, depois 
de coiigratular-se com os confrades, pelo êxito que coroaram os  esforços 
desenvolvidos pelo Instituto, nas providências tomadas para a vinda dos des- 
pojos da Imperatriz Dona Leopoldina, para o renotafio do Monumento da 
Independência, leu o seu relatório, expondo, com minúcias, a s  suas ativi- 
dades junto as  esferas militares, federais e estaduais e termina apelando 
aos  demais consócios e pessoa? outras que tiveram idênticas missões que 
apresentem as  suas exposi~ões, a fim de que se possa reuni-las em docii- 
mentário que possivelmente será publicado pelo sodalicio. O Dr.  Carlos 
da Silveira endossou a s  palavras do  orador que o antecedeu. O Prof .  To-  
más Oscar Marcondes de Sousa referiii~:o-se a s  cooperaçóes para o exito 
da iniciativa do Instituto, a respeito da transladação das  preciosas reliquias, 
disse que a Sociedade de Estudos Histhricos, pelo seu Presiderite, intercedeu 
junto ao Guardião do  Convento Santo António, no Rio de Janeiro, para que 
os  despojos d a  Imperatriz Dona Leopoldina fóssem transladad(~s para São 
Paulo. O senhor 1.O secretario participa achar-se sbbre a mesn diretora dos 
trabalhos a prestação de contas, relativas a o  exercício findo do  Instituto, 
apresentadas pelo Tesoureiro, Prof. Dácio Pires Correia, documentos esses 
já aprovados pela Comissão de Contas e que se achavam na secretaria para 
a considera~ão dos sócios. A referida documenta$áo foi por iinaiiimidade 
aprovada em plenário, tendo sido exarado em ata.  tambtm vor unanimidade, 
um voto de aplausos a o  Tesoureiro do  Instituto, Prof.  Dácio Pires Correia, 
pelo zêlo, competência e dedicacão demonstrados no desempenho do  cargo. 
O consóciii Titri Livio Ferreira referiu-se à visita a o  Institiito do  Ur. José 
Honhriii Rodrigues. que doou, nessa ocasião, a Biblioteca do sodaliciri dois 
volumes com a correspondência de Capistrano de Abreu, recém-publicada 
pelo Instituto do Livrti. Trata-se de uma obra de real valor, precedida de  
um estudo critico feito pelo Dr. Honório Rodrigues. Pede, ao terminar, 
que o Instituto agradeça a valiosa doação. O Dr. Jose Pedro Leite Cor- 



deiro teceu comentários em torno da referida publicação, salientando o con- 
teúdo ainda inédito, nela existente e que diz respeito a vida do sodalicio, 
a qual poderá ser estudada sob prismas interessantes e novos, graças a 
correspondència do grande historiógrafo cearense. O Cel. Luis Tenório de 
Brito participa o recebimento pelo Instituto de duas valiosas publicaçóes, 
uma da autoria do consócio Armando de Arruda Pereira, intitulada "Vinte c 
seis meses Prefeito em São Paulo" e outra, da lavra do Tenente-Coronel do 
Exército Jose de Figueiredo Lóbo, intitulada: "Conseqüências da Tragé- 
dia do 22.' B. C. na Paraiba". Por fim apela aos presentes se dignem com- 
parecer ao Instituto, no dia 23 deste mès, às 15 horas, a fim de assistirem 
à conferência que o Dr. Arlindo Drummond Costa, do Rio de Janeiro, pro- 
d n c i a r á ,  sobre o tema: "Os Açores". O Dr. Aiireliano Leite disse ser an- 
seio de muitos patricios reverenciar-se o nome de dona Bárbara Eliodora 
Giiilhermina da Silveira, perpetuando-se-lhe a memória em cima lápide no 
Museu dos Inconfidentes, em Ouro Prêto, visto a História ter esclarecido, 
suficientemente, que dona Bárbara Eliodora tornou-se uma heroína no Mo- 
vimento da Inconfidència hlineira. Continuando disse o orador que diver- 
sas entidades culturais do Pais têm envidado esforqos no sentido de se  con- 
cretizar êsse patriútico desiderato. Assim, apela ao Instituto que se  irma- 
ne a s  demonstrações de civismo, enviando ao senhor Ministro da Educa- 
ção um oficio, solicitando a s i ~ a  colaboração, rio sentido de que figure nu-  
ma lápide, naquele hluseu Histórico, o nome de Bárbara Eliodora, que mui- 
to se orgulhava de ser descendente da brava gente bandeirante. A propos- 
ta foi aprovada par unanimidade, tendo o consório José Gomes de Morais 
Filho endossado as palavras do orador. Foi designado o consócio Prof. 
Tomás Oscar hlarcondes de Soiisa para redigir o oficio ao Senhor Ministro 
da Educação, referente a moção aprovada. O consócio José Pedro Leite 
Cordeiro referiu-se a data preceituada pelos Estatutos para a comemoração 
da fundação do Instituto e o "elogio fúnebre" dos sócios que tombaram du- 
rante o ano dizendo que essa data recai num sábado, véspera de mais dois 
dias santificados; lembra, assim, que essa sessão marcada para o dia 30, 
seja tracsferida para o sábado imediato, dia 6 de novembro, a s  mesmas ho- 
ras. O assunto mereceu acaloraila discussão, tendo alguns sócios se ma- 
nifestado contrários i proposta do orador oficial, a qual, porém, terminou 
por ser aprovada. O Dr. Enzo Silveira pede a palavra pela ordem e propõe 
ao plenário que, em face das raziies apresentadas pelo orador oficial, Dr. 
Jose Pedro Leite Cordeiro, e, ao mesmo tempo considerando a importância 
da data de 1.O de Novembro, que no dia 1.O seja cultuada a data do 60.O ani- 
versário de fundação do Instituto, com a realização de palestras radiofô- 
nicas e de publicaçóes de artigos Sobre o assunto, através da imprensa e 
que se realizasse no Instituto, a aludida comemoração no dia 6 de No- 
vembro. Assim, foi aprovada a proposta do Dr. Enzo Silveira de que se  
realizasse a sessão no dia 6 de Novembro, sem prejuizo, entretanto, de 
dutras cumemoraçiies. Para êsse fim foram designados os consócios Tito 



Livio Ferreira, para escrever na "Gazeta" um artigo alusivo a efeméride; 
Nicolau Duarte Silva no "Estado de São Paulo" e Enzo Silveira, pela rá- 
dio-difusão, ficando, dessa forma, plenamente atendida a sugestão propos- 
ta pelo Dr. Leite Cordeiro. Quanto as duvidas surgidas a respeito do as- 
sunto referente ao arrendaniento do prédio-sede do Instituto e concernen- 
tes a competência de uma sessão extraordinária aprovar tal decisão, o con- 
sócio Dr. Leite Cordeiro disse que ouviu a respeito diversas pessoas conhe- 
cedoras da matéria, citando os nomes dos senhores Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares, Ataliba Nogueira, Pascoal Imperatriz e outros, a maio- 
ria delas de parecer favorável à aprovação da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária, em sessão ordinária do sodalicio. O Dr. Enzo Silveira ex- 
pôs o seu ponto de vista, mais uma vez, demonstrando que uma ata de As- 
sembléia Geral Extraordinária só poderia ser aprovada por outra Assem- 
bléia Geral. O assunto, voltando a debates, mereceu consideraçóes de par- 
te dos consócios Aureliano Leite e Marcondes de Sousa, que opinaram pe- 
la convocação de outra Assembléia Geral Extraordinária. previamente anun- 
ciada, a fim de ratificar o assunto em pauta, o que foi aceito. Nessas con- 
diçóes, a secretaria providenciará a publica$ão de edital, no "Diário Ofi- 
cial", comunicando a deliberação tomada pelo Instituto. O Cel. Luis Te- 
nório de Brito disse que se afastara, momeritâneameiite, do seu pâsto de se- 
cretário, a fim de atender a um telefonema do Prof. Sousa Campos que, 
apesar de enfermo está sempre com o espírito voltado ao nosso sodalicio e 
que, sabendo da reuniáo que se está realizando, aproveitava êsse ensejo pa- 
ra apresentar à Casa a s  suas saudaçóes. O senhor Presidente agradece 
a lembrança e, por proposta do consócio Marcondes de Sousa nomeou uma 
comissão constituída dos senhores Cel. Luis Tenório de Brito, Dácio Pires 
Correia e José Pedro Leite Cordeiro para. em nome do Instituto, visitar o 
Prof. Sousa Campos. O Dr. Tito Livio Ferreira historia a iniciativa da 
colocação de duas placas de bronze, uma do Padre Manoel da Nóbrega e 
outra com escudos e armas luso-brasileiras, no Auditório do Instituto e 
que a sua interferência foi no sentido de a idéia ser realizada. O Dr. Lei- 
te Cordeiro participou ser hoje a data fixada para o encerramento das ea- 
posiçíies de vestes imperiais e louyas históricas, exaltando o êxito que ob- 
teve o certame, e encarecendo a projeção que teve o casal Brancante c a 
valiosa contribuição da Família Imperial, cedendo, para serem exibidos no 
Instituto, os ricos vestuários e alfaias imperiais, assim como à s  pessoas que 
enriqueceram os mostruários das Exposiçíies, enviando louças e objetos pre- 
ciosos do 1.O e 2.0 Impérios. Propõe que conste em ata dos trabalhos um 
voto de louvor a todos os  expositores. A proposta foi aprovada, tendo si- 
do extensiva a homenagem a todos os que coiahoraram nesse empreendi- 
mento. O Prof. Dácio Pires Correia disse que a E x p o s i ~ i o  de Vestes Im- 
periais e Lousas Históricas mereceu, dentre outras, a visita do Cel. Por- 
firio da Paz, Prefeito em exercicio, tecendo palavras de encômio pelo bri- 
lho do certame; encaminhou a seguir, a mesa da Presidência, o original 



do disciirso que o Dr. Porfirio d a  Paz, na qualidade de Governador da Ci- 
dade, pronuncio11 no Panteão d a  Indepcndencia, durante as  festividades ali 
realizadas. O consiicio Enzo Silveira propíie, sendo aprovado, um roto de 
loiiror a Comjssão encarregada da transladaçáo dos despojos de Dona Leo- 
poldina, 1." Imperatriz do Brasil, do  Convento Santo Antônio, no Rio de 
Janeiro, para o Panteão d a  Independência em São Paulo. Esta proposiião, 
por iniciativa do Dr. Leite Cordeiro, fez qiie se  estendesse esse voto de 1011- 
\ror aos  senhores Eldinn Brancante e Olavo Siqueira Ferreira pelos gran- 
des serviqos prestados a o  magno empreendimento. O Cel. Luis Tenorio de 
Brito acrescentou a lista os  nomes dos senhores Everardo Seixas hlarti- 
rielli e das  autoridades que prestigiaram a iniciativa do  Instituto: o Minis- 
tro da Educação, Dr. Cândido hlota Filho; Prefeito Municipal de São Pau- 
lo; o ilustre Secretário da Educacão e Cultura da Prefeitura, Valerio 
Giuli; Grn. de Divisão, Olimpio Falconiere da Cunha, Comandante da Zo- 
na Militar Centro; Major Brigadeiro do  Ar, Armando de Ararighoia, Co- 
mandante da 4." Zona de  Base At rea ;  Cel. Oscar de Mello Gaya, Coman- 
dante da Forca Pi~blica e mais personalidades em evidência sobre o ex- 
traordinário evento. devendo-se oficiar a cada qual deles. As propostas 
foram aprovadas. 

E, para canstar, foi lavrada a preeente ata que, depois de lida, disciitida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

Carlos da Silveira 

Luis Tenoriu de Rrito 

Anlndor Bncno i\lachado Florence 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 
DE OUTUBRO DE 1954 

Aos dezoito de Outiihro de mil novecentos e cinqüenta e quatro, em sua 
sede social, à roa Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária, presidida pelo Dr. 
Frederico de Barros Brotero e secretariada pelos senhores Cel. Luis Te-  
nório de Britri e Prof .  Almeida Magalhães a ela comparecendo os  segilin- 
teç consócios: Afonso de  E. Taunay, Lúcio Rosales, Manoel Rodrigues Fer- 
reira, Carlos da Silveira, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Djalma For- 
jaz, Jost Pedro Leite Cordeiro, Tito Livio Ferreira e Spencer Vampré, es- 
te representando tambem os consócios Altino Aranes e Aristeii Seixas. Ao 
iniciar os  trabalhos o senhor Presidente participou o não comparecimento 
do Presidente efetivo, Prof. Ernestu de Sousa Campos, que se  acha enfer- 
mo, pelo qiie lhe competia assumir a direção dos trabalhos, na qualidade 
de sei] 1.O vice-presidente. Disse qiie a sessão especial do  Instituto foi con- 
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vocada a fim de se proceder a inaugliração de dlirs placas de bronze, co- 
memorativas - uma oferta do "i\lovimento Pró Padre Manocl da Nrihrega, 
fundador de São Paulo", e outra com escudos e armas luso-brasileiras. A 
mesa tomaram assento, a convite, os senhores: José Pedro Leite Cordei- 
ro, Alfredo Lencastre da Veiga. Afonso de E. Taunay, Alfredri Gomes. re- 
presentando o senhor secretário do Estado da Educação, Dr. José de Mou- 
ra Resende, Áivaro Soares Brandão, e ~ u m h e r t o ~ l v e s  hlorgado. O Prof. 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa pede a palavra para anunciar que o 
consócio Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro foi. recentemente, eleito membro de 
Academia Paulista de Letras, o que é motivo de satisfacáo para o Instituto. 
Depois de enaltecer as qilalidades culturais e cientificas do eminente con- 
siicio, pede o Sr. hlarcondes de Sousa seja lançado em ata um voto de re- 
gozijo do sodalicio ao Dr. Leite Cordeiro e que se  oficie à Academia Pau- 
lista de Letras, comiinicando a deliberacão do Institlito. A proposta foi 
aprovada, tendo o homenageado agradecido. A seguir o Dr. Tito Livio 
Ferreira disse que a sessão especial de hoje foi convocada para se proce- 
der à inauguração de duas placas de bronze. comemorativas. A seguir, 
convida o Prof. Afonso de E. Taiinay a descerrar a placa oferecida pelo 
'Movimento P1.o Padre Manoel da Nóbreca, Fundador de Sáo Paulo", o 
que se realizou sob uma salva de palmas. .A seguir o Dr. José de Melo Pi- 
menta fez uso da palavra para, em nome do Sr. Manuel de Nielo Pimenta 
oferecer a placa onde se conjugam os escudos e armas luso-brasileiras, 
e que foi descerrada. pelo senhor Manuel de Melo Pimenta. Fizeram uso 
da palavra os 51s.: José Augusto da Silva Ribeiro, que dissertou acèr- 
ca do "Movimento Pró-Manoel da Nóbrega, Fundador de São Paulo"; Dr. 
Carlos da Silveira sôbre "Armas e Escudos Luso-Brasileiros"; Cel. Luis 
Teniirio de Brito "Nobrega, homem de Estado"; Engenheiro hlanuel Ro- 
drigueç Ferreira, "Niibrega, primeiro A~oçtiniana do Brasil", Hiimberio 
Alues Morgado. Cónsiil de Portugal, " N ú b r e ~ a  na Uniirersidade de Coim- 
cra" e Dr. José Pedro Leite Cordeiro, orador oficial do Instituto, agradecen- 
do. em nome do sodalicio, a oferta das duas placas. O Cel. Luis Tenório 
de Brito anuncia ter recehido do prol. Sousa Campos, que se acha enfer- 
mo, um telefonema, apresentando sauctaçóes à s  pessoas presentes convi- 
dandn-as a comparecer no dia 23 p. f .  a fim de oilvirern a ronfer2ncia sõ- 
bre - "Os Açores" que o Dr. Arlindo Drummond Costa proferirá, no Au- 
ditório do Instituto. O Dr. Carlos da Silveira. em nome do Sr. Alfredo 
Lencastre d a  \'eiga, representante do Governo de Portugal, ofereceu dois 
exemplares, ricamente encadernados, dris livros: "Dialogo sôhre a conver- 
são do gentio, pelo Padre Manoel da Nóbrega" com anotações históricas 
do Padre Serafim Leite e "Campo de Sã<, Paulo. A Companhia de Jesus 
e o plano portuguès no Brasil", da autoria de Vitorino Nemésio, assim 
também a medalha de bronze, homenagem de Portugal a Cidade de São 
Paulo, no I\' Centenário de sua fundação. A seguir o Prof. Alfredo Go- 
mes, representante do Secretário da Educação, a r .  José de Moiira Rezen- 



de, procede à distribuicão dos prêmios referentes a "Monogranas sõbre Ma- 
noel da Nribrega". Aos vencedores coube, como prêmio, a obra da auto- 
ria do Dr. Aureliano Leite "História da Civiliza$ão Paiilista" ricamente en- 
cadernada, e que foi concedida aos senhores: Jorge Rahme "Premio Uni- 
versitário", entregue ao detentor, pelo senhor Cônsul de Portugal; Maria 
de Lourdes Navarro "Prêmio Manoel da Nóbrega", entregue pelo Prof 
Afonso de E. Taunay e finalmente, ao Sr. José Bertinati Knop, o "Pre- 
mio Tibiriçá", entregue pelo Dr. Aureliano Leite. A seguir foi consigna- 
do na ata dos traballios um voto de congratulaqóes ao Dr. José de Moura 
Resende, Secretario da Educação, pelo muito qiie fez para o brilhantismo 
do certame. O Presidente depois de congratular-se com os  consócios pe- 
lo brilho que emprestaram as contribui~0es apresentadas e agradecendo o 
comparecimento do seleto auditório, encerrou a sessáo. Nada mais ha- 
vendo a tratar foi encerrada a sessão. E, para constar foi lavrada a pre- 
sente ata  que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente as- 
sinada. 

Carlus da Silveira 

Luis Tenório de Brito 

Amador Biicno Machado Florence 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 23 
DE OUTUBRO DE 1954 

Em siia sede social, i rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessãi) extraordinária, no 
dia vinte e três de Outubro de mil novecentos e cinqüenta e quatro. As- 
sumindo a direcáo dos trabalhos u Dr. Frederico de Barros Brotero disse 
que assim o faria, em virtude do não comparecimento do Presidente efe- 
tivo, Prof. Ernesto de Sousa Camlios, por motivo de moléstia. A sessão 
conar~cadn. esclareceu o senhor Presidente, é para o fim do Dr. Arlindo 
Drumniond Costa, do Rio de Janeiro, pronlinciar a sua conferência, inti- 
tlilada "Os Acores". A sessão foi secretariada pelos seiiliores Cel. Luis Te-  
nório de Brito e Dr. Plinio de Barros hlonteiro "ad-hoc", a ela compare- 
cendo os seguintes consiicios: Spencer Vampre, Carlos da Silveira, To-  
más Oscar Marcoiides de Sousa, Tito Livio Ferreira, hlons. Paulo Florèn- 
cio da Silveira Camargo, Nicol~u Duarte Silva, Dácio Pires Correia e 
outros que deixaram de assinar o livro de presença dos sócios. O senhor 
Presidente disse achar-se na ante-sala o conferencista Ilr.  Arlindo Drum- 
mond Costa, pelo que designa os consócios Lúcio Rosales, Tito Livio Fer- 
reira e Raul Votta para o acompanharem a o  Auditiirio, onde foi recebido 
sob palmas. A seguir convida a tomarem assento a mesa diretora dos tra- 



balhos os senhores: Revmo. Bispo de Corumbá, o Bispo auxiliar da mesma 
Diocese, o Padre Teodoro Kolosyck; representante do Revmo. D. Aqiiino 
Correia, Arcebispo de Taubate, Prof. Álvaro da Costa Pimpãõ, da Uni- 
versidade de Coimbra e o Prof. Spencer Vampré, representante da Aca- 
demia Paulista de Letras. A seguir o senhor Presidente concede11 a palavra 
ao Dr. Arlindo Dronimond Costa, tendo o orador proferido uma interes- 
sante conferência sobre o tema "Os Açores", produzindo iitima impressão 
ao auditório que o felicitou efusivamente, assim tambem o senhor Presi- 
sidente que teceu comentários elogiosos ao orador. Antes do encerramen- 
to da sessão o Prof. Almeida Magalhães solicitou a convocação, a segiiir, 
de outra sessão, pois desejava fazer algumas comunicaçóes. A solicita~áo 
foi atendida, tendo o senhor Presidente aguardado a rvacliação do Audi- 
túrio para a realização da nova sessão. E. para constar, foi lavrada a pre- 
sente ata  que, depois de lida, disciitida e aprovada, será devidmente as.- 
sinada. 

C<irlos rla Silveira 
Liris Ten<irio de Brifo 
Amador Rireno Machado Florencc 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 23 
DE OUTUBRO DE i954 

Aos vinte e três dias do mês de Outilhro de mil novecentos e cinquen- 
ta e quatro, em sua sede social, à rua Renjamim Constant, 158, o Institu- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessãci extraordiná- 
ria, sob a presidência do Dr. Frederico de Barros Brotero e secretariada 
pelos senhores Cel. Luis Ten&io de Brito e Prof. Almeida Magalhães a 
;Ia comparecendo o mesmo "quorum" verificado na sessão anterior. 0 
consócio Almeida Magalhães pronunciou um discurso congratulatório com 
o sodalicio, pela eleiqão do nosso distinto confrade Dr. José Pecir<i Leite 
Cordeiro para membro da Academia Paulista de Letras, dizendo que era 
intenção sua manifestar-se a respeito. na sessão passada, mas que, entre- 
tanto, o Prof. Marcondes de Sousa já o havia antecedido. Fortalece ainda 
mais o entusiasmo do sodalicio ao ver aqui.le prezado confrade ocupar uma 
cadeira do máximo cenáculo acadbmico das Letras de São Paulo. Teriiii- 
nando suas palavras propõe se lance em ata dos trabalhos um voto de rego- 
zijo ao Dr. Leite Cordeiro e s e  oficie a Academia Paulista de Letras comu- 
nicando a deliberação tomada pelo sodalicio. A proposta foi aprovada :eiido 
o consócio Nicolau Duarte Silva solicitado que a noticia fosse recebida sob 
vibrante salva de palmas, o que foi feito. A seguir o consócio Prof. Dácio 
Pires Correia fundamentou duas propostas, sendo ambas aprovadas. L'ma 



para que se  registrasse em ata o passamento do Presidente da República, 
dr. Getúlio Vargas e outra que se  registrasse igualmente em ata a passa- 
gem do 4.O aniversário da morte do saudoso presidente perpétuo do Ins- 
tituto Dr. José Torres de Oliveira. O Cel. Luis Tenorio de Brito referiu- 
se à personalidade do Dr. Coimbra Bueno, antigo Governador do Estado 
de Goiás, recentemente eleito senador federal, dizendo ser èle ,o paladino da 
mudança da Capital Federal para o Planalto Central de Goiás. "h'ão upe- 
nas pela ascensão à mais alta Casa do Parlamento Nacional, de um cida- 
dão prestante mas e especialmente porque merece a s  congratulações que 
proponho, por se  tratar de vigoroso batalhador da grande causa brasilei- 
ra que é a transferência d a  Capital da República, nos termos da Carta 
Magna da Nação". E, para constar, foi lavrada a presente ata  que, depois 
de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Carlos d a  Silveira 

Luís Tenório de Brifo 

Amador Bueno Machado Flore,nce 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1954 

Presidència, Carlos da Silveira. 
1 . O  Secretário, Luis Tenório de Brito 

2 . O  Secretário, Amador Bueno Machado Florence 

As catorze horas, na sede social, presentes os sócios constantes do li- 
vro de presença, o presidente declara que a presente assembleia é destina- 
da a leitura, ratificação e aprovação de todas a s  atas de assembleias ge- 
rais porventura aprovadas em sessões ordinárias. Lidas todas a s  atas pe- 
lo 2.' secretário, o Dr. José Pedro Leite Cordeiro dá ao plenário a s  devi- 
das  explica~ões dos enganos da aprovação por assembléias ordinárias, por- 
tanto incompetentes. Postas em discussão referidas atas, submetidas a vo- 
tos, foram unanimemente aprovadas. Lida, discutida, e a seguir aprova- 
da a ata da sessão ordinária de 16 de Outubro Ultimo, o Sr. Leite Cordei- 
ro pede dispensa da leitura das atas das sessões ordinárias dos dias 18 e 
23 de Outubro o que a casa concede, sendo a s  mesmas consideradas apro- 
vadas. Em seguida o presidente suspende a sessão por dez minutos, para 
lavratura da presente ata, que lida e discutida, submetida a votos 4 apro- 
vada. 

Carlos d a  Silveira 

Luís Tenório de Brito 

Amador Bueno Machado Floreore 
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ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 6 DE 
NOVEMBRO DE 1954 

Presidente: Carlos da Silveira 

1.' Secretário: Luis Tenorio de Brito 

2.O Secretário: Amador Florence 

As dezesseis horas, em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158. 
presentes os consócios, constaiites do livro de presença, srs.: Carlos da 
Silveira, Luis Tenório de Brito, Dácio Pires Correia, A. D'Alessandro, Ama- 
dor Florence, Tomás Oscar Marcondes de, Sousa, LUcio Rosales, José An- 
ter0 Pereira Junior, Tito Lirio Ferreira, José Pedro Leite Cordeiro, Raul 
Votta, Arrisson de Sousa Ferraz, Spencer Vampré, Astor França Azevedo, 
Afonso de E. Taunay, Fausto Ribeiro de Barros e Alfredo Gomes, foram 
abertos os trabalhos que se destinavam, principalmente, à comemoração dos 
companheiros falecidos durante o ano. Inicialmente o sr.  Luis Ten6rio de 
Brito apresenta a Casa as saudações do Prof. Ernesto de Sousa Campos, 
presidente efetivo, que ainda se  encontra acamado e sauda especialmente 
o consócio Astor França Azevedo que, restabelecido de grave e pertinaz mo- 
léstia, se encontra presente. Em seguida o orador oficial, Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, fala brilhantemente pelo espace de 45 minutos traçando o 
necrologia dos consócios desaparecidos em 1954, abordando considera- 
çòes sôbre a s  personalidades de Francisco Martiniano da Costa Carvalho, 
Fernando Raja Gabaglia, U'illiam Broocks Greenlee e João Lourenco Ro- 
drigues, merecendo, ao finalizar, calorosos aplausos. Dada a 17alavra ao 
consócio Amador Florence, êste aponta a feliz e incomum ci-cunstância de 
ainda contarmos no quadro social com um membro fundador, isso preci- 
samente depois de 60 anos de existencia do Instituto, e que é o Dr. Bento 
Pereira Bueno. Ante a singularidade do fato e, ainda, o merecimento do 
homenageado, propõe fique constando dos anais um voto de jubilo e que 
uma comissão, acompanhada de toda a Diretoria, visite o conspicuo con- 
frade; diz, ainda, a propósito dos 60 anos de vida do sodalicio estarem 
sendo comemorados na nova sede, que não devem ficar esquecidos os fun- 
dadores e, após longas cunsideraçnes sôbre os homens do passado, propõe 
seja aposta a entrada da sede, em lugar de destaque, uma placa de bron- 
ze com os nomes de Toledo Piza, Domingos Jaguaribe e José Maria Bour- 
roul, mais a s  indica~ões - "Fundadores - 1894-1954". O Presidente con- 
sidera aprovada a primeira parte da proposta, isto é, a relativa a o  confra- 
de Bento Bueno e propõe que a segunda seja considerada oportunamente. 
Faz uso da palavra, a seguir, o Dr. Ubirajara Dolácio Mendes, antigo di- 
retor do Departamento do Arquivo Histórico do Estado, que em nome da 
família e dos amigos do Prof. João Lourenço Rodrigues agradece a s  ho- 
menagens prestadas aquele saudoso confrade. Terminada esta primeira 



parte, usa da palavra, ainda, o consócio José Pedro Leite Cordeiro, dccla- 
rando que apesar de a sessão destinar-se ao encerramento do ano social, 
necrológio dos sócios falecidos e homenagem especial a Bento Bueno, tem 
algumas comunicações a fazer, pelo que pede a atenção da Casa - 1.' 
para o excepcional kxito da Exposição de História, organizada no Ibira- 
puera soh a orientação do Prof. Jaime Cortezão e sob os auspicius da Co- 
missão do IV Centenário. pelo que solicitava a s  congratiilaçíies da Casa 
com o emérito historiógrafo; 2.O a publicação de meritórias obras históri- 
cas pela mesma Comissão, entre elas o "Dicionário de Bandeirantes e Ser- 
tanistas", de Carvalho Franco, "Notas Etnológicas", de Herbert Baldus e 
"Coletânea de Mapas Hist<iricos de São Paulo", e ainda votos de aplausos 
a Guilherme de Almeida, com a respectiva comunicação; 3.0 especial voto 
de congratulaçíies com o Prof. Ernesto de Sousa Campos, presidente do 
Instituto, pela publicação de sua notável obra sobre a "Cidade Universi- 
tária"; J?, voto de felicitações ao confrade Oscar Wiederspahn, em virtude 
de sua promoção ao posto de tenente-coronel do Exército Nacional e ou- 
tro de júbilo pelo retorno ao convivi0 social do companheiro Astor Fran- 
ça de Azevedo; 5.', acentua, a seguir, 0 aiispicii~so acontecimento de pas- 
sar êste ano o centenário do nascimento de Brasilio Rodrigues dos Santos, 
notável político do passado, homem de Estado e emérito mestre de Direi- 
to, que tanto brilho deu à velha Faculdade do Largo de S. Francisco e con- 
clui passando às mãos do 1.O Secretário valiosa dádiva do preclaro consó- 
cio, presidente Washington Luis, que consiste em fotocópia de maravilho- 
sos documentos relativas i história da Capitania de S i o  Paulo - parte já 
publicados pelo conspicuo historiador na "Revista" e parte inéditos. O 
senhor presidente, sensibilizado, agradece a valiosa oferta, bem como o coni- 
parecimento das famílias dos  confrades desaparecidos e dá por encerrados 
os trabalhos da sessão - a ultima do ano social. Em tempo: Corrobo- 
rando a s  palavras do orador, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, o consócio To, 
mas Oscar Marcondes de Sousa tece encomiásticas considerações sóbre a 
pessoa do grande historiador que foi, em vida, William Greenlee. Trans- 
crisão na ata dos trabalhos do Requerimento n.O 591 apresentado na As- 
sembléia Legislativa de São Paulo. Requerimento n.O 594 de 1954, voto 
congratulatório pela transladação dos despojos de Dona Maria Leopoldina 
Joseph Carolina de Habsburgo. "Senhor Presidente: Em meio de grande 
demonstraçáo de civismo, São Paulo recebeu <is despojos da Primeira Im- 
peratriz do Brasil, Dona Maria Leopoldina Joseph Carolina de Hahsbur- 
go, que teve  destacado papel em nossa emancipação politica. A traslada- 
ção dos despojos de S. M. se ficou a dever à louvável iniciativa do Insti- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo, a tradicionalissima entidade, de 
que São Paulo tanto se  orgulha, que para a consecu$ão déste objetivo, 
constituiu uma Comissão de Honra, outra Executiva, das  quais fizeram par- 
te destacados nomes da intelectualidade pátria. No Rio de Janeiro, desen- 
volveram intensa atividade, para que o ato de trasladação se revestisse da 



imponência devida, não só a Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, como também a Familia Imperial, a Ordem Franciscana e o 
Exmo. Sr. Ministro da Educação. Em São Paulo, depois de terem sido 
expostos a visitação publica os despojos da Imperatriz Dona Leopoldina, 
foram, depois da realização dos Ofícios Religiosos, levados para o Panteão, 
construido noMonumento do Ipiranga, onde repousarão. Nada mais jus- 
tas, por conseguinte, a s  homenagens que o povo paulista e esta Assembléia, 
por seu Presidente, vieram de prestar iquela dama de excelsas virtudes 
morais e cívicas, que ao lado dos Andradas com carinho e alentada visão 
qõde acelerar a s  "demarches" que culminaram com a proclamação de nos- 
,a independência politica. - Senhor Presidente: Considerando que Dona 
Maria Leopoldina Joseph Carolina de Habsburgo foi uma das maiores in- 
centivadoras dos nossos meios culturais no 1.O Império, tendo mesmo conse- 
guido, graças ao seu ilustrado espírito e amor a s  ciências, reunir na Côr- 
te, figuras das mais expressivas que nos visitaram; considerando que Do- 
na Maria Leopoldina foi mãe de Dona Maria da Glória, princesa brasilei- 
ra nascida no Rio de Janeiro que se  tornou Rainha de Portiigal (Dona Ma- 
ria 11); considerando que Dona Maria Leupoldina ao lado de José Bonifá- 
cio de Andrada e Silva foi figura de rel9vo nos fastos da independência 
do Brasil, podendo-se, com apoio eni fatos históricos, afirmar ter sido sua 
inspiradora; considerando qiie sempre deu a s  mais exuberantes provas do 
mais acendrado amor ao Brasil, e tanto assim que ao falecer no Rio de 
Janeiro, pronunciou a seguinte frase: "Már do céu, protegei meus filhinhos, 
meu marido e o Brasil". Reqiieremos, nos têrmos regimentais, a insercão na 
ata dos trabalhos da presente sessão, de um voto congratulatório ao Ins- 
tituto Histórico e Geografico de São Paulo, pelo magnifico empreendimen- 
to de alto significado cívico e educacional que realizou, e com o povo pau- 
lista, de regozijo, por passarem a repousar no solo abençoado de Pira- 
tininga, nas colinas gloriosas do Ipiranga, os despojos daquela que tanto 
amou êste pais e frii nossa primeira Imperatriz. Sala das Sessóes, 12 de 
Outubro de 1954. (a )  Gilberto Chaves - Conceiqão Santamaria - Ara- 
ripe Serpa - Ruy Costa Rodrigues - Jaures Guisard - Amara1 Lyra - 
Plácido Rocha - Arnaldo Lailrindo - Derville Allegretti - Pedro Fan- 
ganiello - Luís Augusto de Oliveira - Almeida Pinto". 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, pelo 
que foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brofero 

Liris -lènbrio de Brito 
Arnaldo Arontes. 



ATA DA SESSAO EXTRAORDiNÁRIA DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 1954 

Aos vinte e sete dias do  mSs de Novembro de mil novecentos e cin- . 
quenta e quatro, em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Ins- 
tituto Historico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraor- 
dinária presidida pelo Prof. E r n s t o  de Sousa Campos e secretariada pelos 
senhores Cel. Luis Tenório de Brito e Prof. Almeida iMagalhães, a ela com- 
parecendo os  senhores José Pedro Leite Cordeiro, Carlos da Silveira, El- 
dino Brancante, LUcio Rosales, Tito Livio Ferreira, Fausto Ribeiro de Bar- 
ros, Nicolau Duarte Silva, Mons. Paulo Florencio da Silveira Camargo, Pli- 
nio de Barros Monteiro, Raul Votta e Dácio Pires Correia. O senhor Pre- 
sidente declara aberta a Exposição de "Ex-libris", a quarta d a  série orga- 
nizada pelo Instituto. Escusou-se de não ter podido comparecer a s  sessões 
anteriores e festividades, por motivo de mol€stia. Salientou a atuação do  
consócio Eldino d a  Fonseca Brancante e outras pessoas, para o êxito do cer- 
tame. DA, a seguir, a palavra a o  orador oficial Dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro que discorreu sobre a exposição. ApOs, os  presentes, a convite, vi- 
sitaram a exposição de  "Ex-libris", instalada na sala "Jose Anchieta". 
Nada mais havendo a tratar,  foi encerrada a sessão, pelo que é lavrada 
a presente a ta  que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente 
assinada. Em tempo; o Sr. João Nery Siqueira, Presidente da Sociedade 
Paulista de "Ex-libris", tambem discursou. 

Frederico de Barros Brofero 

Luis Tenúrio de Brito 

Arnaldo Aranfes. 



CADASTRO SOCIAL 

Sócios Eméritos ( 5 )  

Afonso de Escragnole Taunay 
Frederico de Barros Brotero 
José Carlos de Macedo Soares 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa 
Washington Luis Pereira de Sousa 

Sócios Beneméritos ( 1  1 ) 

André Nunes Júnior 
Antonio Silvio Cunha Bueno 
Armando de Arruda Pereira 
Cantidio Nogueira Sampaio 
Dácio Pires Correia 
Ernesto de Sousa Campos 
Fábio Prado 
José de Moura Resende 
José Pedro Leite Cordeiro 
Mário Otobrini Costa 
Nelson Marcondes do Ainaral 

Sócios Honorários ( 5  1 )  

Adelfa Rodrigues de Figueiredo 
Alberto Iria 
Altino Arantes 
Ambrósio Perera 
Ana de Queirós Teles Tibiriçá 
Antonio Colbacchini (Padre)  
Ariosto D. González 
Berta Leite 
Cândido Mariano d a  Silva Rondon 
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Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota (Dom) 
Carlos d a  Silveira 
Carlos Perez i\.lontero 
Carlota Pereira de Queirós 
Cristóvão Torres de Camargo 
Damião Péres 
Daniel Castelanos 
Eduardo Correia 
Edvard Carniilo 
Elriiano Gomes Cardim 
Eugênio Egas 
Filipe Ferrera 
Fernando de Almeida Nobre 
Francisca Pereira Rodrigues 
Francisco de Aquinu Correia (Doin) 
Hipólito Ctievelon (I'adrc) 
Joao Batista de Carvalho (Moiisenlior) 
João Deusdedit de Araújo (Monsenhor) 
juau Lourencü Küdrigues 
joão Pereira Dias 
10" Adriaiio hlarrey Junior 
josé Danti (Padre) 
Josi: de Castro Neri (Monsenhor) 
julio César de Faria 
Julio de Mesquita Filho 
Laudo Ferreira de  Camargo 
Leopoldo Aires 
Lucas Nogueira Garcez 
Luisa da Fonseca 
Manuel da Costa Ma'nso 
Manuel Lopes de Almeida 
Maria Iniaculada Xavier  ia Silveira 
Maxiniino Correia 
Noêmia Nasciniento Gaiiia 
Paulo de Tarso Cainpos (Doiri) 
Pedro Gastão de Orleans e Braganca (Príncipe) 
Kafael Schiafino 
Kaul hlontero Bustamante 
Serafini Leite (Padre) 
Simon Lucuix 
Sinésio Rocha 
William Rrooks Grcenlee 



Sócios Efetivos (180) 

Adriano Campanhole 
Afonso Schmidt 
Alcindo Muniz de  Sousa 
Alexandre d'Alessandro 
Alfredo Ellis Júnior 
Alfredo Gomes 
Alice Pif fer  Canabrava 
Alipio Leme de  Oliveira 
Álvaro d a  Veiga Coimbra 
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