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LUíS DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA 

Luis Piza frequentava a nossa casa.. Nascera em Capivari, 
terra. de niinha mãe e onde meu pai vivera a sua primeira 
mocidade. Era, assim, da intimidade da nossa família. Mui- 
tas vêzes, eu ainda garoto, íamos juntos para a cidade. Era 
uma figura simples e imponente. E qua,ndo falava, irradiava 
uma grande simpatia. Cont,ava-me fatos da vida capivariana, 
evocava os dias altos da República e se remoçava ao evocar 
os dias gloriosos da propaganda republicana. 

Depois, a vida nos separou. Quando êle morreu em 1923, 
S. Paulo já tinha perdido sua antiga fisionomia e marchava 
em plena crise. A inquietação política crescia. Os aconteci- 
mentos de 1922, no Eio de Janeiro, tinham sido os primeiros 
sinais gra.ves da nova fisionomia nacional. Poucos republi- 
canos históricos estavam vivos e uma nova geração, fermen- 
tada pela guerra de 1914, defrontava com todas as dificulda- 
des que acarretavam o fim do mundo agrário e comêço da 
era industrial. 

Entre 1916 e 1920, fui oficial de gabinete do meu pai, 
então Secretário da Agricultura do eminente Presidente Al- 
tino Arantes. E, na minha sala. de trabalho, estava, diante 
dos meus olhos, a fotografia de Luís Piza, que fora Secretário 
da Agricuitura no Govêrno Bernardino de Campos. E fora 
justamente nessa Secretalia, num dos periodos mais belos da 
vida paulista, que se elevou a sua nobre figura de homem 
público. 

O Govêrno de Bernardino de Campos, no coméço da 
República, tinha sido, um govêrno de reorganização. O se- 
gundo foi um e;ovêrno de aperfeiçoamento. Quando Luis 
Piza assumiu a pasta, em 12 de agosto de 1903, porém, na  
parte da agricultura, tudo estava por fazer. 

A vida agrícola do Estado em plena pujança, em conse- 



quência das liberdades federativas, com os primeiros e au- 
daciosos apelos ao trabalho livre, fêz, de comêço, sem nenhu- 
ma interferência do poder público. A regra liberal-mínimo 
de governo e máximo de iniciativa estava em plena consagra 
ção. Uma reunião dos Estados cafeeiros em Petrópolis se 
fizera sobre os olhos discretos do GovErno Federal. Porém, 
depois, a posição do Govêrno de S. Paulo, diante do desenvol- 
vimento agrícola e das novas possibilidades da agricultura 
era, na verdade, das mais delicadas, principalmente pela 
situação econômica do Estado. Os fazendeiros estavam alar- 
mados e nervosos com a baixa excepcional do preço do café 
e com a diminuição de venda dêsse produto. Havia falta de 
recursos para o necessário amparo das propriedades agrícolas. 
Aquêles que não dispunham de capitais próprios eram obriga 
dos a recorrer ao crédito, caro e dificil. 

Num pais, sem organização econômica consolidada. sem 
ajuda de uma consciência financeira necessária, sem espírito 
de classe e de cooperação, com aquela tendência a exploração 
intenqiva e impensada da. terra, a que se referia Alberto 
Torres, a crise provoca apelos ao Govêrno para a obtenção 
de medidas salvadoras. 

Bernardino de Campos, que conhecia bem o drama eco- 
nômico brasileiro, volt%se então para o problema da produção 
do Estado, deplorando o lema produzir o mais possivel, sem 
as qualidades e as exigências dos mercados consumidores. 
Em mensagem que dirigiu ao Legislativo, em 1903, depois de 
analisar os fatos econômicos, escreve: - "Na crise do café 
reflete-se grandemente a influência da própria natureza. 
Mercadoria privilegiada por suas qualidades intrínsecas e 
pela limitação das qualidades e pela limitação dos territórios 
apropriados a sua cultura, o café, por sua nobreza e opulên- 
cia no comércio do mundo, legitimamente atraiu a atividade 
de todos os que dispunham dos elementos naturais para 
produzi-lo". 

E, após narrar as providências governamentais, desde o 
inicio da República, de referir-se a um convênio entre Estados 
cafeeiros, a fim de assentarem as bases de um trabalho sis- 
tematizado, continuo e paciente, com a intervenção de pessoal 
mais solícito entre os lavradores; depois de estudar as medi- 
das postas em pratica em torno do crédito real e crédito 
agrícola, a situação dos "stocks" e da export&ção, escreve: - 
"Ao terminar esta exposição devo dizer-vos, com franqueza, 
que o poder público não terá muito mais a fazer, além das 
medidas esboçadas, e nem estas mesmas serão proveitosas, 



se a própria sociedade, em relação a qual são elas decret'adas, 
não se colocar ao nível de suas disposiç0es". 

E proclamava: - "Só a ação coletiva, resultante da 
associaçáo de esforços individuais, mesmo com o auxílio 
oficial, poderá tornar eficazes as medidas que a situação 
reclama". 

Nessa emergência, foi procurar então Luis Piza para seu 
Secretário da Agricultura. Foi procurar um republicano ex- 
perimentado, u,m administrador seguro, um homem de visão 
clara e objetiva, que trazia, no sangue, na tradição e na  raça, 
o conhecimento e sentimento da terra. E foi assim o auxiliar 
ideal para Bernardino de Campos. No seu relatório, referente 
ao ano de 1903, a situação é encarada de frente, sem temores 
e sem desânimos. Grave e difícil, era ela envolvida por boatos 
desanimadores, pelas aflições que enchiam de ansiedade todas 
as atividades produtoras do Estado. Desde o comêço dêsse 
ano, as condições da lavoura cafeeira, que já não eram boas, 
dev'ido a baixa cada vez maior da cotação do café, haviam 
se agravado ainda pela quase cessação dos recursos para o 
custeio, em vista do procedimento geral das casas comissarias 
de Santos, suspendendo os adiantamentos a lavoura. Por 
isso, os lavradores colocavam suas melhores esperanças em 
medidas governamentais. E, diante disso, o Govêmo do E s  
tado, tomando em consideração as representações que recebia 
da classe interessada, não demorou em covocar o Legislativo 
para., em sessão extraordinária, resolver sobre as medidas que, 
ao poder público coubesse tomar, a fim de acudir a situação. 
Por outro lado a situação financeira, apoiada quase que ex- 
clusivamente skbre a produyão cafeeira, tornara-se descom- 
passada e precária. 

Várias medidas então foram tomadas. E aí se fazia 
sentir a energia sóbria e discreta do então Secretário da 
Agricultura. O relatório citado revela o estadista. Mostra 
a têmpera do combatente e a competência do estudioso. As 
apreciações que faz não são só de um político, mas de um 
sociólogo. 

Por êsse tempo, e justamente em S. Paulo que surgem 
políticos já preocupados com os problemas reais e profundos 
da sociedade. O Estado sai do provincianismo com um novo 
ímpeto. O progresso que depois se fêz sentir, parte de ho- 
mens dèsse porte e dèsse ânimo. Eis o que Luís Piza escreve : 
- "A crise que atravessamos não acarretou poucos danos. 
Ela foi profundamente ruinosa para fortuna particular; e, 
afetando largamente as finanças do Estado, ameaçou sèria- 



4 Rrvisr.4 no lvsr~rur« Hisrónrco E <;EOCRAFICU DE S. P I U ~ . ~  
~ ~ 

~~ 

-. . . ~- -- .- . - - . -. .. . 

mente, de desorganização os seus mais importantes serviços. 
Carecemos aprender na lição eloqüente que ela nos trouxe, 
os meios de recuperar o que foi consumido ria sua voragem, 
e de evitar que a sua produção se dê, tanto, ou quiçá, mais 
desastrosa ainda". 

"Conquanto ninguém mais duvide, máxime a vista da 
eloqüente contraprova de agora, de que a crise foi a resul- 
tante do excesso de produção, devemos n5o esquecer para 
podermos no futuro evitá-la, que essa não foi senão a causa 
mais próxima, filhas de outras, ou melhor, consequéncia de 
erros e omissões nos quais precisamos não reincidir". 

"Entre nós é vezo atribuirem-se a omissão do poder 
público os males que afligem a sociedade. Entretanto, nunca 
como na hipótese e a intervenção direta e franca do Estado, 
com as melhores das intenções, aliás, podia ser mais nefasta 
a indústria cafeeira. Pode-se dizer que esta estêve a pique 
de aniquilar-se por excesso de auxílios do Estado". 

"Em primeiro lugar, dada a defeituosa or~anizaçáo 
econômica do país, devida especialmente a escassez e má 
distribuicão de canitais. da noaulacão e dos meios de traris- A A ~~~ 

porte, a~emissóesAbanc~rias, lançadas na praca e aos centos 
de mil contos, não podiam ser um corretivo. Foram, a 
princípio, dura miragem e logo depois a fonte de graves 
perturbaçóes a que assistimos." 

No pais, para se aproveitarem das facilidades de crédito, 
que as emissões bancárias facultavam, tínhamos: - na 
indústria aqrícola, a lavoura cafeeira e a da cana de açúcar 
- na indústria extrativa, a exploração dos seringais da 
Amazonia. No mais, tudo o que o espírito inventivo dos es- 
peculadores de bolsa pretendeu criar de chofre, mas que não 
passou da imaginação dêles, desfazendo-se em sonho o belo 
sonho ; infelizmente, não sem deixar após si o rasto da mina 
de uma parte da fortuna pública. E, por isso, estremecida a 
confiança, visto que das indústrias novas lieiii a de extração 
da borracha nem a da lavoura da cana de açúcar ofereciam 
ensanchas para o aproveitamento das larguezas do crédito, 
por serem ambas de desenvolvimento restrito, - a primeira, 
por sua condição de indústria extrativa e por sua subordi- 
nação ao deficiente meio econômicd local, a outra pela con- 
corrência, - todos os recursos do crédito fácil defluiram 
para a lavoura cafeeira, que era a única que oferecia campo 
para prontos alargamentos". 

"Concorrentemente. com a extrema. facilidade do crédito 
pelo artifício das fartas emissões bancária?, veio a imigra- 



ção. Não a corrente atraida naturalmente pelas condições 
econõmicas normais. Não o escopo do povoamento, a cober- 
tura dos sertões, ou, pelo menos, o aproveitamento das terras, 
das zonas já desbravadas, aptas para várias culturas. Po- 
rém, os contratos para a introdução de imigrantes com 
passagem paga pelo Tesouro, aos quarenta, aos cinqüenta 
aos sessenta mil e até, com o celebrado pelc Govêrno Provi- 
sório, com a Companhia Metropolitana de um milhão ; braços 
que, por fõrça das circunstâncias de então, teriam infalivel- 
mente de ser absorvidos pela lavoura cafeeira, indo nela 
prestar o seu valioso contingente para superprodução." 

"Por outro lado, e contratando com os auxílios excessi- 
vos, desregrados a lavoura cafeeira, o esquecimento dos mais 
ingentes problemas, das providências capazes de corrigir os 
defeitos do meio econômico, de facultar os capitais e braços 
disponiveis outras fontes de aplicação segura, a fim de, o 
quanto possível, pelo equilibrio da distribuição, daqueles 
elementos, manter também o equilibrio das produções, evi- 
tando a nefasta concorrência dos mesmos para uma só 
indústria". 

Dentro dessa linguagem, examinando a propriedade 
territorial, as extensões das terras, as impropriedades das 
terras, as diferenças climáticas, dos meios de transportes, 
dos sistemas tributários, até alcançar a segurança pública, 
a higiêne e a educação, - Luis Piza, como Bernardino de 
Campos, como Campos Sales, como Prudente de Morais e 
tantos outros, desmente a afirmativa de que a primeira ge- 
ração republicana era constituída de românticos, sentimen- 
tais que modelavam o novo regime pelo mundo da lua. 

Como vemos, Luis Piza ao falar, tala como um político 
autêntico, sem se desviar da realidade, porque a política é, 
antes de tudo, uma ciência da realidade social. Êle pensa, 
como Rodrigues Alves pensava, como Bulhões argumentava, 
como Oswaldo Cruz agia. 

E o que é adrniravel nesse pensar e nesse proceder é que 
êle situava em 1903, quando a Repúblic~ começava e se 
davam os primeiros e ingênuos encontros entre o liberalismo 
e o intervencionismo do Estado. 

Hoje, o intervencionismo é amplo. O Estado ganhou 
outra contextura, o federalismo perdeu suzs velhas linhas, 
a ordem econõmica, criticada e ameaçada pelomarxismo, 
tornou-se mais complexa e mais difícil, quer pelas condiçóes 
internas, quer pelas condições externas. 

porem, a verdade muda de condiçóes, mas ela é sempre 
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a mesma.. Ao ouvirmos as palavras de Luís Piza para o seu 
tempo, estamos as ouvindo para as nossas dificuldades, pa.ra 
os nossos erros e desditas. E de sua fibra, ainda surge, para 
nós, como um exemplo fecundo e respeitável, o seu constru- 
tivismo, a sua guerra ao desanimo, a sua. capacidade de 
transformar os erros em elementos para uma afirmação. Ao 
divisar a situação de 1903, diz: - "os dados e os balanços 
do ano econômico de 1903 seriam para desanimar, se, em- 
bora já no fim dêsse periodo, sinais precursores não se 
tivessem manifestado, e se, uma compensação a muita ruína 
durante a crise que atravessamos, não devêssemos nutrir a 
esperança de aproveitar a dura lição". 

Fòra propagandista por uma convicção intemerata. A 
diferença de muitos jovens que se entregam ao inconfor- 
mismo político, por expansáo juvenil, Luis Liza batia-se pela 
República em nome da reconstmção brasileira. Sentia e 
proclamava que só o regime das liberdades é que poderia 
salvar o Brasil; que só a queda definitiva da mistificação 
do constitucionalismo monárquico é que poderia fazer o en- 
contro do país como suas realidades. Deputado estadual em 
1892, ocupando o cargo da presidência da Câmara, de 1893 
a 1898, dirigindo o nosso "Correio Paulistano", em cuja r* 
dação animava a reunião das melhores inteligências de São 
Paulo ; deputado federal, durante dois anos, Chefe de Policia, 
enfrentando com energia e ponderação, os graves problemas 
da ordem pública que, de vez em vez, surgiam ameaçadores, 
Luis Piza está na Secretaria da Agricultura, como um capi- 
tão de longo curso, no comando de seu nz~ io .  

Depois, em 1904 foi para o Senado Estadual, onde ficou 
até falecer. 

O Senado paulista, presidido por êle, não era só, um 
orgão de decisiva atuação político-legislativa. Era também 
a residência do que havia de melhor na inteligência pau- 
lista. Era uma alta e influente magistratura, capaz de equi- 
librar todos os ímpetos políticos de uma sociedade inexpe- 
riente. 

Nêle se encontravam velhos batalhadores do regime e 
numerosos professôres de Direito, como Dino Bueno, Hercula- 
no de Freitas, Reynaldo Porchat, Cândido Motta, Almeida 
Nogueira e tantos outros ... 

A leitura dos Anais nos leva a um recinto de grandes 
mestres, compenetrados de sua missão. Os debates se fazem 
com admirável altitude, onde o amor a coisa pública se 
confunde com o amor ao estudo e a meditação. Apreciando 



principalmente os recursos municipais, o Senado oferece a 
elaboração de uma doutrina brasileira sôbre a autonomia 
municipal e sôbre os direitos dos municípios. E era um en- 
canto ouvir-se a palavra de qualquer um dos mestres, sob 
os olhos amáveis de Luis Piza, também grande e gracioso 
orador. 

Já velho e doente, recordando as passagens de sua pre- 
sidência do Senado paulista, Luis Piza acentuava então, 
como, com aquêle orgáo se fazia sentir a vocação municipa- 
lista de S. Paulo, uma das razões fundamentais de sua gran- 
deza: Ao debater problemas municipais, os senadores trazem 
consigo uma experiência. que os impede de ficar envolvidos 
pelos artiffcios da capital. Sabia êle que a .vida do Estado, 
como a do pais, está na fôrça descéntrica do municipio, no 
amor e no culto aos valores locais, no patriotismo municipal. 
O sentimento republicano se fêz sentir, na coragem revolu- 
cionária de seu pronunciamento, nos municípios paulistas. 
E não foi, por mero acaso, que de Itu; cidade imperial, com 
Convenção republicana, partiu a ofensiva vitoriosa pelo 
regime. No Rio estava para conter a obra republicana, a 
pompa da Corte monárquica. Ao passo que no interior es- 
quecido, apesar dos avisos de Tavares Bastos, a ação era 
cada vez maior. Ainda agora leio na tese de doutorado de 
Jorge Boehrer: - "Da Monarquia à República", pag. 67, 
que o Rio de Janeiro era realmente o lugar menos indicado 
para a realizqão de um movimento revolucinário triunfante. 

Tinha. assim,~Luis Piza. uma alma republicana aberta e 
simples. Via-se nela, sem sombra e sem dúvidas, que o regi- 
me republicano era uma luta não só pelas liberdades do in- 
dividuo, liberdade do municipio, liberdade da Província, como 
também um plano para a expansão do Brasil dentro do 
Brasil, um processo de conhecimento e reconhecimento das 
realidades nacionais, uma colocação franca e corajosa dos 
problemas da terra e da raça. 

Numa das últimas vêzes que conversei com Luis Piza, 
quando já seu coração de patriota se apertava doído com 
os desacertos da vida nacional, recordava a sua terra natal, 
Capivari de seus enlevos. E eu que lá passava as minhas 
férias de menino, ponto de partida de minha família, paisa- 
gem das histórias que minha mãe contava, o escutava como- 
vido. E me dizia então: - "Veja como seu pai que nasceu 
em Porto Feliz, vive para Pôrto Feliz". Para êle, Ararita- 
guaba é como Que a razão de ser de sua vida! Parte dali 
para chegar ali. Como Secretário da Agricultura, m encon- 
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trar-se comigo, foi logo falando de fazer a ligação da. cidade 
por estrada de ferro! 

E contava também de um parente seti que, em Paris, 
contemplando da janela. do hotel, no Boulevard de Capouci- 
ne, a cidade iluminada., conteve seu deslumbramento para 
evocar, de imediato, Capivari, pequenino e inocente ... 

Foi êle aliás, presidente déste Instituto e aqui evocou 
Pôrto Feliz que deveria ser uma cidade monumental, isto é, 
com algo que pudesse evocar o pôrto das Monções, de onde 
partiam as bandeiras para Mato Grosso. 

Tempos depois, o que Luis ?iza pensara, transformou-se 
em realidade, com a obra que iá se fêz, nesse sentido, duran- 
te o govêrno do eminente Dr. Altino Arantes. 

E êste é o ponto que mais nos toca nas comemorações 
de hoje. Luis Piza era um cultor da história. Para éle uma 
nação se define pela sua história. E inexistencia de uma 
consciência histórica, de uma vida comum de lutas, de afir- 
mações, de sofrimentos e de glorias. Para ele, èsse,aspecto 
tinha especial relêvo na formação brasileira que, seguindo o 
impulso de todas as formações americanas muito mais se 
volta para o futuro do que para o passado. 

E realmente, assim é, até nossos dias. Ainda somos um 
pais que conserva a mentalidade conquistadora, que e a men- 
talidade que persegue o futuro. O que nos empolga é a mu- 
dança, o dia de amanhã, a novidade zlvissareira. Não que- 
remos muito saber o que fomos, mas o que seremos. As 
cidades transformam-se, sem deixar sinais. O dia de hoje 
nasce sem aparente contato com o dia de ontem. 

Essa inconsistência histórica dá então como resultado 
uma inconsistència civica. Êsse pouco amor ao passado, esse 
quase desapreço aos nossos mortos, desmerece e enfraquece 
todos os valores morais, desmoraliza a tradição, o sentido 
da ordem familiar, o sentido orgânico das comunidades. 

Dai o valor excepcional que Luis Piza dava ao trabalho 
dêste Instituto, desassombrado, corajoso c desinteressado. 
Em plena cidade tentacular, de altos interêsses em trânsito, 
coxn população incerta, com os núcleos arrogantes e sem 
escrúpulo dos fazedores de América, o Instituto foi, para êle, 
uma afirmação dessa luta pela vida autêntica paulista, pela 
sua história, pelo seu passado e pelo conhecimento e amor 
da terra comum. 

Em 22 de abril de 1919, em sessão presidida por D. Duar- 
te Leopoldo, teve êle ocasião de referir-se a figura brônzea 
de Antonio Feijo. 



O que ele queria, mais do que tudo, er:& que a consciên- 
cia paulista ficasse para sempre marcada pela presença dêsse 
herói da construção nacional : - FeijS, como homem exem- 
plar, quer como Ministro da Justiça fixando implacavelmente 
a ordem necessária ao pais ; quer como revolucionário sacrifi- 
cando pela liberdade, seus últimos dias de vida. 

Na sessão de 20 de setembro de 1319 tive ainda a opor- 
tunidade de referir-se ao grande ituano. Estudou a sua 
origem e estudou o seu comportamento como homem público, 
a rigidez de seu caráter, revelada desde que fora deputado 
as Cortes de Lisboa até a memorável sessão do Senado 
do Império em que Feijó, acabrunhado e doente, assume, 
sem recuos e vacilações a responsabilidads pelos aconteci- 
mentos revolucionários de 1842 ! 

E para esta cidade de São Paulo, que se transfigurou 
diante de seus olhos numa das mais prog:.essistas cidades 
da América, êle também dedicava seus estudos. Enquanto 
a velha cidade monárquica, de estudantes e caixeiros desa- 
parecia, com suas chácaras, seus casarões de taipas e suas 
ruas estreitas, para dar lugar a cidade de viadutos e arra- 
nha-céus, êle estudava a função da cidade, a sua origem 
humilde, como porta do sertão para, unindo o passado ao 
futuro, dizer de seu grande e incompsrável destino. 

Sua vida foi de uma admirável e constante presença 
no patio do interesse público. Trabalhou enquanto teve 
energias. Doente, sentindo que a vida lhe fugia, ainda pen- 
sava em servir, porque par8 ele, o destino do homem público 
é servir. 

Essa vida exemplar, corajosa e cheia de doçura humana, 
poderia passar desapercebida em nossos dias. Como não? 
Estamos demasiadamente preocupados com os acontecimen- 
tos. Estamos demasiadamente empolgados pelas nossas pró- 
prias ambições. Não temos, sim, tempo para pensar no 
passado e nos homens do passado. Luis Piza morreu em 6 
de julho de 1923. Relativamente, há pouco tempo. Mas, 
pouco tempo, hoje quer dizer há muito tempo. Tudo que 
foi, já foi. O que passou, passou. Passou a cidade, com sua 
antiga fisionomia, passaram os seus homens com suas vir- 
tudes, passaram os acontecimentos com suas consequências. 
Digamo-lo mais claro: - tudo é deslembrado em beneficio 
do momentãneo. A vida, por longa que seja, é demasiada- 
mente estreita ao destemor dos nossos pecados. 

Porém êsse passar realmente, não passa. Esta Casa ja- 
mais deixaria passar para o esquecimento a nobre e fecunda 
vida de Luis Piza. 
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Quisera eu, nesta evocação, que o calor de uma saudade 
nada pode acrescentar, senão a sinceridade dos louvores, 
dizer de todos as virtudes dessa admirável figura de uma 
grande e rija estirpe paulista. 

Posso dizer, como Lacordaire: - "Já que o presente nos 
desampara, que nos ampare o passado". É preciso que o 
povo paulista saiba de seus homens de escol, daqueles que 
firmaram pela honra, pela dignidade, pelo sacrifício e pelo 
exemplo, a razão de ser da existência continuada e vitoriosa 
da terra paulista. E tenho a certeza de que, com as home- 
nagens desta noite, o Instituto Histórico de São Paulo, como 
centro tradicional e intemerato da cultura histórica, saberá 
ampliar para a verdade e para a justiça, aquilo que foi pe- 
queno e despretensioso em meu falar. 



O PINTOR PAULO DO VALLE JÚNIOR 

Sua exposição retrospectiva de 53 anos de pintura 

A 2 de julho de 1886 nasceu em Piracununga Paulo do 
Valle Júnior. 

Piraçununga era pequena cidade, nessa época, de 650 
prédios e uns poucos mil habitantes, de hábitos religiosos, 
como soiam ser os velhos paulistas d'antanho, que invoca- 
ram para seu protetor o Senhor Bom Jesus dos Aflitos. 
Piraçununga, "o ronca-peixe", na significação tupi-guarani, 
foi denominação que os primitivos incolas, ai moradores, 
deram a cachoeira distante nove quilômetros da cidade, tro- 
vejando suas águas na queda do rio Moji Guaçu, por entre 
vapores aquosos, onde, não raro, se iluminam as sete cores 
do arco-iris, embandeirando o salto. Moji Guaçu, larguissi- 
mo e volumoso, era rio tão piscoso, que os dourados, suru- 
bins, piracanjubas e mais a miuçalha de guelras, naquele 
tempo, alimentavam indústria de cêrca de quinze mil peixes 
de exportação anual. Cachoeira, caracterizada pelo zunzu- 
nar dos peixes em abundância nas corredeiras, em suas 
margens são ainda hoje encontrados teis guardando camu- 
cins - covas contendo urnas funerárias indígenas. Igaca- 
bas, machados de pedra, utensílios minerais, também ass;i- 
nalam vestigios da passagem de aborígenes por essas para- 
gens. O palmeiral baguaçu, que ai se alteia verdejante em 
vasta região, com suas palmas em leques e encachoado de 
frutos, autêntica. riqueza vegetal em que tudo se aprovei-ta, 
ainda é apontado como plantação dos primitivos silvicolas. 

Foi nessa região que Paulo do Valle Júnior passou sua 
meninice vendo o caboclo de cócoras, à porta de sua biboca, 
cortando o rolete de fumo, junto a tiguéra, donde colhera o 
milho da criação. Pelas veredas da restinga que vai beirar 
um ribeiro escanhoante, êle sentiu o rescender de perfumes 
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silvestres na hora matutina em que os urus entoam seu piar, 
as rolas turturinam e as cuiáras róem o milho da céva. 
Atalhando pelo rincão, passando a estiva, entrou no campo 
com seus companheiros de infância colhendo guabirobas 
perfumosas, cajus vermelhentos e mascando macaúbas, de 
bodoque alçado a éspreita da caça volátil. Viu no manguei- 
rão o gado rodeando o palanque, diante do sangue quente 
da rês morta, bramindo sentido, pelo sangramento do com- 
panheiro, em mugidos doridos, lancinantes e comoventes, 
enquanto o disco em brasa do sol desce no horizonte, tingin- 
do de vermelho e ouro as nuvens compridas que se esgarçam 
no poente, cambiando em laca. escarlate, em verde esmeralda 
e em roxo violeta. No firmamento velutíneo, em sequência 
coloristica, todo azul, todo indigo, todo anil, começam a cin- 
tilar as estrêlas sobre a noite que envolve a terra. 

Foi nesse ambiente do interior paulista, de intimidade 
com a gente antiga, com os costumes tradicionais, com H 
sugestiva natureza em seu infinito encanto, que se desen- 
volveram seus sentimentos pelo belo, sua vo<:ação para a arte, 
seu amor a terra, sua mentalidade brasileira. 

As esperanças aquecem o coração da juventude. Em seu 
coração, Paulo do Valle já alimentava o ideal de ser artista. 
Essa ambição já enflorava seus sonhos. 

Menino ainda, seus desenhos despertavam admiração 
em seus coleguinhas de curso primário. Era a predestina- 
ção artística. 

Sua família mudou-se para. a Capital, e Paulo do Valle 
achou um desenhista italiano, de aspecto rebarbativo, de 
gaforinha, boêmio, morador num tugúrio da rua de S. Bento, 
que se prontificou a ensinar-lhe desenho. Paulo era o único 
aluno. Esta circunstância não lhe melhorou a situação, por- 
que a boemia do mestre fazia-o passar fonie e Paulo, nos 
interregnos de aula, conseqüentes da vida acidentada do 
mestre, divertia-se pedalando bicicleta pelas ruas e jogando 
futebol nas várzeas. Interveio, então, a autoridade paterna, 
mandando Paulo estudar contabilidade e escrituração mer- 
cantil, diplomandese guarda-livros. Mas, Paulo sempre 
achou meios de não usar essa profissão, até que seu pai, o 
farmacêutico e depois comerciante Paulo Pereira do Valle, 
a vista da decidida inclinação artística de seu filho, resolveu 
autorizá-lo a matricular-se no Liceu de Artes e Ofícios de 
S. Paulo. Aí Salvador Parlagreco lecionou-o por alguns me- 
ses apenas e, espontâneamente, apresentou Paulo a Oscar 
Pereira da Silva, o grande mestre da pintura brasileira, que 
foi seu professor de desenho e pintura. Nessa ocasião Paulo 
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apresentou ao público uma exposição de pintura., principal- 
mente de paisagens e natureza morta, obtendo lisonjeira 
apreciação do critico de arte Dr. Garcia Redondo pelas colu- 
nas do "Correio Paulistano". Foi então concedido a Paulo 
do Valle Júnior pensão para estudar em Paris. Isto foi 
em 1906. 

A cidade de São Paulo tinha 280 mil habitantes, nessa 
data, quando se construia uma casa por dia. Mas era bem 
provinciana. Os bondes da "Light" tinham sido inaugurados 
há pouco, a 7 de maio de 1900. S. Paulo era sòmente o 
"centro": e èste o "triângulo"; ruas Quinze, Direita e de S. 
Bento. No vale do Anhangabaú, a noite, a saparia coaxava 
em todos os tons embaixo do antigo viaduto do Chá, o 
único existente. No coreto em concha acústica, demolido, 
do laTgo do Palácio (Pátio do Colégio), a banda de música 
completa da Força Pública. sob a regência do maestro te- 
nente Antáo Fernandes, dava concertos h quintas-feiras e 
domingos, como jamais se ouviram em perfeição em S. Pau- 
lo; a banda foi consagrada como a melhor da América do 
Sul. Festejava-se muito o carnaval, com antecedência de 
dois meses; carros alegóricos em quantidade, com bandas 
de clarins e fogos de artifícios; as ruas centrais amontoa- 
das de confete e fitas de serpentinas; fios elétricos de lâni- 
padas multicores em ziguezague nas ruas do "triângulo"; 
bisnagas de éter;. maxixes rebolantes para alegrar o povo. 
Teatros, o Sant'Ana e o Politeama; cinemas "antidiluvia- 
nos", a 300 réis a entrada; bicos de gás deficientes para a 
iluminação pública; ruas escuras, noites tristes, falta de 
divertimentos. 

Paulo do Valle Júnior chegou em Paris, onde, pouco 
depois, na  tarde de 23 de outubro de 1906, em Bagatelle, 
"Santos Dumont acabava de inventar e entregar ao mundo 
o primeiro aeroplano", efetuando diante de uma multidão, 
o primeiro v60 de 60 metros, com o aparelho XIV-Bis, mais 
pesado que o ar, consagrando-se "o pai da aviação", Paulo 
assistiu a glorificaçáo do nosso patricio na cidade-luz. 

Vinte anos de idade tinha Paulo nesses floridos tempos. 
Concretizava-se sua esperança de menino - ser artista. Na 
contemplação do escudo da cidade de Paris èle lia um in- 
centivo para o seu esforço nos estudos - Fluctuat nec 
mergitur -, o milenário navio de velas enfunadas do brasáli 
d'armas flutuou e não naufragou. S U ~  alma arrebatava-se 
em poesia ouvindo o sugestivo sussurro das mansas águas do 
Sena deslizando debaixo de setenta pontes, entre a rizie 
gauche e a rive droite, margens contemporâneas dos mais 
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belos, dos mais destemidos, dos mais heróicos lances romài..- 
ticos vividos na história francesa. "O pais em que dá gõsti: 
viver", de expressão axiomática secular, era onde vivia o 
artista. Na brume mal dissipada pelas luzes da cidade, ali, 
em algum foubourg suspeito, dançavam os "cavalheiros da 
lua", os famigerados apaches, la valse brune, agarrados em 
suas companheiras, num corpo-a-corpo devasso, coleante, 
bamboleante, lubricitante, ou atirando-as ao chão em arran- 
cos brutais, entre fulguraçóes de ódio nos olhares e g?sCos 
agressivos de arma branca, que o ciúme, o alcoolismo, a alcr:- 
vitice, o roubo e mais paixões inconfessáveis, os empolgavam. 
No bas-peuple, no deini-monde, ou no grand-monde, no toco 
Paris, havia lugar para o souteneur dançando o cancan com 
a amante nos bailes públicos, ou para o blasé, o bon vivant, 
o viveur, que iriam dançá-lo no Moulin Rouge com as feiti- 
ceiras da coquetterie: para o parvenu empavonado com as 
suas intrigas de boudoir; para o petit-maitre ou para o 
poseur, indefectiveis com suas presenças nos magasins, na  
Comédie Française ou n a  Opéra; para os beaux esprits, fre- 
quentadores das premières teatrais fornecedoras de assuntos 
maliciosos para suas murmurasóes de bon-ton. Mas, em 
sutro mundo socialo quando em abril surgia a primavera 
radiosamente em flores, perfumes e cantos, desfilavam no 
Bois de Roulogne, pela alameda das Acácias, entre renques 
de árvores floridas de amarelo, em carruagens luxuosas, as 
figuras proeminentes da época. Era ainda o tempo da belle 

. époque. Pregadores famosos falavam na Madeleine, em 
Auteuil disputava-se o grwid prix nas corridas de cavalos, 
no Café de Ea Paix assentavam-se junto as mesas as celebri- 
dades do mundo, motivo da denoniinação "umbigo do uni- 
verso" a êsse estabelecimento. 

Cerca de dois milhões e quinhentos mil habitantes con- 
tava Paris. A Tour Eiffel, de trezentos metros de altura, há 
poucos anos inaugurada, dominava o cenário cinzento da 
cidade, servindo de ponto de orientação para os turistas. 
Montparnasse e Montmartre eram os bairros onde manti- 
nham os artistas o seu "fogo sagrado". 

Paris era a capital do mundo também nas artes 'plás- 
ticas. O gênio literário de Victor Hugo influiu na  pintura 
e escultura formando a escola romântica dos pintores, de 
que foi um dos mais destacados Eugéne Delacroix. O 
romantismo foi uma reação contra o néoclassicismo. Os es- 
critores Balzac, Flaubert., Zola, observandd os caracteres de 
suas personalidades, descrevendo o meio em que elas agiam 
consoante a realidade dos fatos, expondo com minúcias de 



verdade os cenários da natureza, "coni o que possam ter de , 
feio, vulgar ou repugnante", deram origem a escola chamada 
realismo em pintura. De reação em reação surgiram o im- 
pressionismo, o n.éo-impressionismo, o fauvismo, o cubismo 
o futurismo, o abstracionismo, o expressionismo, o orfismo, 
o dadaismo, o néoplasticismo, a metafisica, o purismo, o 
hauhaus, o surreaiismo, o concretismo, o néo-realismo. O 
néo-objetivismo apareceu como oposição ao expressionismo. 
Tentativas de novas orientações nos domínios das artes plás- 
ticas ainda se manifestaram com as denominações de simbo- 
lismo, primativismo, post-impressionismo. pré-rafaelismo, sz;- 
prematismo, construtivismo, voiticismo, pontilhismo, veris- 
mo, sintetismo e ecletismo. 

Fórmulas e mais fórmulas, ensaios e mais ensaios, *x- 
periências e mais experiências, numa superabundância de 
indagações, com o pasmo de uns, admiração de outros e 
perplexidade de mais outros agitaram Paris desde meados 
do século XIX. 

O impressionismo assim se chamou, derivado do título 
do quadro Impressão, paisagem de Monet, que figurou no 
Salão dos Recusados em 1863. São expoentes da escola 
Monet, Eduardo Manet, Cézanne, Degas, Renoir, Pissarro, 
etc.; na  escultura. Rodin, Rosso, Meunier. Tem por funda- 
mento a escola a impressão subjetiva recebida da natureza 
pelo artista, que vê a cor, pintando-a, e quase despreza CI 
desenho. 

O néo-impressionismo, post-impressionismo e fauvisrr:~, 
s5o protestos contra a tendPncia pictórica do impressionisnio 
Em 1905 exibiramse os follves. dos auais se salientaram 
Henri Matisse, Vlaminck,~RouaÚlt e ~ -aou l  Dufy. Fauvistu 
também foi André Derain. 

O cubismo, baseando sua teoria representativa no cubo, 
na esfera, no cone, no cilindro, no poliedro, no triángulo e 
prismas, vê subjetivamente as coisas, dando formas geomé- 
tricas aos objetos, aos animais e até aos homens. Notabill- 
zaram-se nessa escola Pablo Picasso, Femand Léger, Geor- 
ges Braque, Metszinger, Marcoussis, Lhote e Gleizes. O 
abismo deu origem ao orfismo, ao néoplasticismo e ao pu- 
rismo. 

O futurismo em pintura originou-se nos princípios pre.. 
gados pelo poeta italiano F. T. Marinetti, em 1910, de aban- 
dono ao culto das tradições passadas, de repulsa aos cânones 
da pintura antiga, e de adoção de formas geométricas, poli: 
crômicas e decorativas na arte. Proclamarhm os futuristas : 
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"A simultaneidade de estados d'almas é o fim da obra de 
arte futurista! Simultaneidade de ambiéncia e, por conse- 
qüência, deslocação e Cesmembramento de motivos ... é pre- 
ciso que o quadro seja sintese da realidade e do abstrato: 
p. ex., a mulher que está numa sacada de janela deve ser 
pintada de modo a significar o que ela vê na sua frente. 
atrás, dos lados e traduza o invisível, que ela pensa e o 
que ela sente no momento"; "cada objeto influencia seu 
vizinho, assim, por ex., as 16 pessoas que estão juntas a nós 
em urn õnibus são, por sua vez, cada. uma, 3, 5, 10 outras 
pessoas desdobradas em movimentos contínuos"; "um retr3- 
to não deve parecer-se com seu modêlo ... para pintar uma 
figura humana, não e preciso pintá-la mas, sim, dar-lhe 
toda a atmosfera envolvente ... não há corpos opacos, os 
olhos véem através déles como os raios X ou como aquêles 
que tem o poder da mediunidade ... os futuristas proclamam 
que se revoltam contra. a tirania das palavras harmonia e 
bom gósto, declaram que os criticos de arte são inúteis e 
prejudiciais ... que é preciso considerar como título de honra 
serem os futuristas chamzdos loucos", O futurismo foi uma 
transformação do neo-impressionisnzo e teve em seu aposto- 
lado artístico os nomes de Eoccioiii, Carrá, Russolo, Balla e 
Geverini. 

O expressionis?no surgiu em fins do século XIX como 
reqqão ao impressionismo, gerando o dadaismo, e tendo 
Wassily Karidinsky, russo (1866-19441, como expoente na 
pintura. Por essa escola a natureza é deformada em suas 
linhas, cores e objeto. O artista não imita e tem a faculdade 
de expressar suas idéias fora da realidade. Kandinsky ch* 
mava suas telas de "composiçóes" e "improvisaçóes", infor- 
mando que seus quadros representavam "estado de espírito" 
e não representação de objetos". 

O dadaismo, gerador do stiper-realismo ou surrealismc, 
apareceu na época da conflagração mundial de 1914, lança- 
do pelo poeta Tristan Tzara em 1916. Dadaismo tem origem 
onomatopaica na palavra dado pronunciada pelas crianças. 
Fundamenta-se no subconsciente. Essa escola foi uma rejei.. 
qão aos princípios norteadores do realismo e do cubismo. 

O surrealismo, ou super-realismo, originado do dadaismo, 
veio a público em França após a guerra de 1914. Foi Guillaii- 
me Apollinaire quem primeiro usou êsse vocábulo, e André 
Bretori em seu "Primeiro Manifesto do Surrealismo", em 
1924, quem o definiu. É o domínio do subconsciente a base 
dessa escoia, não interferindo a razão, a estética ou a morar. 
A doutrina freudiana é aplicada pelos seus adeptos, sendo 



a técnica pictórica muito variada entre os artistas. Segundo 
notícias dos jor~iais, o surrealista espanhoi Salvador Dali, 
afirmando que o alcatrão é a matéria inspiradora das for- 
mas da futura arquitetura, realizou uma conferência a 2!f 
de setembro de 1956. "Durante a conferência, proferida ao 
ao ar  livre num jardim de Barcelona, Salvador Dali pintou 
uma vasta tela representando a Sagrada Família. Êle se ser- 
viu unicamente de alcatrão e de um pincel de grandes dimen- 
sões, que manejava enquanto pronunciava sua conferência". 

O simbolismo surgiu como escola literária de reação ao 
parnasianismo ein fins do século XIX em França. Seus fun- 
damentos foram adotados na pintura. Os temas preferidos 
nas composições pinturais são de significaçáo idealista, rea- 
lizados em forma alegórica, de que dimana o subjetivismo 
do assunto. Foram seus expoentes Puvis de Chavannes, Paul 
Baudry e Gustave Moreau. 

O piimitiuismo deriva-se da expressão primária, origi- 
nária e rudimentar empregada por indivíduos de civilizaqão 
atrasada na confecção de objetos, como esculturas toscas, 
pinturas simples, de povos selvagens, ou de pessoas perten- 
centes a nacões cultas, sem contacto com silvicolas e que 
executam trabalhos singelos, demonstradores da ingenuidade 
própria da infância mental, característica do primitivismo. 
E' apontado como primitivo Henri Rousseau, francês (1844- 
1916). 

Pulularam inventores de sistemas de pintura com seus 
cortejos de adeptos, que movimentavam Paris com lutas de 
xrupos travadas na imprensa, nos livros, nos quadros e até 
nas ruas com muita pancadaria ... Buscavam uma obra ori- 
ginal que não tivesse modêlo, procuravam o proles sine mu- 
tre creata, de Ovidio, o filho que nasceu sem mãe! ... O pré- 
lio foi excitante entre os precursores. 

Enquanto se travava a controvérsia dos opositores, Paulo 
do Valle Júnior matriculava-se na "Academia Julien", cur- 
sada por quatro anos e tornava-se discípulo de Jean Paul 
Laureans, o mestre imortal da pintura francesa. Em Paris 
esteve êle oito anos, sendo sete por conta do pensionato 
artístico do Estado de São Paulo. Chamavam-no, os colegas, 
de M. Vallée. 

Paulo teve uma escola e um professor das artes plásti 
cas de-desenho e pintura na velha Lutécia: observou os 
métodos, as formas, os preceitos, os estilos, o espírito dos 
grandes mestres da arte, desenvolvendo sua pericia de de- 
senhista e colorista. A arte dissidente não o tentou. Fêz 
sua evolução artística na arte tradicional que pontificou nâ 
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Grécia, alcandorou-se na renascença italiana e atingiu nos- 
sos dias em esplendores de criação. 

A escola e o professor ensinam a substância que a cién- 
cia e a arte ministram objetiva e subjetivamente na inter- 
pretação da natureza. A geometria contribui com os pre  
blemas relativos as três dimensões e a perspectiva linear e 
no espaço. A física, a qiiimica, a anatomia, a história e a 
mitologia integram os conhecimentos gerais. Por isso,  de^ 
senhista e aquêle que possui os requisitos da correção, bom. 
gosto, elegância, caráter, diversidade, expressão, perspectiva ; 
e pintor é o que abrange a composição, compreendendo in- 
venção e 'disposição, desenho e colorido. "Bem desenhar S 
bem ver" porque "o desenho é a leitura das formas". Assim, 
a leitura das partes sombreadas, meias-tintas. luz e reflexos, 
comparadas umas com as outras, mostra os graus de diferen- 
ças dos valores, e a fraqueza ou vigor do modelado. A figura 
humana desenhada ou pintada é a. mais dificil da arte. Ca- 
racterizam as figuras, sempre bem iluminadcs, o movimento' 
a forma, o modelado, o acento, a expressão. 

Paulo do Vaile dedicou-se a. figura, ao retrato, a paisa- 
gem, a marinha, a natureza morta. Em sua exposição de 
oitenta quadros realizada na rua de São Bento 83, 13 andar, 
em São Paulo, em 1912, quando voltou de Paris, quase tódas 
as telas foram vendidas. Tornando a Paris, ai estêve até 
1914, vindo para, São Paulo por motivo da conflagração eu- 
ropéia. Nesta Capital fêz exposiçóes em 1918, 1920, 1922 
1925, 1928, 1929; em Santos em 1923, e em 1930 concorreu a 
exposição de arte brasileira em Novn Yosk. Ainda expós 
nos "Salões" do Rio e de São Paulo. Afinal recebeu o prêmio 
máximo de pintura, em 1938, no Saláo Paulista. de Belas AT- 
tes, e também no Saláo Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro - a grande medalha de ouro. 

A recente exposição de pintura retrospectiva (1903-1956) 
realizada por Paulo do Valle Júnior, de 10 a 30 de setembro 
de 1956, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, é a demons- 
t r a ~ á o  do quanto evoluiu o artista, dentro' da orienta~áo da 
arte tradicional, em meio século de profissão. Ali está uma 
"Natureza morta com cristais", pintada em 1903 aos dezes- 
sete anos de idade, no inicio de sua carreira, quando Paulo 
era aluno de Oscar Pereira da Silva, em São Paulo. O dese- 
nho e a cor meticulosos, rebuscados, pormenorizados, em seus 
efeitos, revelam logo o neófito que trabalhou com afinco eni 
procura da perfeição no modelado. 0s preceitos da arte f@ 
ram demonstrados. A iluminação a 45?, do primeiro plano 
a esquerda, sobre o motivo principal do arranjo, - abacaxi 
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cortado com a rodela creme ao centro junto a coroa verde, 
e na meia-tinta e sombra, a garrafa e copos de c,rist,al esbati- 
dos para marcar o ultimo plano do quadro, - realça cs 
valores que produzem o relêvo, o efeito e a harmonia. 

A natureza morta servia antigamente para fundo de 
quadro, quando a fatura pintura1 lisa., cognorninada "lam- 
bida", estava em uso. Ocupava posição secundária na tela. 
Posteriormente, ao ganhar foros de arte independente, cer- 
tos artistas a acoimavam de gênero inferior, porque enten- 
diam que só a figura representava o máximo valor em arte. 
O .pintor francês Camille Bellanger responde: - Em arte, 
não se deve considerar senão o resultado; tal gênero não é 
inferior senão nas mãos de um mau pintor. de um molde 
como se diz piedosamente entre camaradas". A natureza 
morta executada pelo pincel de um Chardin, de um Vallon, 
de um Chretien, de um Pedro Alexandrino, atingiu a supre- 
ma perfeição. 

"Margaridas e palmas de Santa Rita", "Rosas", e "Mar- 
garidas e rosas veqelhas", distinguem-se pela técnica segu- 
ra, pelo claroescuro fortissimo, pelo colorido ddutor. A 
naturalidade do arranjo, a espontaneidade do desenho e da 
cór, a propriedade da coloração, fazem as rosas saltarem da 
sombra para a luz com tôda a brancura e maciez de suas 
pétalas, destacam as margaridas alvas nas meias-tintas das 
palmas e rosas vermelhas. Foram executadas em 1932 essas 
telas. 

"Caridade cristã" é o quadro de grandes dimensões, 
pintado em Paris, em 1912, e pertence ao Palácio Pio XII, 
em São Paulo. O grupo principal, composto da mulher que 
dá esmola, do mendigo que a recebe no chapéu sobre o colo 
e da menina curiosa que espia a dádiva, forma o centro de 
atenção do observador. Essas três personagens tem vestuá- 
rios de colorwáo diversa que anima o conjunto coloristico. 
Na cena destaca-se a figura em pé da esmoler em quase- 
preto, pois o prêto é ausência de cór. Esta figura domina 
a perspectiva linear e aérea: está em primeiro plano j u n t ~  
a linha de terra e dela deriva a perspectiva em fuga para 3 
ponto de vista., na linha de horizonte. A perspectiva faz os 
planos correrem para o fundo do cenário, marcando as po- 
sições que as respectivas figuras ocupam nêle. A atmosfera 
envolvente das figuras dá vasta amplitude local. O mendigo 
está sentado - para evitar monotonia de atitudes das figu- 
ras em pé. A invenção do assunto religioso, a disposic,ão 
das figuras, tomam a composição feliz, em conexão com o 
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desenho correto, caracteristico, expressivo e a propriedade 
do colorido. 

Neste quadro existem três cores que na simbologia cristã 
significam : verfnelho, a caridade ; verde, a esperança ; ne- 
gro a morte. São três consolos que se buscam na igreja., que 
também é um simbolo da. barca de Pedro. Leonardo da 
Vinci disse que - "a arte é vida, vida é amok, amor e Deus". 
Exprimiu assim a ligação da arte com a vida, com o amor e 
Ceus. Manifestando a feição sublime que ela encarna, 
Schopenhauer escreveu que é - "a arte uma redenção". 
Resgate., proteção, ajuda, em consonãncia com Aquéle que 
trouxe a salvação para o gênero humano d disse de si estas 
palavras - "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". "Cari- 
dade cristã" magnifico quadro que exalta, sugere e comove. 
Kecessária, mais do que nunca nos dias que correm, em face 
da desumanidade mundial, onde "o egoismo seca o coração 
e pervert,e a. consciência. É preciso bondade, compaixão, 
amor, porque - "a caridade é como o sol, luz para todo o 
mundo". 

Em sua exposição retrospectiva de 1956, aparecem três 
estudos para retratos, feitos do natural, reveladores da ca- 
pacidade do artista para êsse difícil gênero pictórico. São 
de parecença flagrante com os retratados. O croqui em busto 
do Dr. José Getúlio Monteiro é de fidelidade absoluta. Co- 
nheci-o pessoalmente e bem lhe reconheço os traços fisiono- 
micos, a cor da pele, e, sobretudo, a expressão do olhar. 

A paisagem é que tem proporcionado a Paulo do Valle 
o mais intenso labor de sua vida artística. São inúmeras 
as telas por éle pintadas. Reproduziu duas naturezas dife- 
rentes -- a francesa e a. brasileira. Sua habiiidade chegou a 
tal extremo que se percebe prontamente se a paisagem e 
nacional ou estrangeira. 

Longe estamos da época em que a paisagem era acesso- 
rio de quadro de figura e só feita artificialmente em "atelier". 

A paisagem era quase ignorada na antiguidade mas, 
atingiu grande desenvolvimento no século XIX. A luminosi- 
dade e perspectiva aérea de dilatadas paragens iniciaram-se 
com Van Eyck, Rubens, Teniers e Canaletto. Pintando do 
natural, ao ar livre, no vilarejo de Barbizon, na floresta de 
Fontainebleu, em França, a paisagem aperfeiçoou-se com 
Theodoro Rousseau (1812-18671, Daubigny, Diaz, celebrizan- 
dose com Corot (1796-1875). 

A França, com seus verões quentes e invernos rigorosos; 
com o siroco africano soprando sêco no Mediterrâneo, no 
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verão, e com o mistral gélido, dos Alpes, no inverno; com 
suas montanhas da Auvernia, Cevennes, Vosges, Ardennes, 
Alpes e Pirineus; com suas campinas ridentes, floridas e 
decorativas da Touraine, chamadas o jardim da França; 
com sua temperatura média de 12!, índice de clima dos m e  
lhores do mundo, apresenta paisagens fascinantes em seus 
aspectos nas quatro estações do ano. Paulo pintou-as em 
todas as suas variações. Na primavera, a diafaneidade 

atmosférica, provida do aquecimento do sol, vai tornando 
azul puro o céu transparente, enquanto os galhos dos pesse- 
gueiros, pereiras, macieiras e amendoeiras, se cobrem de fõ- 
lhas e se vestem de flores por entre o voejar célere dos pás- 
saros na árnimação dos ninhos em gorjeios festivos. No ve- 
rgo, no intervalo da aurora purpurinante do horizonte e o 
declinar do sol além dos montes, o disco solar, em sua arden- 
tia, emosta. as uvas e sazona os frutos nos pomares das gran- 
jas, em cujos campos os ceifeiros cortam o trigo e o centeio. 
No outono, campônios das herdades labutam nas vindimas e 
na colheita do milho. Das árvores cobeitas de folhagem ama- 
relejante, caem as folhas, pouco a pouco, ao perpassar da 
brisa murmurante. No inverno, sob o céu pardacento, as árvo- 
res alteiam seus galhos sem folhas, escuros sobre a brancura 
da neve a cobrir as cumeadas das montanhas, os telhados 
das vivendas e os caminhos intransitáveis. O inverno emu- 
dece os pássaros, entristece as aves, produz o frio intenso, 
e das alturas faz peneirar os flocos de neve da cor aivissima. 
do algodão. 

Paulo do Valle deu alma a êsses panoramas: se êles são 
planos, a linha horizontal sugere-lhes a quietude; se nêles 
há arvores atirando seus ramos para o céu, a linha divergen- 
te-ascendente comunica-lhes a impressão de alegria; se, ainda 
nêles há ciprestes com suas formas piramidais, a linha di- 
vergente-descendente produz o sentimento de tristeza. Com 
as três dimensões, comprimento, largura e altura ou profundi- 
dade, e mais a indicaçáo de Camille Bellanger "não há se- 
não um colorista, é o sol, e o aspecto é a sua paleta". Paulo 
vai interpretando a natureza com todos os seus encantamen- 
tos. Encontrou em França a sedução paisagistica do Marne, 
Cóte d'Azur, Paris, Cheneaux, St. Mesmin, Moret, e no Brasil 
fixou em telas, por excursões ao litoral paulista e flumineil- 
se, a. beleza dessas regiões de prima.vera perpétua. 

Seu quadro "Bananeiras (Cunha)", é todo São Paulo. 
Uma rua do interior paulista, de chão batido, poeirenta 
com sol, e lamacenta com chuva, ladeada de casas contem- 
porâneas dos bandeirantes. Prédios arcaicos, de portais e 
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janelas que atingem quase o telhado, caiados de branco. 
Dominando o casario, as torres da velha igreja colonial que 
repica seus sinos festivamente na ocasião das missas e pro- 
cissões, reconfortando pela paz espiritual o bom povo crente, 
sincero e feliz. Muros de taipas, em ruínas, continuados com 
tranqueiras de tábuas carcomidas. É Cunha, que se tornou 
legendária, desde 1932, porque deu a prova mais alta de 
sacrifício para honrar o fio de barba de quem é habet tempo- 
ra saturnia. 

O sol ilumina violentamente o cenário projetando som- 
bras violáceas na rua amarela cor de palha, consequência 
da atração das côres complementares. A folhagem das ba- 
naneiras recebe luz tão intensa que sua côr verde salsa cam- 
bia em matiz verde esmeralda. A perspectiva aérea torna 
repleta de atmosfera todos os planos, dando profundidade 
a abóboda celeste. 

E assim o artista interpreta a natureza brasileira, ern 
t6da a pujança do seu colorido e capricho de suas formas, 
mercê do seu temperamento votado ao culto da beleza, ao 
amor da terra e a@ respeito das tradicões. 

"A idealizqão da realidade" e a arte para Augustu 
Comte. Esse preceito pode-se encontrar na obra realizada 
por Paulo do Valle Junior, o eminente artista que glorifica 
a arte brasileira. 



NOVOS ASPECTOS DA MINERAÇÃO NO BRASIL 

J. G. MORAES FILHO . 

Nota liminar 

Antes de abordar o tema dêste despretensioso trabalho, 
que versa um assunto de grande importância mas que exige 
conhecimentos especializados e suficiente autoridade para o 
seu tratamento, sinto-me na obrigação de apresentar aos 
leitores, a titulo de credenciais, algumas informações sôbre 
minhas atividades anteriores, que me puseram em contacto 
com os problemas da mineração no Brasil, em diferentes fa- 
ses de suas explorações. 

Nascido e criado em uma cidade oriunda de um antigo 
arraial de mineração - fundado pelos paulistas no inicio do 
nosso "Ciclo do Ouro" - tive oport,unidade de trabalhar, 
em 1911, para uma companhia francesa que tentara, me- 
diante o emprêgo da energia hidroeletrica, reanimar a ex- 
ploração de uma antiga lavra aurifera existente entra as 
cidades de Campanha e São Gonçalo do Sapucai, onde a 
faiscaçáo do precioso metal persistia até então. 

E' verdade que minha colaboração com os franceses, - 
a maioria dos quais teve que regressar para a pátria, por 
aquela época, em virtude da ocorrência da 1.a guerra mun- 
dial - se limitara aos trabalhos de eletrificação da mina e 
aos de transmissão e distribuição de luz e força elétrica às 
duas referidas cidades, serviços êstes que estavam a principio 
concedidos a mesma companhia de mineração. Entretanto, 
convivendo com os técnicos de mineração, acompanhando 
de perto os trabalhos de pesquisa e lavra, muita coisa apren- 
di sôbre mineraçãp, inclusive as causas que redundaram no 
fracasso do empreendimento, sem prejuízo, felizmente, para 
os avisados capitalistas que conseguiram salvar, com grande 
lucro, o capital empregado em dois negócios mais rendosos 
do que a mecanizada exploração auríiera: a exploração da 
energia hidro-eletrica captada então, e a venda de uma vasta 
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gleba de terras, transformadas em campo de criaçáo de gado 
leiteiro. 

Posso ainda alegar, para meu crédito em assunto de 
mineração, minha passagem pela famosa mina de ouro do 
Morro Velho, trabalhando também no seu "Electrical De- 
partment", mas observando atentamente as atividades di. 
mineraçáo nas diversas fases do laborioso processo de re- 
cuperação do precioso metal, até sua redução nas duas barras 
fundidas cada dia, pesando cêrca de uma arróba, como pro- 
duto do tratamento de 600 toneladas de pedra, moida dia- 
riamente por aquêle tempo. 

Deixando a companhia dos ingleses em 1917, intentei 
por conta própria algumas pesquisas mineralógicas, assistido 
?elos conselhos de Arrojado Lisboa, sob cujas ordens havia 
trabalhado nas obras contra as secas no Nordeste do Brasil. 

Foi entáo que pude constatar o grande embaraço que a 
ganância de certos proprietários do solo oferecia ao racional 
aproveitamento de riquezas adormecidas no seio da terra, 
ignoradas muitas vêzes pelos referidos superficiários, cuja 
cobiça estava porém sempre alerta no sentido de superestimar 
as possibilidades das jazidas a pesquisar, irripondo por isso 
condicóes por demais onerosas ao prosseguimento dos traba- 
lhos. E foi por isso que, tendo depois percorrido, em estudos 
e construções ferroviárias, a trilha dos pioneiros da minera- 
@o aurifera. até a antiga capital de Goiás, desenvolvendo o 
mesmo trabalho, depois, no Paraiiá, no prolongamento do 
Ramal do Rio do Peixe, em demanda das minas de carvão 
daquela região, não pensei mais em negócios de mineraçáo, 
reservados que estavam entáo para os altos consórcios do 
capitalismo e da política, ou então para as penosas e alea- 
tórias explorações dos faiscadores de ouro e dos garimpeiros 
de diamantes e pedras coradas, graças a cujo estafante tra- 
balho o Brasil ainda conseguiu obter mais algumas divisas 
no intercâmbio comercial, por intermédio dos compradores 
e principais aproveitadores déste negócio 

Lançando um rápido golpe de vista retrospectivo sobre 
o panorama da mineração daquele tempo, podemos acentuar 
que tinham entáo importância para a economia nacional 
sòmente o ouro de Morro Velho e Passagem, as jazidas de 
ferro e manganês de Minas Gerais e Mato Grosso, o carvão 
do Rio Grande do Sul, os calcários e chistos beturninosos, 
a mica., os diamantes e pedras coradas, a monazita, o quart- 
zo e mais alguns outros minerais. 

Além disso, pouco se conhecia sóbre reservas e, teores, 
sendo raras as avaliações precisas e os estudos de prospec- 
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çáo. O valor de toda a produção mineral representava apenas 
5D'u da exportação global. 

Rem diversa já era a situação da indiistria da minera- 
ção em 1940, quando, a convite do dr. Horácio Rodrigues, 
diretor da COMPANHIA NACIONAL DE MINERACAO E 
FORÇA, que vinha explorando jazidas de carvão e outros 
minérios noRio Grande do Sul, passei a acompanhar seus 
trabalhos de pesquisas e lavras nos estados de São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais e Goiás, tendo tido então oportunida- 
de de percorrer todos aquêles antigos centros de mineração 
aurifera que foram teatro das históricas disputas entre Pau- 
listas e Emboabas. 

Um tremendo desenvolvimento fora então promovido 
nas atividades da mineração, principalmente pela fome de 
materias-primas minerais que sentiam as grandes nações, 
nos prepara,tivos e no desenrolar~da II? Guerra Mundial. 
Outros fatores importantes concorreram também para esti- 
mular estas atividades, cumprindo assinalar a reorganização 
administrativa dos serviços oficiais do subsolo, com a cria- 
ção, em 1933, do DNPM e a intensificação dos estudos de 
geologia econômica. 

A decretação do Código de Minas, em 1934, foi a princi- 
pal alavanca que deu grande impulso a todo êste progresso. 

A instituiçáo do regime de autorização de pesquisa atraiu 
para o Govêrno a co!aborayão voluntária ou forçada dos 
interessados em mineração, obrigados a apresentar relatórios 
de pesquisas que, apesar de muitas falhas, traziam sempre 
um certo contingente de conhecimentos úteis. 

Com o desencadear das operações de guerra, uma segun- 
da batalha passou a travar-se nos campos de mineração, 
em busca de certos minerais que assumiram decisivo valor 
estratégico e cuja. procura aumentara. Várias firmas brasi- 
leiras foram então organizadas e os pedidos de autorizaçáo 
de pesquisas passaram a chover sobre o DNPM, bem como 
os requerimentos de revalidação de antigas lavras paralisa- 
das depois da primeira guerra. 

Esta foi por isso a época áiirea dos "Caçadores de Mi- 
nas", que desenvolviam grande atividade por toda a parte 
e vinham procurar nosso escritório em Sáo Paulo, alguns 
já munidos de autorização de pesquisa e em busca de finan- 
ciamento, outros exibindo apenas tentadoras amostras e se 
prontificando a revelar a localização de formidáveis jazidas, 
inclusive a das célebres Minas de Salomão, nas margens do 
nosso rio Solimões, afluente do Amazonas, e as não menos 
famosas Minas de Prata, de Robério Dias, na  Bahia. 
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Alguns dêstes não passavam de simples espertalhões e 
passadores do "Conto da Mina", mas havia também os fa 
náticos e convencidos, prontos a empreenderem longas e 
penosas jornadas a tróco apenas do pagamento das despesas 
da viagem acompanhada e de uma participação nos lucros 
da exploração de supostas riquezas, que não passavam de 
enganadoras miragens. 

Aumentando a balbúrdia existente, a "Comissão Ame- 
ricana de Compras" espalhou seus agentes por todo o Brasil, 
operando de combinação com a "Metal Reserve Co.", que 
por sua vez enviou uma poderosa equipe de 150 geólogos e 
mineralogistas para incentivarem as pesquisas dos minerais 
estratégicos, cuja exploração e aquisição se faziam mediante 
financiamento fornecido pelo "Exim Bank". 

Foi neste movimentado ambiente que iniciei atividades, 
não sòmente para realizar a primeira inspeção das jazidas 
oferecidas em negócio, como para continuar pesquisas já 
começadas, entregando sua orientação, quando fósse inte- 
ressante o caso, a profissionais habilitados a elaboração dos 
planos de lavras que, na sua maioria não pnssavam de uma 
"catação" predatória e desordenada, com a completa destrui- 
cão dos afloramentos descobertos. dificultando-se assim o 
&osseguimento de estudos em terrenos revoltos e obstruí- 
dos pelos detritos das apressadas explorações, algumas até 
sem apreciáveis resultados econômicos, acarretando ainda 
por cima o inconveniente de se deslocar da lavoura uma 
parte do pessoal operário, o que produziu em algumas r e  
piões, como sempre acontece. um desmesurado encarecimen- 
to do custo da vida. 

Não tenho a intenção de acompanhar os grandes pro- 
gressos que vêm sendo realizado na mineração do carvão, 
ferro e manganés, nem nas sondagens do petróleo, assuntos 
que estão no cartaz da imprensa diária. O fato e que o 
Brasil se acha hoje em dia inteiramente renovado sob o 
ponto de vista mineiro, bastando acentuar, quanto ao ferro, 
que a exportação dêste minério atingiu no ano passado a 
cifra de 4.380.000 toneladas. 

Como fatos marcantes dêste progresso podemos no en- 
tanto assinalar o alargamento das possibilidades de encontro 
do petróleo e o aumento das reservas petrolíferas da Bahia, 
a descoberta do Amapá como território mineiro; o melhor 
conhecimento dos nossos carvões; o considerável reforço 
das reservas de fosfatos; os grandes depósitos de gipsita; 
as rochas potássicas de Poços de Caldas; as novas ocorrên- 
cias de minérios uraníferos; as possibilidades dos minérios 
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Se estanho, chumbo e dos calcários coralineos e. eonchiferos 
da costa e dos recifes nordestinos. 

Ninguém mais contesta hoje em dia as vantagens de 
exportarmos os excedentes de nossa produção mineral, mas 
tôda a cautela é necessária para não deixar sair sòmente 
'a nata, isto é, os minerais mais ricos, deixando ficar os tipos 
inferiores para alimento de nossas indústrias químicas e 
metalúrgicas. 

MINERAIS RADIOATIVOS 

Chegados a éste ponto, não podemos deixar de abordar, 
ainda mesmo que ligeiramente e de passagem, um capitulo 
importante que diz respeito aos minérios de urânio e tório, 
cujo emprêgo nas pilhas e reatores atômicos é feito conjub- 
tamente com outros que, não sendo fonte de energia, são 
indispensáveis ao funcionamento dos referidos aparelhos, 
tais como o berilo, a grafita, o cádmio. litio, boro e zirconio. 

O assunto foi tratado em palestra realizada por ocasião 
da XV Assembléia do Conselho Nacional de Geografia pelo 
eng? Mario da Silva Pinto e publicada na  revista do IBGE 
Sob O titulo de PROBLEMAS ENERGÉTICOS DO BRASIL. 

Falando a uma assembléia de geógrafos, o autor lem- 
brou, inicialmente, o alargamento dos conceitos da moderna 
Geografia e a progressiva latitude dos trabalhos de Geogra- 
fia Humana e Geografia Econômica, por tal forma que não 
se sentia um estranho naquele meio, assim como um verda- 
deiro geógrafo, dada a dificuldade de traçar limites precisos 
entre sua ação e a de certos especialistas, aparentemente 
independentes, como o geólogo, o sociólogo, o etnólogo e o 
economista, quase nunca será um intruso nas especialidades 
de tais técnicos. Esta é portanto uma opinião abalizada que 
posso citar também em justificativa da minha intromissão 
nestes assuntos, pois penetrei no IHGSP como geógrafo e 
não como historiador. 

Restringindo o assunto que foi tratado de um modo 
geral, abrangendo também nossos combustiveis fósseis, va- 
mos nos ocupar apenas da parte que os minerais fissioná. 
veis e seus associados representam entre os bens primários 
energéticos. 

Ainda nos achávamos empenhados em pesquisas e lavras 
dos minerais estratégicos, ao findar desta segunda guerra 
mundial, quando se divulgou o importante papel que os mi- 
nérios de urânio assumiram na fabricação aas formidáveis 
bombas atômicas, que de uma maneira tão espetacular e 
trágica abriram os umbrais de uma nova era, não apenas 
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para a mineração e para as indústrias bélicas, mas para 
toda a civilização humana, em suas múltiplas atividades, 
tais as maravilhosas perspectivas que as estupendas energias 
liberadas pela desintegração dos átomos ofereciam, tanto 
para o bem como para o mnl e até para FI própria destrui- 
ção da humanidade sobre a terra. 

Verificou-se então por tóda a parte uma desenfreada 
corrida em busca dos compostos de urânio e tório, bem como 
dos outros minerais indispensáveis ao manejo das pilhas 
e reatores atómicos. Nossos leitores certamente acompanha- 
ram pela imprensa e pelo cinema o formidável rush desen- 
cadeado nos E. Unidos e Canadá pelos caçadores de urânio, 
munidos de Contadores Geiger ou de Cintilómetros, usando 
todos os meios de locomoção e empregando todos os recursos 
da indústria em suas pesquisas, realizando com maior apro- 
ximação depois que extensas áreas foram sobrevoadas por 
aviões munidos de aparelhos ultra-sensiveis, capazes de 
acusar variaçóes de radioatividade das rochas situadas em- 
baixo. 

Todo éste grandioso movimento foi acoroçoado pela Co- 
missão de Energia Atómica, que fixou um preço convidati- 
vo para compra do minério e oferecia além disso generosos 
prêmios em dinheiro para os descobridores de novas jazidas. 

No Brasil as coisas se passaram de um modo diferente. 
Em vez do encorajamento as pesquisas que se vinham fazen- 
do sob os auspícios do DNPM que já h'avia assinalado a 
existéncia de minerais radioativos em vários pontos do país, 
o prosseguimento de atividades neste setor ficou a cargo de 
um departamento especial o "Conselho %.ciona1 de Pesqui- 
sa", que se mantinha em contato com a "Comissão" dos 
E. Unidos. 

Não pretendemos analisar a política governamental vi- 
gorante neste setor, -nem tão pouco soltar tardios queixumes 
contra os prejuizos causados a economia nacional pela de- 
predação de valiosos depósitos de formação secundaria, acu- 
mulados em milhões de anos no litoral do Espírito Santo. 
Sirva-nos porém o exemplo de lição para maiores cautelas 
fio futuro, urna vez que já estamos nos habilitando para tri- 
lhar afoitamente o campo do aproveitamento desta nova e 
poderosa fonte de energia, que náo será certamente, só por 
si, uma milagrosa "varinha de condão", para promover a 
prosperidade nacional, mas um coadjuvante, cuja importân- 
cia não deve ser subestimada. 

Os recursos minerais de urânio e tório ora conhecidos 
no pais são escassos, mas como o Brasil possui enormes 
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extensões recobertas de rochas cristalinas ígneas e meta- 
mórficas, inteiramente inexploradas, devemos fazer todos 
os esforços para promover nossa auto-suficiência no futuro. 
E' evidente porém que não basta a. existència déstes recursos, 
se nos faltarem os demais fatores humanos, econômicos e 
conjecturais, avultando sòbre êstes a formação de técnicos 
- físicos, químicos, geólogos e engenheiros. 

A escassez destes elementos, que já era grande ao tempo 
em que labutávamos no campo da. mineração, aumentou 
desmesuradamente agora. E' certo que as grandes emprêsas 
resolvem muitas vézes seu problema, importando também 
êstes técnicos, como vimos durante a segunda guerra mun- 
dial. Esta soluçáo não é porém ideal para nós, porque assim 
o trabalhador nacional permanecerá sempre relegado a um 
plano inferior, de simples "máwde-obra", desprovido dos 
meios de aperfeiçoamento e melhoria de posição. 

Felizmente as providências necesskrias para suprimento 
desta escassez de técnicos de mineração, tanto os de nível 
superior como os auxiliares de geólogos, que os ingleses de- 
nominam "prospectors" e trabalham sob a orientação dos 
primeiros, estão sendo tomadas para dar maior alargamento 
as pesquisas mineralógicas, como foi acentuado pelo nosso 
Governador Jânio Quadros, na sessão de abertura do curso 
de Geologia da Faculdade de Ciências e Letras da USP. 

Disse então muito bem S. Excia.: "Nós ainda não co- 
nhecemos o solo do nosso pais. Somos estranhos ao Brasil; 
somos hospedes superficiais desta generosa terra. Sòmente 
através da geologia haverá perfeito conhecimento das rique- 
zas que devemos preservar em garantia de nossa soberania". 

É tempo de terminar éste trabalho, cujo principal obje- 
tivo é apenas estimular os jovens de São Paulo, sempre 
animados do espírito de aventuras e de conquistas, que ca- 
racterizava os antigos Bandeirantes, despertando-lhes o gòs- 
to pelas pesquisas mineralógicas. Cumpre no entanto obser- 
var que, se é certo que este novo e empolgante CICLO, que 
se abre com a procura dos minerais radioativos, oferece 
campo sedutor para as iniciativas individuais, os novos "Ca- 
çadores de Minas" devem ser de um tipo difrente daqueles tão 
bem descritos por Fróis de Abreu no seu precioso livro "A 
Riqueza Mineral do Brasil", tipo êste por ~ ó s  ainda encon- 
trado no campo da mineração. Está claro que para êste 
trabalho se requer, além de ambição, constância e energia, 
muito golpe de vista e um "sentimento ou faro", que não 
se aprende nos livros, mas que se desenvolve e apura por 
meio de adequada instrução, como pode se verificar para 
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qualquer outra vocação profissional ou artística. Está claro 
também que um verdadeiro geologo não se improvisa em 90 
ou 180 dias, mas é evidente que, um pesquisador esclarecido 
e devidamente orientado, pode conseguir melhores resulta- 
dos do que outro, completamente bronco. 

O fato é que o Brasil não pode sobreviver, estribando 
sua economia apenas no café, como principal produto de 
sua exportação. Temos urgente necessidade, sem descurar 
a defesa nacional da preciosa rubiácea, de buscar outras fon- 
tes de riquezas a explorar, sendo uma destas a riqueza mine- 
ra!, cujas possibilidades são imensas, bastando atentar para 
o enorme incremento tomado pelas nossas exportações de 
ferro e manganês, entravadas que se achavam pelas dificul- 
dades de transporte. 

Quanto as outras riquezas basta unicamente atentar- 
mos para um mapa geográfico do nosso pais para verificar- 
se como e desmesuradamente vasta a parte ainda inexplorada 
do território brasileiro. E como toda ela não é, graças a 
Deus, um deserto árido, se bem que escassamente povoado 
por tribos silvicolas, estagnadas nos infimos degraus da ci- 
vilização humana, vamos terminar citando a judiciosa opi- 
nião do primeiro. escritor que, descrevendo a excelência da 
nossa terra e as riquezas que continha, não se esqueceu de 
acentuar que, de todas elas n mais importante, cujo valor 
esta acima do ouro e das pedras preciosas, e a gente que a 
habita e havia. tiio praze~lteiramente acolhido os forasteiros 
aqui aportados. 

,. Esta opinião de Pero Vaz de Caminha obteve plena con- 
firmação, logo que os rudes aborigenes começaram a ser 
convenientemente educados e tratados, passando a ser in- 
corporados a nossa civilizaçáo cristã, dando assim origem 
a uma florescente nação, cuja estrutura sociológica foi depois 
fortalecida pela contribuição de outros povos de variadas 
raças. 

Nossos votos são portanto para que os Néo-Bandeirantes 
que já se aprestam para esta arrancada, não sejam mais 
caçadores nem exterminadores de indios, mas se tornem 
igualmente ardorosos missionários - leigos ou religiosos - 
desta mesma civilização cristã, fora da qual não haverá 
salvação para nossa humanidade, por maiores que sejam 
os progressos da ciência e da técnica e o acúmulo dos bens 
materiais, sobretudo quando êstes bens revertem em benefi- 
cio de poucos privilegiados, escasseando para a grande maio- 
ria do povo, relegado as mais tristes e duras condições de 
vida. 



INTERPRETAÇÁO GEOPOLíTICA DO BRASIL 

CARLOS DE MEIRA MATOS 

1. PRÓLOGO 

Não seriamos sinceros se omitissimos, neste momento, o 
profundo contentamento com que recebemos a noticia de 
nossa eleição para sócio-titular do Instituto Histório e Geo- 
gráfico de São Paulo. 

Ao lado dessa primeira sensação de alegria, veio-nos de 
súbito, uma preocupação - estaríamos nós a altura de tão 
honrosa missão? 

Minhas senhoras e meus senhores, conhecemos de longa 
data e nos acostumamos, desde os verdes anos, a admirar e 
respeitar êste Instituto e os seus ilustres e eruditos membros, 
luzeiros de cultura, desbravadores valorosos, bandeirantes 
do espírito, sempre embrenhados no crepúsculo do passado 
em busca do "ouro",da verdade e das "esmeraldas" da fide- 
lidade histórica. Diante de vós, senhores membros dêste 
sodalicio, diante de vossa estatura cultural, sentimo-nos 
como um recruta recém-incorporado, em regimento de ve- 
lhos serreiros. Mas procuraremos compensar a nossa posi- 
ção de recruta, oferecendo-vos entusiasmo e trabalho. 

Quisemos entrar para êste Instituto pela porta da Geo- 
grafia. Na ciência de Herôdoto, de Ptolomeu, de Eratóstenes 
e Strabão, procuraremos a inspiração, em nossa recepção 
nesta Casa. 

Saltando dêsse período glorioso da Geografia, quando 
as primeiras tentativas de interpretação do globo terrestre 
- suas origens, sua forma e seu conteúdo - foram realiza- 
das, por influência das expedições cada vez mais longínquas 
dos povos do Mediterrâneo Oriental e da península itálica 
( fenicios, macedónios e romanos 1, vamos cair no presente 
século, já, sob a das ideias de Ratzel, Kjellen, Mahan, Mao 
kmder e Spykman, buscando, S luz das idéias revolucioná- 



rias do presente, submeter o Estado Brasileiro ao raio X 
da Geopolitica. 

2 .  INTERPRETAÇAO GEOPOLITICA DO BRASIL 

Nessa interpretaçáo procuraremos responder a uma per- 
gunta - Possui o Brasil condiçóes para vir a se tornar uma 
grande poténcia mundial? 

Segundo o critério de Kjellen, as características princi- 
pais de uma grande potência são: espaço, liberdade de mo- 
vimentos e coesão interna. 

A Vamos analisar Ó espaço brasileiro: 
a. e.ztensão: 8.500.000 km2. - Somos no mundo o 30 

pais livre no que tange a extensão territorial, precedidos 
apenas pela Rússia e China. Os Estados Unidos, sem o 
Alasca, são menores que o Brasil -- 7.827.000 km2. 

Logo, temos chão bastante para virmos a formar entre 
as ~ randes  potências mundiais. 

Vejamos, agora, as características do espaço brasileiro, 
tudo submetido ao gabarito dos geopoliticos. 

b. Posiçúo - Nosso t,erritório está situaao, sua maior 
parte, na zona equatorial; sòmente no trópico de Capricór- 
nio para Sul, isto é, os Estados de São Paulo (parte), Para- 
na, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão situados na 
zona temperada. 

Segundo o critério geral dos estudiosos da Geografia 
Humana, a zona equatorial e a mais desfavorável ao surgi- 
mento das grandes civilizações. As condições climáticas dos 
trópicos são proporcionadoras ou dos grandes desertos (Saá- 
ra, Arábia, Mongólia., Austrália) onde as condições de vida 
animal e vegetal se tornam precarissimas, ou das florestas 
tropicais (Amazõnia, Guiné, Congo, Malásia) onde a fixa- 
ção do homem e a valorização econômica do solo constituem 
ainda um desafio da natureza ao engenho humano. Era 
habito, entre importantes correntes de geógrafos europeus, 
como Buckle, Huntington e outros, estigmatizarem as re- 
giões tropicais, prognosticando para elas a impossibilidade 
de virem a atingir níveis superiores de civilização, em vir- 
tude de suas condições climáticas desfavoráveis. Os trópicos, 
segundo, eles, estariam fadados a estagnação, ou porque 
debilitam o homem. ou porque impõem "desafios" superio- 
res a sua capacidade de resposta, como diria Toynbee. Ao 
lado dêsses teóricos da antropogeografia, não menos pessi- 
mistas sobre o destino das áreas de clima tropical, encon- 



tramos os chamados "biologistas", Gobineau, Lapouge, Am- 
mon, Chamberlain etc., que viam uma estreita dependência 
entre a condição racial e os índices de progresso e, por essa 
forma. procuravam justificar os baixos níveis de existência 
das populações consideradas não-arianas. Encontramos as 

4 idéias dessas duas correntes, que poderiamos chamar de 
"climatológica" e "biológica" bem fundamentadas nas obras, 
"O fator clima" e "Civilização e Clima" de Huntington e no 
"Essai de l'inégalité des races humaines", de Gobineau. 

Èsse critério dos antropogeógrafos, entretanto, não é 
absoluto. Há condições que neutralizam os efeitos negativos 
da latitude tropical: uma delas é a altitude do solo. Se é 
verdade que nos Trópicos, nas altitudes baixas, preponde- 
ram as condições climáticas desfavoráveis, c!levandc+se essas 
altitudes, transformam-se essas condições mesológicas favo- 
recendo as condições de vida. 

Este é o caso dos países andinos onde em plena zona 
Tropical encontram-se cumes eternamente gelados. Sóbre 
nossa imensa costa incidem, também, fatores de amenização 
de temperatura proporcionados pelos ventos marítimos, 

Esse fator altitude, no caso brasileiro, veio influenciar 
favoravelmente. O planalto brasileiro cobre a maior exten- 
são do nosso território propiciando altitudes favoráveis a 
neutralizaçáo dos fatores negativos da climatologia tropical 
(em média cada 180 ou 200 metros de altitude representa 
o decréscimo de temperatura de 1°C). Assim é que: pode- 
mos concluir que não possuimos em todo o nosso imenso 
território áreas de valor inteiramente negativo no sentido 
da Geografia Humana, em que pese o "vazio" de 5,5 milhões 
de km2, da Amazónia e Centro-Oeste, onde residem pouco 
mais de 7 milhões de habitantes, constituindo. talvez, além 
do Saára, o mais extenso espaço despovoado do globo ter- 
restre. As mais desfavoráveis são: a Amazônia e a região 
semi-árida do nordeste. Ambas, entretanto, vem sendo, pou- 
co a pouco, superadas pela energia do homem brasileiro; 
ma,lgrado a nossa descrença neste homem. O nordeste semi- 
árido vem sendo vencido com um programa de açudagem 
e canais de irrigação que aos poucos irá transformando as 
condições mesológicas locais. A Amazônia, passado o ciclo 
da borracha cujas vantagens econômicas deixamos escapar 
de nossas mãos, começa a despontar para novo e alvissarei- 
ro ciclo - o do petróleo. Nosso caboclo nunca abandonou 
as regiões desfavoráveis do nosso solo. Nelas fincou pé, 
emigrando quando a séca o ameaçava de morte, mas regres- 
sando logo que as chuvas chegavam. Na Amazônia, em que 
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pese sua fraca densidade demográfica, fomos capazes de 
levantar duas cidades do tipo Belém e Manaus - (com 
260.000 e 150.000 habitantes respectivamente) e que repre- 
senta um esfõrço d e  que não há exemplo em nenhuma outra 
área continental equivalente, situada em plena faixa equa- 
torial. Assim, nossa posição, se não é excelente, pode ser 
considerada boa. E o que é mais importante -- os esforços 
e o engenho de nossa gente provam que não há em nosso 
território áreas de valor socioeconômico inteiramente inuti:. 

c. Articulação - Um fator que comDensa ou agrava 
o da posiçáo do território, é sua articulação. Por articula- 
ção devemos entender a posição do território face as grandes 
linhas de comunicação marítimas, terrestres e aéreas. 

Comunicações maritimas - Dispomos de 7.408 km de 
costa bem articulada com as principais vias marítimas do 
Atlântico Sul (por sua vez o oceano melhor articulado do 
mundo). Nenhum outro estado possui maior costa atlân- 
tica. Principais bases marítimas de articulação : Belém, para 
Europa, América do Norte e Oceano Pacifico via Canal do 
Panamá; Recife para África, Europa e América do Norte; 
Rio-Santos para a Europa, África, Argentina, Uruguai. Ocea- 
no indico e Oceano Pacifico através do estreito de Maga- 
lhães. Foi a nossa boa articulação marítima o fator prin- 
cipal do nosso desenvolvimento cultural e econõmico. Foi 
através do mar que recebemos da Europa a cultura oci- 
dental e os estímulos econômicos. Ainda hoje, é através 
do mar, principalmente, que realizamos a quase totalidade 
do nosso comércio exterior. Foi ainda o oceano, o principal 
fator da unidade nacional. 

Comunicações terrestres - As condições das ligações 
terrestres com nossos vizinhos ainda deixam muito a dese- 
jar. Não há, entretanto, empecilhos insuperáveis. Há falta 
de poder econõmico, da nossa parte e da parte deles, para 
enfrentar o problema com a necessária objetividade. Deve- 
mos nos empenhar com coragem e determinação na realiza- 
ção de uma política de comunica~ões terrestres. Para isto, 
nada mais é necessário, além da execução do Plano de Via- 
ção Nacional. Êste plano visa estabelecer uma trama de 
comunicações ferroviárias, rodoviárias e fluvias cobrindo todo 
o nosso imenso território. Leis adequadas já foram aprova- 
das, num primeiro ensaio, visando através de impostos 
levantar os fundos necessários a execução dêsse plano. 
Tudo, entretanto, se arrasta com morosidade, emperrado 
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por uma burocracia reumática e pelas preocupações de poli- 
tica vesga de arraial. No tocante as ligações terrestres de 
nosso território com os vizinhos, possuimos já alguma coisa 
realizada, embora muito aquém daquilo que estaria a exigir 
uma orientação genuinamente continentalista. no que se 
refere ao estabelecimento de uma política de transportes ter- 
restres sul-americana, visando cruzar o continente com tri- 
lhos e rodovias continentais que unissem as vertentes do 
Atlântico as do Pacifico. Nós já ensaiamos sua realização 
com a coilstru~ão da ferrovia Brasil-Bolívia que, hoje, liga' 
Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, percorrendo 650 km em 
território boliviano. Prolongando essa ferrovia até Aiquile, 
400 km a oeste de Santa Cruz, encontramos as pontes de 
trilhos do sistema ferroviário boliviano que liga êste país 
mediterrâneo aos portos do Pacifico situados no Chile e Pe- 
ru. Assim, completando-se a ligação Santa Cruz-Aiquile, te- 
remos pronta a primeira transcontinental, oeste-leste do 
continente sul-americano conectando Santos a Arica; essa 
transcontinental, de 4.000 km, será, no futuro, a geratriz 
dos transportes continentais sul-americancs. Ela incentivará 
os contatos através das fronteiras terrestres estimulando o 
progresso das regiões do interior do território. Os Estados 
Unidos, já no fim do século passado, lançaram-se a politica 
das transcontinentais ligando o Atlântico ao. Pacifico. Hoje 
possuem quatro gra'ndes transcontinentais ferroviárias cru- 
zando seu território de leste a oeste, que são os eixos princi- 
pais de uma teia de linhas de transporte regionais que 
cobrem seu imenso território permitindo a exploração e o 
aproveitamento de tóda. a riqueza que o solo encerre e pro- 
duza. Esse, a nosso ver, é_ o grande segrêdo do extraordiná- 
rio progresso norte-americano. Enquanto permaneceram eles 
como "carangueijos" pregados ao litoral não foram mais do 
que uma nação prospera; realizaram a plenitude de seu 
destino, como potência, quando foram capazes de realizar 
o destino continental-terrestre de seu território. Nós, .um 
pais do tipo continental-marítimo (grande costa e enorme 
massa continental), um verdadeiro subcontinente, perma- 
neciamos até bem pouco tempo esquecidas de nosso destino 
continental, convencidos de que éramos ilha. A transcon- 
tinental Santos-Arica deve ser completada; será o eixo pio- 
neiro que há de estimular a execução de uma politica con- 
tinental de transportes terrestres, valorizando as áreas in- 
teriores nossas e dos paises sul-americanos; fará um contato 
de "fundos dos quintais", despertando desconhecidas rique- 
zas e abrindo novas perspectivas económicas para os paises 
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dêste continente. A E.F. Noroeste do Brasil, prosseguindo 
na sua obra pioneira, já lançou um ramal ligando Campo 
Grande a. Ponta Porá, sobre a fronteira paraguaia, cruzan- 
do a fertilissima regiáo de Dourados hoje transformada em 
promissor centro agricola. 

Rodovia - Além da ferrovia transcontinental SANTOS- 
ARICA, que se destina a ser o principal eixo de nossas 
comunicações continentais terrestres, nossa fronteira inter- 
na apresenta outros pontos de conexão com os paises vizi- 
nhos, conforme vamos enumerar. 

A rodovia SANTOS-S. PAULO-CUIABÁ-PORTO-VELHO. 
RIO BRANCO-PUCALPA - Está em estudos, também, a 
construção de uma rodovia que;prolongando a S. Paulo- 
Cuiabá, chegue a Pôrto Velho e dai demande a, Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul no Território do Acre e Pucalpa no Peru; 
nesta última localidade se entroncará com o sistema de 
transportes peruanos. Seria uma segunda transcontinental, 
esta rodoviária, ligando Santos a Calláo (pôrto de Lima) e, 
portanto, o Atlântico ao Pacifico; no' sentido .da constru- 
ção dessa estrada já foi assinado um convênio entre o Brasil 
e o Peru. 

No que se refere aos transportes fluviais de ligação in- 
ternacional, podemos destacar : 

Na calha amaaônica - As ligações com o Peru, através 
dos rios Solimôes e Maraiion, para a regiáo de Iquitos, capi- 
tal da Amazônia Peruana. Essa via está sendo aproveitada 
para o transporte em navios-tanque brasileiros, do petróleo 
peruano de Ganso Azul, no vale do Ucayale, para a Refina- 
ria de Manaus. 

Com a Bolii~ia - Pelo vale do Madeira, onde construi- 
mos, por fôrça do Tratado de Petrópolis, a ferrovia Pôrto 
Velho-Guajará Mirim, de 366 km, evitando a parte enca- 
choeirada do rio Madeira assegurando, assim, continuidade 
aos transportes, pelo sistema misto fluvial e ferroviário, des- 
de Belem até próximo as nascentes dos afluentes bolivianos 
do Madeira - o Orthon, o Mamoré (Beni) e o Guaporé ou, 
pelo vale dos rios Acre e Juruá wm o Departamento Boli- 
viano de Pando. 

Com a Colômbia - Além do contato triangular Brasil- 
Peru-Colômbia na regiáo de Tabatinga - Leticia, no vale 
do Mararíon, há o caudaloso Caquetá-Japura que, descendo 
dos contrafortes andinos, ao Sul da Colômbia, vai desaguar 
nos Solimóes no coração da Amazônia brasileira. 



Com a Venezuela -- Através do vale do rio Negro, o 
Cassiquiare, afluente do Negro, apresenta a peculiaridade 
de ligar os vales do Amazonas ao do Orenoco, como que 
apontando as modernas gerações de brasileiros e venezuela- 
nos um caminho natural de intercâmbio. 

Com as Guianas - Após um contato .fluvial franco 
com a Guiana Inglêsa, pelo vale do rio Branco, surge uma 
linha sêca, alta, divisora de águas, a Serra de Tumucuma, 
que, dificultando os contatos com a Guiana Holandesa e 
Inglêsa, até alcançar a fronteira o vale do Oiapoque que 
deságua no oceano na altura do cabo Orange. 

Na calha do Paraguai existe a linha fluvial internacio- 
nal que une Montevidéu, Buenos Aires, Assunção, Corumbá 
e Cuiabá. Trata-se de uma via utilizada desde os tempos 
coloniais e que, no passado, era a única via de comunicaçáo~ 
regular entre o Rio de Janeiro e a capital de Mato Grosso. 

Com o Parag~~ai-Ponta Por6 através da ferrovia Campo 
Grande-Ponta Por6 na. fronteira guarani e dai, por rodovia 
até Concepción, onde se articula com a rêde fluvial do rio 
Paraguai que acima descrevemos. Ainda com a nação gua- 
rani, estamos construindo uma rodovia que ligará o porto 
de Paranaguá a Assunção, passando por Foz do Iguaçu. 

Na calha do Paraná, temos um sistema misto fluvial- 
ferroviário; a navegação arzentina, paraguaia e brasileira 
atinge Pórto Mendes, ai a pequena ferrovia PORTO MEN- 
DES-GUAIRA desborda a parte encachoeirada e em Guaira 
a navegação continua no médio Paraná. Com o sistema 
ferroviário e rodoviário argentino e uruguaio temos vários 
contatos através de nossas fronteiras comuns. principalmen- 
te em Uruguaiana, em frente a Passos de Los Libres (con- 
tato ferroviário e rodoviário com o sistema argentino); em 
Quarai-Artigas, contato ferroviário; em Santana do Livra- 
mento "xipófaga" de Rivera (com o sistema ferroviário e 
rodoviário uruguaio) ; em Aceguá, próximo a Mello no Uru- 
guai; e em Jaguar50 vizinho a cidade uruguaia de Rio Bran- 
co, Estes dois últimos contatos rodoviários. 

Comunicaçócs aéreas - Somos pioneiros na aviaçáo 
mundial. Demos ao Mundo o Pai da Aviação. Não há por- 
que deixarmos que outros, agora, representem essa liderança. 
Não Òferece nosso território dificuldades ao desenvolvimen- 
to da aviação. Pelo contrário, quer nossa topografia, quer , 
as condições climáticas predominantes são propícias a nave- 
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gação aérea. Nesse campo já obtivemos um apreciável de- 
senvolvimento. Nossa aviação comercial é a mais progressista 
da América Latina. Está nos faltando, entretanto, a insta- 
lação de uma eficiente indústria aeronáutica. Face a nossa 
extensão e as dificuldades de transportes terrestres para o 
interior, a FAB vem prestando inestimável serviço a consoli- 
dação da unidade nacional pela integraçáo aos centros ad- 
ministrativos dos rincóeç mais longínquos cia Amazônia, de 
Mato Grosso e Goiás. É: imensa a reperciirsão do papel do 
Correio Aéreo Nacional nesse novo ciclo de pioneirismo 
brasileiro. 

No tocante ao fator articulação do território podemos 
afirmar, em conclusão. que possuimos um território bem 
colocado no sentido de sua conexão com as ~~rincipais linhas 
de navegação mundial, dispondo de boas hases para o fu- 
turo entrosamento de transportes terrestres com nossos vi- 
zinhos e excepcionalmente favorecidos iio tocante as facili- 
dades ao desenvolvimento da aviação. 

d. Pocoamento - Nossa população atual de 62.000.000 
habitantes é a maior do mundo latino, a 2' da América. 

Nossa densidade demográfica, 7 hab/kri2, é ainda muito 
baixa. Vejamos alguns dados comparativos: dos Estados 
Unidos 20 hab/km2; do Canadá 1 hab/km2; da China 
50 hab/km2; da Argentina 6 hab/km2. Entretanto. a taxa 
de crescimento de nossa população é alta, de 2,30á anual- 
mente. Mantendo-se esta taxa, em 1980 teremos 92 milhões 
de habitantes e no ano 2.000, 130 milhóes. Isto sem se levar 
em conta a melhoria dos fatores higiene e saúde e a contri- 
buição das correntes imigratórias, criando condições favo- 
ráveis a elevação dessa taxa de crescime~to populacional. 

e. Possibilidades económicas - NOSSG principal pro- 
duto é o café. Esta heróica rubiácea vem sustentando há 
mais de meio século a economia nacional. Foi o café que 
permitiu a nossa industrialização hoje em plena expansão. 
É o café, que vem permitindo os esforços da Petrobrás na  
pesquisa e exploração e refinamento do petróleo nacional. 
Concorre o café, ainda com 7000 no valor de nossas expor- 
tações. 

Nosso território, sob o ponto de vista econòmico, é dos 
mais ricos do globo. Não lhe faltam nem as regiões favo- 
ráveis a agricultura, nem os campos próprios as pastagens, 
nem as águas ricas em todas as variedades de peixe, nem 
os minérios de que necessita a indústria, nem a energia hi- 
dráulica que alimenta os motores elétricos, nem do carvão 
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de pedra necessário às turbinas das fábricas e nem os mate- 
riais atómicos anunciadores de uma nova ?ra no campo da 
energia e, se Deus nos ajudar, dentro em breve estaremos 
libertados, também, no tocante à necessidade de importar 
petróleo estrangeiro. 

Nos setores da agricultura e pecuária pouco falta para 
sermos auto-suficientes. O problema do trigo está prestes a 
ser resolvido. Somos exportadores de várlos produtos. Tudo 
isso, apesar dos processos arcaicos que ainda preponderam 
na nossa agricultura. 

No campo das matérias-primas para a indústria, esta- 
mos em débito com o carvão. O carvão nacional é pouco 
ou de fraca caloria. Mas há esperanças de encontrar-se 
veios melhores e niais produtores. 

No campo dos materiais estratégicos, possuímos exten- 
sas praias cobertas de monaziticas, onde abunda o tório, 
produto indispensável a criação de uma indústria baseada 
na energia nuclear; além disso, são incontáveis os minerais 
para fins estratégicos encontrados em nosso território. 

No campo da indústria, já criamos a siderurgia nacio- 
nal. As indústrias básicas do aço e do alumínio prosperam 
rapidamente em nosso pais. É preciso ressaltar aqui, que 
nossas possibilidades econômicas, em vários setores, estão 
ainda em estado potencial. Temos inúmeras possibilidades 
mas nosso fraco poder econômico vem atrasando a explo- 
ração intensiva de nossas riquezas e nosso potencial ener- 
gético. 

Somos, ainda, comparados com os paises onde a indus- 
trialização e a técnica da produção atingiram aos mais altos 
níveis de desenvolvimento - um pobre dormindo em berço 
de ouyo. 

B) LIBERDADE DE MOVIMENTOS 

Temo-la ampla. Quando analisamos acima, o fator ar- 
ticulação com as grandes linhas de comunicação interna- 
cional, vimos que não nos impedem os movimentos, nem 
condições de isolamento, nem barreiras físicas insuperáveis. 
Possuimos um território arejado e articulado para os conta- 
tos e os intercâmbios. 

Limitam, entretanto, essas caracteristicas favoráveis, as 
condiçóes de povoamento (adensamento na orla maritima 
e despovoamento interior) e a falta de transportes terres- 
tres. Dois problemas capitais surgem aqui - interiorização 
(nova fase de bandeirismo) e transportes. Nesse quadro de 



deficiência de nosso desenvolvimento assume importância 
transcendente a mudança da Capital Federal, concepção de 
extraordinária visão geopolítica, para o Planalto Goiano. 
Essa medida, se realizada, acelerará de muitos anos a obra 
de valorização económica de nosso imenso "hinterland". 
Desbravar e valorizar nosso "hinterland" equivale a redes. 
cobrir o Brasil, pois são dois terços de nosso território que 
até hoje permanece desabitado e desconhecido. 

C )  COESÃO INTERNA 

Influem sôbre esse fator a forma fisica e a unidade 
espiritual da população. Os países sofrem a influência de 
sua conformação marítima ou continental. Nós combina- 
mos as duas. 

No tocante aos países continentais distinguem-se dois 
tipos de território, de forma compacta e d? forma desconti- 
nua. A forma compacta é a que oferece mais vantagens ao 
estabelecimento de uma coesão interna. NOSSO território pos- 
sui essa forma compacta. 

Influi também, favorável ou desfavoràvelmente, a for- 
ma do território no que diz respeito ao seu maior desenvol- 
vimento no sentido dos meridianos ou dos paralelos. ~1 
maior extensão do território no sentido dos paralelos favo.. 
rece diferenciações de climas que, por sua vez, resulta na 
variedade de produção e, por conseguinte, cria melhores 
possibilidades económicas. Nosso território possui aproxima- 
damente a mesma extensão no sentido das longitudes e das 
latitudes. Possuimos os climas equatorial, tropical e tem- 
perado, com todos os tipos de produtos que êsses climas pro- 
piciam. Assim, sob o ponto de vista da forma territofiial, 
não incidem sôbre nós tendências desagregadoras, pelo con- 
trário, todos os fatóres morfológicos nos levam a coesão. 
Outros fatores de coesão interna são a unidade de lingua, 
a unidade de formaçá.~ racial e a unidade de crença religiw 
sa, tudo isso formando a grande unidade espiritual. Não 
temos direito de duvidar, por um só minuto, na  existência 
em nosso pais, de uma admirável unidade espiritual - o 
gaúcho, o acreano, o paulista, o baiano, o maranhense, o 
matogrossense, todos, vibram uníssonos diante da nossa 
bandeira, do nosso hino, da nossa música popular, das mes- 
mas histórias de João Ramalho e Caramuru, da mesma 
lenda do saci pererê. 
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3. PROJECÃO INTERNACIONAL DO BRASIL 

Somos produto da civili?açáo ocidental, na qual pesou 
ponderavelmente a cultura fraitcésa. Racialmente, viemos 
do europeu ibérico latino, com miscigenação indígena e 
africana. 

Somos irmãos, pela formação histórica, de todos os 
povos americanos e, pelo nosso sangue latino, de todos os 
paises hispano-americanos. 

ultimamente, vem se acentuando a influência norte- 
americana em nossa cultura, 

Nossa população, na sua grande maioria, é católica e 
na sua totalidade é cristã. 

Êsses fatores raciais, culturais e religiosos nos vinculam 
poderosamente ao Ocidente democrático e cristão. 

Somos a maior nação latina do mundo. 
No mundo dividido de hoje, onde um abismo profundo 

de incompreensóes separa o Ocidente do Oriente, temos uma 
posição tomada, produto de nossa origem, de nossas tradi- 
ções e de nossas convicções religiosas e políticas. 

Nesse campo ocidental, a que pertencemos, como deve- 
mos nos conduzir? Quais os rumos de nossa política? 

Nosso planeta se apequenou diante do alcance, da vele 
cidade e da variedade dos meios de comunicação e transpor- 
te postos pela ciência e pela técnica a disposição do homem. 
Os conceitos de grande sabedoria de Wendell Wilkie, Chur- 
chill e do mais famoso geógrafo da atualidade, Toynbee, 
proclamando o fim da época em que os Estados poderiam 
alimentar a ilusão de sobreviverem sózinhos, indiferentes a 
sorte dos demais, estão em plena vigência. Nesse Universo, 
em que o conceito de distância geográfica, de dominio das 
profundezas oceânicas e de superação dos espaços aéreos, 
surpreende, cada dia, os espíritos mais progressistas, não 
podemos nós ficar pensando em termos exiguamente nacic- 
nais e domésticos. Por uma razão de sobrevivência, se ou- 
tras razões não pesassem, seríamos arrastados a buscar uma 
comunidade de nações com que! nos associar na grande em- 
prêsa de lutar pela preservação dos valores morais e espiri- 
tuais da civilização ocidental. 

Já vimos os fundamentos ideológicos e religiosos que 
vinculam a nossa posição no mundo ocidental. Mas, sabe- 
mos que essa grande associação de nações é formada por 
famílias de povos interligados por "denominadores comuns", 
de interêsses regionais, de sangue ou de continuidade histó- 
rica. É na fidelidade desses vínculos tradicionais que deve 



mos procurar a nossa posiçáo no mundo de hoje e de ama- 
nhã. A Geografia nos fêz americanos, o sangue nos tornou 
latinos e a origem histórica nos vincula diretamente com 
Portugal. América, Latinidade e Lusitânia, três excelsas co- 
letividades humanas, três admiráveis padróes da grande ci- 
vilização espiritualista e cristã a que nos orgulhamos de 
pertencer, três luzeiros a indicar os caminhos seguros e os 
companheiros de jornada, por onde e com quem devemos 
encetar a marcha ascensional em busca do grandioso destino 
reservado ao nosso Pais. 

Nesta Casa, tão respeitável e prestigiosa, padrão de se- 
riedade e de cultura autêntica a serviço do Brasil, sempre 
encontramos espiritos esclarecidos e robustos buscando as 
linhas de nossa vinculaçáo histórica com o passado. A pes- 
quisa e a análise da História nos apontam três veios cul- 
turais que devem alimentar e fortalecer nossa posição no 
mundo. No pensamento robusto de Henry Bergson - "Só- 
bre êsse passado estamos apoiados e sôbre êsse futuro esta- 
mos debruçados; apoiar-se e debruçar-se assim, é o próprio 
de um sel' consciente" (da obra "Energie Espirituelle") - 
encontramos a missão sagrada que esta Casa de Saber vem 
cumprindo galharda e gloriosamente. 



DISCURSO DE POSSE DO DR. PEDRO BRASIL 
BANDECCHI, PROFERIDO EM 15 DE MARÇO 

DE 1958 

Quero, mais uma vez, agradecer, comovido, os 
discursos com que me receberam no INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO, 
os eruditos José Pedra Leite Cordeiro, Almeida 
Magalhães e Tito Livio Ferreira. Agradecer, tam- 
bém, a quantos me honraram com seu apoio para 
tão alta investidura, e aqueles que 'compareceram 
a solenidade de posse ou que, por outra forma, 
me distinguiram com sua atençáo. Deixo, ainda, 
no pórtico dêste discurso o meu melhor abraço ao 
stcio emérito Domingos Laurito. 

São Paulo, março de 1958. 

Brasil Bandecchi. 

Tendo pronunciado mais de mil discursos em minha 
vida (grande parte dêles se encontra nos Anais da Câmara 
Municipal de São Paulo), tendo falado nas mais diversas e 
diferentes ocasiões, confesso-vos que para escrever esta ora- 
ção senti certo embaraço. 

E qual seria a causa de tal dificuldade? 
Sem dúvida, a de falar pela primeira vez neste vene 

rando sodalicio, onde pontificaram e pontificam nomes que 
foram e são alicerces, vigas e ornamentos da cultura e do 
saber paulista, na comunhão brasileira. Esta é a Casa de 
Washington Luis e de Afonso de E. Taunay. Bastaria citá- 
los, para dar a proporção exata da sua grandeza. Poderia 
juntar a êstes, tantos e tantos beneméritos das pesquisas 
históricas e geográficas, de eruditos ensaístas, e todo o meu 
discurso seria um não mais acabar de nomes. Que os dois 



citados simbolizem os demais, sendo esta a mais sincera e 
alevantada homenagem que presto a todos. 

O pêso da responsabilidade atrapalhava a marcha das 
idéias. E elas cresciam em turbilhão, querendo cada qual 
seu lugar, como se fõsse possível, em breve discurso, acomo- 
dar a todas. Razão pela qual, suprimi muita coisa por amor 
a brevidade e procurei dizer - não sei se o consegui - 
aquilo que julguei indispensável numa solenidade desta na- 
tureza, simples no seu aspecto, mas profunda no seu conteú- 
do, principalmente para quem sabe que esta honraria e pesa- 
do encargo e sério compromisso. 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vem 
cumprindo a dura, árdua e gloriosa missão de tornar o pas- 
sado presente e de perpetuar, através da pesquisa e da 
interpretação, os efeitos e os fatos da nossa terra e da nossa 
gente. O passado de um povo, sua história e sua tradição, 
sáa como as raizes das árvores que penetram as entranhas 
da terra, que ficam escondidas, mas sem as quais as plantas 
não dariam flores e nem dariam frutos. Um escritor teve 
esta frase feliz, que busco reproduzir de memória: "As ár- 
vores cujas raizes penetram solo ingrato e pedregoso resis- 
tem melhor aos temporais". O mesmo não acontece com 
aquelas que medram em terra macia e fofa. Neste ponto 
posso dizer que São Paulo é árvore de raizes fincadas em 
solo rochoso, firme, porque sua grandeza vem da luta, do 
trabalho e do estudo. Nada lhe foi fácil nem para crescer, 
nem para engrandecer o Brasil. Seus filhos escreveram a 
maior epopéia das Américas, quando, sem respeitar a ima- 
ginária linha do Tratado de Tordesilhas, levaram as divisas 
de nossa pátria até as proximidades dos Andes e das águas 
do Prata, divisas que foram reconhecidas graças ao talento 
e aos esforços de Alexandre de Gusmáo, no célebre Tratado 
de Madri, de 1750, e, onde, também, pela primeira vez, apli- 
cou-se no Direito Público, o instituto romano do Direito Ci- 
vil - "Uti possidetis." Mas antes da caminhada heróica 
pelo sertão e da caminhada profunda pelos tratados, o pró- 
prio povoamento do Planalto não foi ato de coragem, quan- 
do o fabuloso João Ramalho chantou na. Borda do Campo 
os alicerces de Santo André? E os jesuítas que avançaram 
mais e vieram, pela visão sábia de Nóbrega, até as margens 
do Tamanduatei e do Anhangabaú, para com três membros 
da Companhia, um padre - Manuel de Paiva, um mestre 
- José de Anchieta, e um arquiteto - Afonso Brás, realiza- 
rem o milagre de São Paulo de Piratiningz? 

Esta cidade tem nas suas muralhas sofrimento e sangue 
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e na sua imagem, ideais e sonhos. Essa a seiva que, a sua 
história, dá vida e força. 

A muitas pessoas hei perguntado qual o maior dos ban- 
deirantes e a resposta, quase sempre, tem sido: Fernáo 
Dias Paes Leme. Nomes avultam, entre os heróis do desbra- 
vamento, como Raposo Tavares, Pascoal ,Moreira Cabra1 e 
Bartolomeu Bueno. Por que, então, Fernáo Dias é o indi- 
cado? 

Porque foi o que mais sonhou e o que mais sofreu. 
Só ele poderia ter inspirado o poema verdadeiramente 

épico e altamente lírico, "O caçador de esmeraldas." Só 
Fernão Dias, que durante sete anos, correu atrás do sonho 
verde das pedras fabulosas. E acreditou no seu sonho. E 
morreu, colado a terra, acreditando. E sofrendo. E sonhan- 
do. 

E êste episódio me leva a uma nova afirmação, neste 
discurso: A História é o mais surpreendente e mais belo 
romance que se possa ler. Nenhum escritor, por mais genial 
que seja, poderá criar lances tão dramáticos, tão palpitan- 
tes, tão heróicos, como a marcha. do homem pelo planeta. ; 
Seu enrêdo é fascinante e comovedor. Cada passo para a 
frente, custa sacrifícios imensos. Seus personasens são 
mártires, heróis, filósofos, poetas, escritores, cientistas, na- 
vegantes, astrólogos, músicos, pintores, aventureiros, guerrei- 
ros, revolucionários, pregadores, santos e bandidos. . . Acom- 
panhar o homem desde o momento em que pode ser obser- 
vado, pelos rastros que deixou, quase irracional curvado para 
a terra, mas com,a alma que o obrigava a erguer os olhos 
para o firmamento, como a procurar mistérios, e daí por 
diante, não o largar mais, espreitandc-o nas suas conquistas 
espirituais e materiais, até nossos dias, início da era inter- 
planetária, é alguma coisa que nos arrebata, que nos fasci- 
na, que nos comove. 

Por êsse motivo, o historiador não pode ser um simples 
fixador de datas e de nomes, transformando os compêndios 
num cemitério, onde as lápides ostentam, friamente, nomes 
e datas, datas e nomes e algumas referências. O historiador 
lida com mortos que não morreram.. . ou melhor, com per- 
sonagens que depois da vida continuam a viver. Estão pre- 
sentes em tudo. Acaso Santos Dumont não está vivo no seu 
engenho Feijó, na sua energia? Pedro Taques, na sua 
obra? Tiradentes, no seu martírio? José Bonifácio, no seu 
saber? Que seriamos nós sem êles? 

Não poucas vezes pasmo - e são muitos os que ficam 
pasmados - quando ouço da infância e da juventude que 
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não gostam de História do Brasil. Não podemos culpar in- 
teiramente os estudantes que, com sinceridade, assim se 
manifestam, pois, infelizmente, granae parte dos livros di- 
dáticos e das aulas de História Pátria se assemelham as 1á- 
pides dos cemitérios de que vos falei. São frias e o estudante 
tem mais que fazer um penoso exercício de memória do que 
compreender tão agradável e necessária matéria. Além do 
mais, a História é o melhor tratado de amor a pátria. Dai 
a responsabilidade enorme dos professòres que a lecionam. 
Eles devem situar as personagens com todo seu valor, com 
todo seu significado, com toda sua expressão, para que os 
alunos vivam com elas, sintam sua grandeza ou sua misé- 
ria, despertando-lhes, assim, o indispensável interêsse.. 

Felizmente, de algum tempo a esta data, tem-se notado 
uma verdadeira revolução nas pesquisas históricas. À luz 
de análises mais profundas, os acontecimentos e os homens 
são vistos sob novos prismas. Vai-se acabando aquela repe- 
tição comodista dos acasos, das piadas e das charadas. D. 
João V I  não e mais comedor de frangos e passa a ser um 
administrador fecundo, que realizou obras notáveis e que 
elevou o Brasil a Reino Unido. O 7 de Setembro já não é 
mais simples acontecimento que teve por palco a Colina do 
Ipiranga, e, por causa, uma carta que irritou o Principe. 
Suas causas são estudadas, porque, afinal, nada na História 
é isolado, mas sim uma sucessão de causa e efeito que se vai 
formando, sendo que as causas são efeitos e os efeitos são 
causas, segundo o ãngulo em que são examinados. 

O historiador deve ser, entre outras coisas, um filósofo, 
um sociólogo e um poeta, Sem o que não encontrará explica- 
ção para muitos fatos. Os acontecimentos históricos vistos 
a luz da filosofia, da sociologia e da poesia. fogem da sim- 
ples narrativa e transformam-se em altissimas lições. Mui- 
tas vêzes, vejo; no tabuleiro da discussão, os mais aflitivos 
problemas contemporâneos serem equacionados como sendo 
político-partidários' quando êles, efetivamente, são politicos- 
sociais. Soma de partidos não estabelece corrente de opinião. 
O que estabelece corrente de opinião é a soma das aspira- 
cões populares. Não adentrarei por êsse caminho, mas en- 
trego a vossa meditação, estas palavras de Stnimbu, profe 
ridas em 1877 : 

"Temos uma missão mais elevada - e é educar a popu- 
lação. Ora, esta educação não pode ser feita senão, pelo 
exemplo, que é a primeira lição, a primeira base de qual- 
quer educação. O povo tem os olhos fitos nos seus homens 
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de Estado e se êle os ve' dúbios, contraditórios, incertos, os- 
cilantes em suas idéias, perde-lhe a fé e a confiança". 

A página mais bela d a  vida de Washington Luis está 
no seu exílio, como a página mais bela de Napoleão foi es- 
crita em Santa Helena. Sua atitude firme, num momento 
em que quase todos os políticos se acercavam do vencedor 
da véspera, a verticabilidade de sua espinha dorsal, torna- 
ram-no, com o tempo e com a distância, uma figura um 
tanto lendária e mesmo os que o combatiam, acabaram por 
admirá-lo e respeitá-lo, vendo nêle a firmeza de uma vonta- 
de e a retidão de um caráter. Eis porque, no fim de sua vida, 
conseguiu juntar em torno de si os aplausos da nação, pouco 
faltando para serem unânimes, se é que não o foram. 

A História é a grande mestra; mestra cujas lições nem 
sempre aprendemos bem. 

Em todo caso ela ai está ensinando - e ensinando t e  
dos os dias. Tempo virá em que os homens começarão a 
aprender mais e, consequentemente, a errar menos. 

A humanidade continua sua. marcha e tódas as desce 
bertas, invenções e criações que os séculos nos têm brindado 
devem se dirigir para a felicidade do homem, para uma 
vida melhor e mais digna. Dizer que estamos numa nova 
Idade Média, é repetir o pensador russo, tantas vêzes repe- 
tido. O mundo marcha para uma nova idade, e as contur- 
bações do presente são próprias dos períodos de transfor- 
mação. Ao historiador do futuro competirá a analise dos 
nossos dias. A História contemporânea está sendo feita e 
cada um de nós, cada um dos homens. os homens do uni- 
verso inteiro, tem uma parcela de responsabilidade, cada qual 
segundo sua posição e saber. na preparação da nova era que 
se anuncia.. E que os homens se lembrem que em tudo é 
preciso um pouco de coraçáo, senáo o coração inteiro, pois 
onde há amor, compreensão e respeito, existe a fòrça mila- 
grosa que remove montanhas, há a fòrça que constroi para 
o bem, na mais alta aspiração da humanidade que é a 
suprema beleza da harmonia e da concórdia universal. 





AFONSO DE TAUNAY 

Por mais fraca e versátil que seja a memória dos ho- 
mens, personalidades há que, pela relevância e pelo fulgor 
da sua acáo no meio em que viveram, permanecem sempre 
redivivas no culto e na  saudade que os pósteros não se can- 
sam de tributar aos seus nomes e aos seus méritos. 

Ao número cada vez mais restrito dêsses entes privile- 
giados pertence sem dúvida Afonso d'Escragnolle Taunay, 
falecido nesta Capital, aos seus oitenta e dois anos de idade, 
em 20 de março do corrente ano. 

Dêle bem se poderia repetir, sem exagêro, que "morto 
parece maior do que vivo", porquanto imenso e impreen- 
chível é o vácuo que o seu desaparecimento deixou em São 
Paulo e no Brasil. 

Entretanto. Afonso de Taunav não foi um dêsses caDi- 
cães vitoriosos a quem a sorte d& armas houvesse cingido 
a fronte de lauréis insignes; nem foi um politico afortunado 
a quem a popularidade houvesse bafejado ou os ouropéis 
do poder houvessem nimbado de fama e de prestígio. 

Ele foi, isto sim, durante toda a sua longa existência, 
um devotado, indefesso cultor das letras e, sobretudo, um 
apaixonado, um incansável estudioso da nossa história. 

E, historiador, êle logrou sê-10 em toda a superior signi- 
ficação dêsse vocábulo; vale dizer, ele foi, entre nós, para 
servir-me do conceito de Lord Macaulay, detentor legitimo 
da mais rara, da mais preciosa das prerrogativas intelec- 
tuais e cívicas. 

Porque a história - explica o célebre ensaista britâ- 
nico - é uma filosofia que ensina pelos exemplos; que gra- 
va nos espíritos verdades gerais, apresentando-as na vivaci- 
dade dos caracteres e dos incidentes particulares. Que faz 
presente o passado ; que aproxima o distante ; que nos coloca 
ora na convivência de um grande homem, ora n a  eminên- 
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tia que domina as planicies onde se travam batalhas deci- 
sivas. Que reveste de carne e de sangue personagens que 
nos acostumamos a considerar como protótipos de determi- 
nadas virtudes; que revive diante de nos os nossos antepas- 
sados com todas as peculiaridades do seu linguajar, das suas 
maneiras e dos seus costumes; nos introduz nas suas pró- 
prias casas; nos assenta à sua mesa; vasculha os seus guar- 
da-roupas, as suas arcas e os seus armários. 

Assim entendida e praticada a história - tal é a lição 
de H. Pirenne -, ela participa ao mesmo tempo da ciência 
e da arte. Da ciência, porque supõe um método que com- 
porta processos realmente científicos de pesquisa, de ana- 
lise e de critica dos documentos postos ao seu &ance. Da 
arte, porque, uma vez de posse dessas peças, o historiador 
deve servir-se delas para ressuscitar o passado com todos os 
seus problemas políticos e sociais, morais e econômicos. 

Só atinge a perfeição o historiador que sabe combinar 
a técnica com a arte, a análise com a síntese, a critica com 
a imaginação. 

Donde, força é reconhecer, com Foustel de Coulanges, 
que "a uns poucos minutos de sintese hão de corresponder 
necesshriamente meses ou anos de análise." 

Ora, se êstes são os predicados que definem o verdadei- 
ro historiador; se tais são os requisitos que o hão de acre- 
ditar perante os seus contemporâneos e o háo de recomendar 
ao aprêço e ao reconhecimento da posteridade, - êstes mes- 
mos são os dotes e os méritos que, em hannonioso e infran- 
givel conjunto, exornarn o nome, abonam e imortalizam a 
obra de Afonso de Taunay. 

Êle consumiu, em verdade, os dilatados anos de sua 
existência na pesquisa obsidente, no estudo ininterrupto do 
nosso passado. Esquadrinhou-lhe, com pertinácia e pacién- 
cia beneditinas, os arquivos, as tradições e os monumentos 
- para poder dar aos coevos e legar aos porvindouros essa 
imensa, valiosissima obra que representa, sem dúvida, du- 
radouro e inestimável uatrimónio uara o Brasil e wara São 
Paulo. 

Grande historiador do Brasil êle'o foi com certeza; mas 
foi, sobretudo. o historiador de São Paulo. Porque do pas- 
sado e do povo da nossa província êle se constituiu, por 
excelência, o pesquisador infatigável, o biografo pertinaz e 
minucioso, Q narrador fiel, imparcial e lúcido. 

Percorrei-lhe a vasta bibliografia - tão vasta que mal 
se concebe tenha sido o trabalho de um só homem - e para 
logo verificareis que dos tantos livros e monografias que a 
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compõem - a maioria versa assuntos paulistanos, relata 
fatos, regista aspectos e acontecimentos da terra e da gente 
de Piratininga. 

É assim, coni efeito, que sòmente nesse setor, se devem 
a sua pena, entre vários outros, os seguintes livros ou en- 
saios : Sáo Paulo nos primeiros anos; Na era das Bandeiras; 
A glória das Monções; Piratininga; São Paulo do século 
X V I ;  A glória dos Andradas; Um grande bandeirante - 
Bartholomeu Paes de Abreu; Pedro Taques e seu tempo; 
Bartholomeu de Gusmáo e Coletânea de docume?~tos,da an- 
tica cartografia paulista. 

Mas a éstes numerosos trabalhos, dois outros se sobre- 
levam em evidente relêvo e desde logo se impõem a nossa 
admiração e aos nossos aplausos: "Histó~a Geral das Ban- 
deiras" e a "História do Café": as duas epopéias realizadas 
pelos nossos maiores; as duas mais altas cumeadas da vida 
de São Paulo; as duas fatidicas, indeelináveis diretrizes do. 
destino dos paulistas na formação territorial e na expan- 
são econômica da nação brasileira. 

Foi pelas bandeiras - toda gente o sabe - foi pela 
coragem e pela pertinácia dos bandeirantes; foi pelo arro- 
jado e incerto itinerário das suas entradas pelos sertões bra- 
vios que se gizou, se compôs e se completou em seus limites 
definitivos o corpo geográfico de nossa Pátria.' 

A marcha penosa e decidida dêsses corajosos serta- 
nistas; as suas passadas longas e infatigáveis através dos 
nossos campos intérminos e das nossa florestas impérvias 
- povoadas de tribos ferozes e cortadas de águas largas e 
profundas - cravaram os primeiros marcos e os primeiros 
padrões que sôbre a superfície imensa e desconhecida do 
continente sul-americano assinalaram e fixaram para sem- 
pre as fronteiras do território sôbre o qual se estende até 
hoje, pacifica e incontroversa, a soberania da nação brasi- 
leira. 

Das façanhas heioicas dos bandeirantes ninguém tão 
incisiva e tão expressivamente, como Augustò de Saint-Hi- 
laire soube bosquear o veridico panorama, nestes períodos 
de concisão lapidar : 

"Tempo houve em que no interior do Brasil não se avis- 
tava uma única choupana, o menor vestígio de cultura, em 
que as feras disputavam entre si a posse da terra. Foi então 
que os paulistas o percorreram em todos os sentidos. Várias 
vêzes penetraram no Paraguai; descobriram o Piaui, as mi- 
nas de Sabará e Paracatu; internaram-se nas vastas soli- 
dões de Cuiabá e de Goiás ; percorreram o .  Rio Grande do 
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Sul; no norte do Brasil chegaram ao Maranhão e ao Ama- 
zonas e, tendo galgado a cordilheira peruana, atacaram os 
espanhóis no âmago dos seus domínios. Quando por expe- 
riência própria se sabe quanta fadiga e privações e perigos, 
ainda hoje, esperam o viajor que se aventura nestas regiões 
longínquas e depois se conhecem os pormenores das jorna- 
das intermináveis de antigos paulistas, fica-se como estu- 
pefato e levado a crer que êstes homens pertenciam a uma 
raça de gigantes." 

Raça de gigantes, sim; inclita progênie de heróis da 
qual Roberto Sauthey e Oliveira Viana, Capistrano de Abreu 
e Calógeras, Basilio de Magalhães e Alfredo Ellis Júnior, 
esboçaram O perfil e a gesta, em traços magistrais, mas cuja 
histórla completa e minudente, ampla e copiosamente do- 
cumentada, Afonso de Taunay escreveu, linha por linha, de 
seu próprio punho, naquela caligrafia quase indecifrável que 
lhe era característica e que se estendeu, sempre a mesma, 
pelos nove tomos da "História Geral das Bandeiras Pau- 
listas". 

Perlustrando essas páginas podemos acompanhar pari 
passu as  caminhadas aventureiras e destemidas, inçadas de 
obstáculos e de perigos, de Aleixo Garcia, de Manuel Prêto, 
de Antônio Raposo Tavares, de Bartholomeu Bueno, o 
Anhangiiera, de Afonso Sardinha, de Fernão Dias Paes Le- 
me, de Pascoal Moreira e de toda essa numerosa coorte de 
bravos paulistas, cujo "espírito audaz e aventureiro foi, no 
dizer de Oliveira Martins, a primeira alma da nação brasi- 
leira e fêz de São Paulo - êsse foco de lendas e tradições 
maravilhosas - o 'próprio coração do pais". . . 

Não foi, entretanto, menos relevante o papel das gentes 
de Piratininga no assenhoreamento e na lavra do nosso solo ; 
na expansão da nossa agricultura e, por consequência, no 
surto das nossas riquezas naturais e das nossas possibilida- 
des financeiras. 

Ora, não há  quem ignore que, nesse campo de atividade, 
coube ao plantio do café papel de evidente e incontestável 
predominância. 

Foram, com efeito, as lisonjeiras perspectivas dessa la- 
voura que estimularam os nossos proprietários rurais, lhes 
encorajaram as iniciativas e os levarem a empreender essas 
extensas e portentosas plantações, que derrubaram matas, 
povoaram desertos, fundaram vilas e cidades e realizaram, 
em suma, esse esfôrço coletivo, deveras prodigioso e gigan- 
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testo, que Enrico Ferri - contemplando-o de perto - quali- 
ficou como "o maior fenômeno econômico do século." 

Ao espirito incansável e sempre perscrutador de Afonso 
de Taunay não podia escapar essa feição impressionante do 
labor e da partinácia dos paulistas, os quais foram, senão os 
primeiros, os mais numerosos e os mais importantes planta- 
dores desses cafèzais imensos que desenrolam a sua infindá- 
vel verdura, em marfolho rebrilhante, por montes e por va- 
les, por planicies e por encostas e que se prolongam, em 
paisagem intérmina, aos olhares atônitos dos viandantes, 
como atestados vivos e duradouros, sugestivos e irretorqui- 
veis da fôrça e da tenacidade da velha raça dos bandeirantes 
- revivescente e sempre moça na energia e no trabalho dos 
herdeiros do seu sangue, dos continuadores das suas tradi- 
ções. 

Eis pois Afonso de Taunay a braços com uma nova e 
relevante tarefa. Vai escrever a "História do Café" e logra 
realizar exuberante e magnificamente o seu patriótico pro- 
pósito. 

Pois é certo que nos capitulos dêsse longo e exaustivo 
estudo, que se desdobra por treze alentados volumes, pode- 
mos acompanhar, através de suas mais significativas fases, 
por entre alternados entusiasmos e desfalecimentos, os pri- 
mórdios e a dilatação progressiva, em São Paulo e no Brasil, 
das lavouras da iubiácea famosa - desde a era distante de 
maio de 1727, quando o sargent~mor Francisco de Me10 
Palheta trouxe de Caiena para a nossa terra as primeiras 

. trinta sementes e cinco mudas da árvore benfazeja., cujos 
frutos fizeram, com a prosperidade de São Paulo, a maior 
fortuna do Brasil. 

São Paulo bandeirante e São Paulo pioneiro do café 
representam assim os aspectos primaciais da gente de Pir* 
tininga na vida da nacionalidade. 

Se o sertanista foi grande delineador e o fautor máxi- 
mo da figura geográfica do Brasil, o fazendeiro criou para 
êle a mais abundante e a mais preciosa fonte da sua produ- 
çáo agricola e das suas riquezas exportáveis; e com isso lhe 
vem granjeando, desde então até hoje, os mais certos e os 
mais quantiosos recursos para a sua receita orçamentária - 
fundamento e garantia do progresso e do prestigio da Nação. 

I? precisamente por isso que Afonso de Taunay, historia- 
dos das Bandeiras e historiador do Café, se sagrou, por ésse 
duplo titulo de benemerência, o "historiador de São Paulo". 

Nem de outros forais precisaria êle para a sua triunfal 
apoteose no mundo intelectual e civico da nossa Pátria. 
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Zeconheceua explicita e solenemente a Academia Brasi- 
leira de Letras quando, no ano de 1929, o chamou para .o 
seu grêmio e o acolheu no augusto recinto, sob cuja cúpula 
aurifulgente mora a imortalidade.. . 

Imortalidade temporal e contingente talvez, mas que 
para Afonso d'Escragnole Taunay, católico convicto, foi com 
certeza a promessa e a antecipação dessa outra imortalidade 
indefectivel e gloriosa, que o próprio Cristo já lhe assegura- 
ra na sua palavra infalível : "Aquêle que crê em mim, ainda 
que esteja morto, vive. . . "  E vivera eternamente. 



AFONSO DE TAUNAY, O PROFESSOR 

Eu faltaria a um imperativo de consciência se não 
pudesse prestar ao grande Afonso de Taunay, palidamente 
embora, uma parte das homenagens, que êste Instituto já 
endereçou e vem endereçando a memória imperecível do 
nosso querido morto de tão recente data. 

E isso porque, tendo sido seu aluno, há mais de 45 anos, 
nos bancos da Escola Politécnica de S. Paulo - onde êle foi 
mestre ilustre de várias gerações de engenheiros, num perío- 
do longo da sua proveitosa e nobre existência - dêle recebi 
tais e tantas provas da sua inesgotável bondade. - Taunay 
foi, antes de tudo, um bom, o bonissimo Taunay, como o 
chamavam os seus alunos - seria ingratidão da minha parte 
deixar de vos lembrar a sua imponente figura nesse árduo 
setor das suas atividades múltiplas, procurando rememorar 
fatos e acontecimentos, que ponham em destaque aquela 
simpática face do seu grande caráter. 

O nosso primeiro encontro, como professor e aluno, res- 
pectivamente, foi nos exames de admissão àquela Escola, 
nos quais o mestre fazia parte da banca de História do 
Brasil, em companhia de outros dois grandes professôres: 
o Dr. João Pereira Ferraz, então vice-diretor da Politécnica 
e o Dr. Itapura de Miranda, catedrático da matéria no an- 
tigo Ginásio do Estado. 

Já aí tive a prova da bondade de Taunay, no modo como 
fazia as perguntas, procurando encaminhar o examinando 
para as respostas certas, sem nunca os confundir com testes 
de adivinhação ou com as célebres "perguntas de algibeira". 
E aproveitava qualquer pretexto para ensinar ou, corrigir 
conceitos, inadvertidamente errados por abeberamento em 
fontes suspeitas e originárias da licenciosidade espalhada 
no pais, em niatéria de ensino secundário, pela malfadada 
Lei Rivadávia, de 1911. 



No meu caso particular, por uma casualidade a que não 
era estranho o seu interêsse pelos examinandos de melhor 
sorte na prova escrita, veio êle a saber da minha condição 
de mineiro. Pois, na oral, tendo caído para mim o ponto da 
"Inconfidência mineira", frisou a coincidência e deu-me a 
honra de manter comigo um diálogo, interessante pela parte 
em que me apontou, após uma das minhas afirmativas, cer- 
tos destinos de alguns conspiradores, que ainda não consta- 
vam dos textos didáticos da época. E eu aprendi muito na 
ocasião, pois, baseado naquela condiçáo, concitou-me êle a 
que me dedicasse mais a fundo ao estudo do episódio. 

Já acadêmico de engenharia, fui encontrar Taunag 
como professor de Física Elementar. 

Foi ai que pude apreciar a soma de bondade com que 
éle tratava os seus alunos, ao ponto de perder muito do seu 
precioso tempo em dar conselhos aos rapazes mais desabu- 
sados, que perturbavam molequeiramente as suas aulas, em 
vez de proceder como a maioria dos outros professores, que 
não titubeavam em levar os engraçadinhos para o diretor 
- na época o Dr. Antonio Francisco de Paula Sousa - 
cujos "pitos", como por éste eram chamadas as suas célebres 
descomposturas, arrasavam com a veleidade de qualquer um. 

A primeira aula do Dr. Taunay foi dada, como aliás as 
do ano todo, no anfiteatro da Escola, ótima sala de amplas 
proporções e primeiro grande auditório daquela casa de en- 
sino superior. 

Muitas das passagens que vou relembrar, agora, já cons- 
taram da minha modesta história da Politécnica, a qual 
contou com o generoso beneplácito do eminente professor, 
conforme a honrosa carta., que dêle recebi e que foi publi- 
cada. no 39 volume daquela obra. 

Peço perdáo pela imodéstia, mas não me posso furtar 
ao prazer de repetir aqui algumas das suas honrosas expres 
sóes: "Recebi o volume que acaba de sair e que li com o 
maior interêsse por me tocar tão de perto.. . Vejo que um 
dos fortes característicos do meu aluno de há  30 anos é a 
benevolência, quanto a mim, em todo o caso extremada.. . 

As suas impressões de S. Paulo de antanho são tão vi- 
vazes quanto interessantes e constituem ótimos depoimentos 
de uma época da vida acadêmica hoje tão diversa, ao que 
me dizem d o  que era. . . 

Com grande surprêsa identifico o meu generoso disci- 
pulo com o inspirado poeta Paulo Normando. Maior ainda 
a do encontro do meu feissimo autógrafo de 1938 estereoti- 
pado no fim do seu volume. Realmente é extraordinária 



honra, que é dada a tão feia letrinha e ao seu traçador! 
Mais uma vez muito obrigado!". 

A frequência era apurada por meio de pequenas chapas, 
que correspondiam ao número de matricula de cada aluno. 

Pois, quando a campainha tocava anunciando a aula, 
já o Dr. Taunay estava na cátedra, de pé, com as mãos nos 
bolsos da calça, o que nêle era quase um hábito e com os 
olhos grandes e profundos, dirigia o movimento da sala, en- 
quanto os alunos iam depositando as chapinhas na mesa, 
a frente do mestre. Mais tarde descobri a razão de ser dessa 
novidade : dispondo, para a sua inteligência de escol, em tõ- 
das as manifestações do seu vigoroso espirito, de uma memó- 
ria realmente prodigiosa, bastava ao eminente professor ver, 
uma. vez que fosse, os tracos de uma fisionornia ou ler um 
número, ou ouvir um nome, para que isto tudo se lhe gra- 
vasse para sempre. Ora, com as chapinhas na sua frente, 
o Dr. Taunay marcava a cara de cada aluno e pela lista de 
chamada completava a identificação, com o nome de cada 
um. Tive muitas provas disso, durante o Curso. 

No primeiro dia de aula, aquela hora, que estava bem 
longe de ser confortável (13 horas ), quando o sol batia em 
cheio na cúpula envidraçada trazendo para o interior da 
sala uma sensação de calor abafado, que mais convidava 
para uma sesta regalada do que para as deduções das equa- 
ções de movimentos acelerados ou das equações do choque, o 
Dr. Taunay começou a falar. Era o cavaco, que nós acolhe- 
mos com demonstrações de agrado. Falou pouco, repetindo 
palavras de animação e de estimulo, indicandenos depois os 
livros de uso corrente e os de consulta, chamando a nossa 
atenção para o esforço, que devia ser continuado desde a 
primeira aula. 

O primeiro exame parcial de Física realizou-se a seguir 
aos de Algebra e Geometria. A matéria, que lhe correspon- 
dia, era tõda a Mecânica Elementar (Estática, Cinemática e 
Dinâmica), sobre a qual tínhamos feito muitos exercícios. 
A expectativa era promissora, muito embora pudesse cair 
algum problema sem solução, como já acontecera em anos 
anteriores, fazendo com que a turma "trabalhasse" de rijo, 
para resultar de tudo a maior disparidade nas diversas ten- 
tativas. Conta-se mesmo, que, numa das 'turmas, de que fa- 
zia parte um dos alunos mais inteligentes da Escola, da qual 
chegou mais tarde a ser um dos mais consagrados profes- 
sores, dado o problema pelo seu enunciada o qual foi repe- 
tido por escrito na pedra, foi logo o mesmo impugnado pelo 
nosso herói, que declarou: êste problema não tem solução ! 
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Ao que o lente da Cadeira retrucou: não ter solução já e 
uma soluçáo, para qualquer problema. Então, confirmando 
o que dissera, o aluno escreveu na sua prova: "não tem 
soluçáo", entregou-a, na mesa, em que Taunay corrigia ou- 
tros exames, e saiu da sala. O resto da turma. ficara suando, 
horas a fio, para dar ao problema uma soluç&o menos for- 
malística. E o narrador acabara contando que, ao serem da- 
das as notas, o primeiro alcançara 20, tendo sido o resto 
uma epidemia de notas baixas. 

As notas, naquele tempo, iam de O a 20. 

Pensando nisso, entramos para o anfiteatro. A parte 
material do exame era idêntica a que já conheciamos das 
provas já prestadas. Os problemas foram variados, versan- 
do sôbre massa, movimento, trabalho, etc., e a turma entrou 
'a. trabalhar. Havia também uma parte, não pròpriamente 
teórica, mas que exigia uma descrição extensa, de um racio- 
cínio também comprido. A essa parte dediquei o máximo 
de minha atenção, tendo dado aos problemas pròpriamente 
ditos o que me sobrou daquela divagação. Entreguei a pro- 
va, julgando-me a mim próprio que não andara de todo mal. 
Mas, qua.1 seria o critério das notas? Sabiamos que o Dr. 
Tunay era também um homem justo; mas, uma espécie de 
intuição, ajudada pela simpatia que eu guardava da sua 
pessoa, dizia-me que a justiça dêle pendia mais para a bon- 
dade e que as suas notas seriam fatalmente multiplicadas 
por êssè coeficiente, que nós víamos brilhar na profundidade 
dos seus grandes olhos expressivos. 

Tudo isso se confirmou integralmente, no dia em que 
foram lidas as notas dêsse primeiro exame parcial cie Física. 
Foi no fim de uma das suas aulas, que êle, com um sorriso 
bom nos lábios, chamou-nos um a um, para a identificação 
das provas. A turma vibrava de impaciência, enquanto êle 
ia repetindo, a1 o, a nota de cada um. 

Tôdas as f!sionomias iam-se aclarando, à medida que 
os resultados iam sendo proclamados: havia muita nota boa, 
acima de 12. COmo era praxe entre os alunos, quando saía 
uma dessas notas, a turma emitia certas interjeições, que 
eram uma saudação ao felizardo e que consistia no célebre: 
hum ! hum ! hum ! Tudo isso, porem dentro do respeito de- 
vido à nobre figura do lente, que continuava a sorrir. 

Aí foi que eu tive a mais gostosa surprèsade minha 
vida de estudante. É que o Dr. Taunay lera o meu nome, 
pronunciando-o bem devagar e a seguir ajuntou: 19 e meio! 
Foi uma admiração geral: a turma reforçou a saudação e 
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eu, meio desconfiado caminhei para a mesa a fim de assi- 
nar a minha prova. Então, o bondoso e acatado mestre, que 
agora ria mais abertamente, balançando levemente o corpo 
e tendo as mãos metidas nos bolsos da calça, pediu silêncio 
e acrescentou textualmente: "meio é da Física e 19 pelo 
Português". Estrugiram novos ditos, mas com a chamada 
de outros, o ambiente serenou e eu voltei ao meu lugar na 
3" carteiqa a esquerda, a contar de baixo, pensando naquele 
milagre. 

Por ai se vê o quanto o Dr. Taunay prezava a nossa lin- 
gua, exigindo de nós que a prezássemos também, falando-a 
ou escrevendo-a com obediência as regras, que a tornam tão 
elegante e harmoniosa. Nas suas aulas, comprazia-se em 
chamar a nossa atenção para os prejuízos que adviriam para 
a nacionalidade com o menosprêzo dado ao assunto, em vis- 
ta da chusma de candidatos aos cursos superiores sem o 
preparo conveniente para a prática do vernáculo, chegando 
a prognosticar medidas eliminatórias e até proibitivas para 
quem não apresentasse tal preparo num periodo de tempo 
razoável. 

Não fósse a impropriedade da sala, era agravada 
pela da hora, e as aulas de Fisica, professadas pelo Dr. Tau- 
nay teriam o cunho de completo agrado. 

De fato, naquele anfiteatro de Química, as 13 1/2 h+ 
ras, o sol, ainda quase a pino, castigava impiedosamente 
a turma, que fazia prodigios para manter abertos os olhos 
e os ouvidos atentos as magníficas exposições, que nos eram 
feitas da matéria, enriquecidas pelas comparações e ~.-- divaga- 
ções, só possiveis quando partidas da inteligência e da cul- 
tura do boníssimo Taunay. 

O eminente professor punha nas suas lições a marca 
fulgurante do seu talento. Assim é que, náo raro, na expli- 
caçáo de um ponto, cuja aridez ia sacrificando o interesse 
do aluno, acorria logo êle com as suas comparações, entre- 
meando o assunto de citações ou de narrações de outras 
passagens semelhantes. Para mim, isso tinha um valor ex- 
traordinário, sobretudo nos pontos de História Natural (Zo- 
ologia e Botânica), inexplicavelmente enxertados num pro- 
grama de Fisica Experimental e pelos quais eu náo perdera 
ainda certa antipatia, vinda. desde os tempos de ginásio. 
A êste respeito, o ilustre autor de "Piratininga" tinha saí- 
das formidáveis. Lembrc-me de que, certa vez, falando sobre 
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o cérebro (a matéria cinzenta pròpriamenk dita) dos indi- 
viduos grupados em nações ou raças, citava os resultados a 
que chegaram vários anatomistas, quanto ao p&so real de 
cada um e dizia que os italianos eram o povo em que a 
massa encefálice pesava menos ou, o que e o mesmo, eram 
o povo em que os indivíduos tinham os menores cérebros do 
mundo. E concluia, como a querer consolar a suscetibilida- 
de de algum filho' da velha península: "a inteligência não 
e proporcional a tal pêso, porque a Itália é, reconhecida- 
mente, um viveiro de homens de gênio!" 

Mas, mesmo com essas digressões, as vezes, alguém mais 
descuidado pendia a cabeça para o peito e escorregava o 
corpo para o banco acolhedor e amigo. Ali estendido, dei- 
xava-se embalar pelo sono, julgando-se muito protegido con- 
tra as vistas de todos, porque as carteiras inteiriças eram 
um esconderijo mais que perfeito. É que não se estava con- 
tando com a membria do grande autor de "Leonor de Ávila" 
e da qual já falamos. Por isso que, tendo visto o aluno no 
inicio da aula e não o vendo mais agora, seria este o seu 
raciocinio: "a não ser que ele se tenha evaporado, desde que 
não pediu para sair, deve estar deitado". E, pela disposição 
constante que a turma tomava, éle sabia o nome do "dor- 
minhoco". Portanto, era com tòda a segurança que pedia a 
um dos vizinhos, que acordasse o tal, chamando a todos 
pelos nomes. Foi isso o que se deu com o Veloso (José 
Ferreira Veloso), jque "desapareceu" um dia entre mim e o 
Cavalheiro (José 'Cavalheiro). Dando pela sua falta, o Dr. 
Taunay pediu, sem titubear: "Snr. Cavalheiro, faça o favor 
de acordar o seu colega Veloso, que está pensando que a 
minha aula é albergue diurno!" Assim solicitado, o Cava- 
lheiro não teve outro remédio e sacudiu o Veloso. Este, que 
dormia calmamente, assustou-se com o intempestivo desper- 
tar e soltou umas interjeições grotescas, levantando-se com 
os olhos vermelhos e meio tonto ainda. Foi uma risada 
geral e, já refeito de todo, compreendendo a sua situação, 
o Veloso botou-se escada abaixo, quase correndo e ganhou 
a porta, não sem ter antes ouvido do professor uma adver- 
tência em regra, mas cheia de bondade. 

O querido cinselador de "Índios! Ouro! Pedras !" mos- 
trava, também, que tinha bem desenvolvido o sentido da au- 
dição: por pequeno que fosse o barulho, podendo passar des- 
percebido para muitos, era por êle de pronto fixado e locali- 
zado, A êste respeito, lembro-me do que aconteceu com um 
distinto colega, o Dr. Jerônimo Serafim Barcelos. 



O caso foi que este, tendo entrado para o anfiteatro com 
os bolsos cheios de amendoins, que adquirira no portáo do 
Jardim da Luz (naquele tempo esse logradouro público era 
circundado por um gradil com dois portóes: um em frente 
a Estação da Luz e outro em frente a Rua Afonso Pena), 
tomou o seu lugar, numa carteira do flanco esquerdo. Dai 
a pouco começou o "tec" compassado, que todo o mundo 
conhece. Era o Barcelos descascando os amendoins. Taunay 
ouviu logo o disfarçadissimo ruido e, ao fim1 de trés, ou qua- 
tro estalidos. apontou na direção do Barcelos e disse : "Snr. 
Barcelos, e melhor que não faça a minha aula de hospeda- 
ria". Mas, nem todos os colegas sabiam ainda quem era o 
Barcelos, e éste valeu-se da situação para fazer desviar de 
si a atenção da turma, disfarçando um pouco e olhando 
também para um aluno, que ocupava um lugar na carteira 
de baixo, na mesma direção em relação a mesa. Êste, ao 
se ver alvo dos olhares de toda a sala pôs-se muito vermelho, 
confundindo a cor do seu rosto com a dos seus cabelos ver- 
melhos e carregando com a culpa do Barcelos. 

O Dr. Taunay era, também, professor do ginásio de São 
Bento, acreditado estabelecimento de ensino secundário. 
Dessa maneira, o ilustrado mestre conhecia de antemão cer- 
tos elementos, que se lhe apresentavam no Curso Prelimi- 
nar, o que o ajudava a se prevenir contra possiveis altera- 
ções da ordem dentro de suas aulas. 

Foi por isso que, ao ver entrar no anfiteatro, pela pri- 
meira vez, certo aluno, cuja força já medira no tempo dos 
preparatórios, o Dr. Taunay disse prontamente, quando êle 
escolhia um lugar junto ao Cavalheiro (o  menino irre- 
quieto) : 

"Isso não, meu amigo! Tudo o que quiser, menos a 
formação dessa dupla, que será capaz de deitar por terra 
o próprio edifício da Escola! Sr. Cavalheiro, há mais luga- 
res vagos por aí !" 

Nas aulas do Dr. Taunay, malgrado orespeito geral com 
que elas se desenvolviam sempre, havia um aluno, que gos- 
tava de dar certos apartes, talvez. confiado na amizade aco- 
lhedora do mestre. E, por dá cá aquela palha, lá estava o 
colega a dar os seus palpites. De tal modo êle se portava, 
que o abalizado professor o apelidou de "menino irrequieto" 
e recomendava, sempre que o mesmo inteniinha nas expli- 
cações : 
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- Juizo, ~ n r .  Cavalheiro; juizo! 
Essa frase era repetida mil e uma vezes numa mesma 

aula. 
Acontecia, a vézes, que, anunciado antecipadamente o 

resultado de ce j ,ta experiência, esta, por qualquer motivo 
"não dava certo'!. Nessas ocasiões, o Dr. Taunay esforçava- 
se por tornar b e p  claro o motivo perturbador. Lembro-me 
de que, certo dia,: tentando fazer o vácuo no tubo de Newtcn, 
para comprovaçáo das leis da gravidade, não houve meios 
de se chegar a lim resultado apreciável. Depois de muito 
suar, virando e ,revirando peças e mais peças, já com os 
punhos postiços @a camisa a lhe fugirem pelas mãos, o Dr. 
Taunay, triunfarjte, vira-se para a turma e diz: "esta tor- 
neira tem espirit de contradição". Era, de fato, a torneira 
da máquina pne mática, que estava com os orifícios inver- 
tidos. 1 

Era-nos sembre agradável, como já disse. ouvir as com- 
paraçóes do me6tre. Tratava-se, certa vez, de explicar o 
mecanismo da ldcomoçáo do homem; marcna simples, salto 
e corrida. Para isso, deu-nos êle uma lição completa sõbre 
a marcha dos soldados. Aliás, estes assuntos e outros, que 
com os militares se relacionavam, eram de seu particular 
agrado, chegando alguém a pensar que fõsse influência dos 
nobres exemplos do seu ilustre progenitor, que, quando êle 
era pequenino, lhe contava histórias da história verdadeira." 

Entre as matérias do programa, que o Dr. Taunay le- 
cionava, partes havia que ele tratava com mais carinho, 
estacionando dias e dias na sua explanação, da qual tirava 
efeitos sobremaneira agradáveis. Para mim, pelo menos, 
cujo temperamento, ainda titubeante, tinha mais gõsto pelas 
aplicações da ciência do que para a exploração filosófica 
das suas teorias, essa maneira de ensinar do mestre merecia 
aplausos. 

Foi assim na Mecânica Elementar, da qual a Dinâmica 
tinha um campo de aplicação mais atraente. Depois na 
AcClstica, cuja aplicação encheu aulas e mais aulas do Dr. 
Taunay. A êste respeito, lembro-me bem de certa passagem 
em que êle explicava a diferença entre um bemol e um sus- 
tenido, que, artisticamente, não existia, mas que, cientifica- 
mente, é um valor muito apreciável. E dai passou á consi- 
deração das escalas naturais e cromáticas, de onde chegou 
ao estudo da transposição. Então, cheio de entusiasmo pelo 
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assunto, que de fato o apaixonava, concluiu, depois de citar 
várias páginas de música em que a transposição tinha fa- 
cilitado a obra dos compositores,, desde a orquestraçáo ba- 
rulhenta de Wagner até a reaçb de Verdi com "Aída" e 
"Falstaff": "Os senhores todos, de certo, conhecem a niar- 
cha triunfal da "Aída", não é verdade? pois essa página de 
Verdi é considerada uma maravilha., artística e cientifica- 
mente falando ! " 

Num dos exames parciais, o Dr. Taunay dera uma série 
de problemas, simples, é verdade, mas em grande quanti- 
dade. Eram tirados da Física de Blanly. Ao nos atribuir as 
notas, mostrava-se êle admirado porque tôda a turma fôra 
muito bem; mas deu as notas que cada um merecia. É que 
éle não sabia que existia a "Chave dos Problemas de Bran- 
ly", que o Alves vendia a Cr$ 1,50. Mas h& sempre um Joa- 
quim Silvério, em tôda parte: não se sabe quem o fez, o 
fato é que o lente foi informado do acontecido, resultando 
disso para os exames parciais seguintes, ao invés dos proble- 
minhas já provados por várias turmas de estudantes, cada 
."mastodonte" inventado pelo próprio Dr. Taunay e cuja so- 
lução, muitas vézes, era uma nova hipótese. E, ao nos contar 
o caso da "Chave", o que ele fêz logo na primeira aula de- 
pois da delação, dizia-nos Ó ilustre mestre: "os senhores são 
muito espertós e essa esperteza vai me dar muito trabalho 
para a organização dos problemas, pois n5o me fiarei mais 
em nenhum livro". 

A Escola, naquele tempo, tinha um regulamento espe- 
cial, que era só dela, no que se refere ao computo de notas 
e graus de aproveitamento dos alunos, indo a seriação de 
O a 20 em atribuição aos exames pròpriamente ditos e a 
sabatinas e exercícios gráficos ou manuais, do que resulta- 
va um amontoado de medias, minimos e bagagens, capaz 
de confundir os menos avisados. Havia, por isso, muitos 
totais fracionarios, de maneira que por falta, &s vézes, de 
um décimo no cômputo final, podia um aluno perder o ano. 

Certa vez, após as provas finais da matéria do Dr. Tau- 
nay, apurou-se que um aluno, aliás dos mais distintos e que 
ocupa hoje lugar de proeminência na classe, tinha sido re- 
provado por menos de meio ponto. Taunay pôs-se logo em 
campo para remediar a situação, no que foi impedido pela 
intransigéncia dos dois outros examinadores da banca res- 
pectiva e de tudo resultou que o bondoso mestre, simples- 
mente, adoeceu. incomodado pela má sorte do aluno. Quem 
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nos contou o fato foi o Avelino, servente de confiança do 
Dr. Taunay, cuja falta aos exames do dia seguinte nos dei- 
xara a todos preocupados, 

Era dêsse qullate a bondade do Dr. Taunay. 
É sabido que a nossa Faculdade de Medicina, fundada 

em 1913 em virtude de uma Lei aprovada em 1912 ( Govêrno 
do Cons? Rodrigues Alves), teve o seu berço na Escola P e  
litécnica em vista de não estarem ainda terminadas as 
futuras instalações da nova academia, cuja alma foi o gran- 
de professor Arnaldo Vieira de Carvalho. 

A segunda *prestou a primeira as suas salas e gabi- 
netes durante o tempo necessário para que se ultimassem 
os preparativos para o funcionamento defi~itivo do futuro 
reduto dos médicos. Nasceu dai certa cairiaradagem mais 
íntima entre os fespectivos alunos ao ponto de os politécni- 
cos, que nunca s& metiam em barulhos e arruaças, tomarem 
parte ativa numa passeata de protesto levada a efeito pelos 
esculápios contra determinado lente da sua incipiente Fa- 
culdade, sendo mdo completado com o indefectível "entêr- 
ro" do visado, em cuja residência., situada na hoje ladeira 
do Riachuelo, foram deixados os "restos mortais" (caixão 
e a indumentária de padre que se arrumara de um estudante 
da Faculdade de Direito, que esta também se solidarizara 
com o movimento), para maior escarmento dos professores 
não camaradas. E houve, também, depredação da moradia 
em questão, com a conseqüente quebra de vidraças e telha- 
dos. 

Pois no dia seguinte, na aula de Fisica, esperava-nos o 
professor Taunay, na sua cátedra, com a sua postura habi- 
tual, de pé, mãos nos bolsos da calça. Mas, contrariamente 
aos outros dias, a sua fisionomia permanecia fechada, sem 
se abrir naquele sorriso simpático a que êle nos acostumara. 

E, serenado o burburinho natural, que há sempre na 
entrada de estudantes para a aula, o Taunay nos falou num 
tom magoado e reticente: 
- Esta casa está de luto desde ontem ; pelo menos esta 

sala! Nunca se viu a Escola Politécnica, nestes 20 anos de 
sua vida, metida em movimentos como êsse em que os seus 
alunos tomaram parte, em nome de uma pietensa solidarie- 
dade a pretensos direitos postergados. Foi uma barbaridade 
o que se praticou contra um homem indefeso, a vista da 
sua própria família, pois a polícia chegou muito tarde para 
cumprir o seu dever, que é o de proteger os cidadáos pacatos 



contra as hordas de vândalos, que os molestam em grupos 
vantajosos e avantajados. 

Espero que o incidente não se repita mais. E em nome 
da solidariedade, que eu da minha parte devo também ao 
colega ofendido, vou suspender a aula de hoje, mas consi- 
derando a matéria como dada. Estudem, pois, êste ponto, 
que é matéria para exame! Tenho o coração em luto, meus 
amigos! Boa tarde! 

E saiu da sala firme, antes que nós o fizessemos, éle 
que sempre esperava a evacuação do anfiteatro para se diri- 
gir ao gabinete dos professores! 

Era essa a bondade do Taunay, que nos dava lições de 
moral, sem arrogâncias, nem violências, apenas usando a 
sua grande simpatia pessoal. E obtinha ótimos resultados. 

Por outro lado, Taunay não podia ver nenhum aluno 
escorchado ou pôsto à rude prova nas mãos de algum pro- 
fessor, que o quisesse castigar ou apurar ao máximo o seu 
a.proveitamento. Foi o que se deu certa vez, numa banca 
de exames orais em que Taunay teve como companheiro o 
professor Horácio Berlinck. Este, da aula de Contabilidade, 
era, também, um mestre cheio de bondade, mas, por moti- 
vos nunca bem sabidos, deu de apertar de mais um dos alu- 
nos, que já tinha prestado o exame de Fisica e que agora, 
suava em bicas na organização de uma conta corrente com 
juros pelo método indireto, ponto que a sorte lhe apontara. 

Via-se que ao futuro contador ( A  Escola Politécnica até 
1918 deu êste diploma aos alunos, que completassem o Curso 
Preliminar) esperava uma bomba enorme. Entretanto, o 
aluno dava mostras de saber alguma coisa. Mas o Berlinck 
não o ajudava em nada e, a urna primeira e delicada inter- 
venção do Taunay, respondeu peremptòriamente : 
- Nas minhas aulas êle é muito saliente. Deixe que 

se encolha agora! 
Passado mais algum tempo, Taunay não se conteve e, 

vendo que podia salvar o aluno sem arranhar os melindres 
do Berlinck, pediu suavemente: 
- Professor, deixeme examiná-lo. 
Obtido o consentimento, pois o Berlink náo era mau 

mas, pelo jeito, tinha alguma coisa em vista, foi o aluno 
salvo pelo bonissimo Taunay. 

Finalizando, peço licença para ler 14 versos, que, ao 
meu ver, resumem tudo o que foi dito: 



O PROFESSOR TAUNAY 

No anfiteatro da! Escola, a mocidade espera 
O inicio da lição. O professor Taunay 
Na cátedra, sorri, toma o giz e, de pé, 
Traça equações na lousa! A matéria, então, era 
Física elementar, à qual sempre êle dera 
Um sentido especial para tirar-lhe até 
A, aspereza da ciência e nos mostrar o que é 
Saber ser útil quando o agradável imperai 
Assim, mestre Taunay, ao campo materisl 
Punha um suave tom, de natureza tal 
Que a Física tirava as naturais canseiras! 
É que, acima de tudo, uma luz refulgia: . 
O espírito que, em breve, em letras de ouro, iria 
4s gerações contar a "História das Bandeiras"! 



AFONSO DE TAUNAY, HISTORIADOR SERENO E 
IMPARCIAL 

Com o cuidado de um escafandrista inteligente, Afon- 
so de Taunay penetrava, como ninguém, o território quase 
inteiramente desconhecido do passado piratiningano, para 
nêle colhêr elementos preciosos para sua obra imortal. Foi 
um bandeirante no tempo, como nossos maiores foram des- 
bravadores no espaço. Examinou, interpretou e narrou os 
fastos de S. Paulo, e, assim fazendo, tornou, aos olhos com- 
temporâneos, maior nossa l~istória e revelou, definitivamen- 
te, os contornos, o alicerce e a estrutura da nossa organiza, 
ção politic~social. Ensinou que nada foi fácil na conquista 
e no povoamento do Planalto e quando um povo sabe quanto 
custou de sacrifícios e lutas, o bem e a grandeza que goza, 
saberá defender com lutas e sacrifícios essa grandeza e êsse 
bem. E se desta forma não agir, torna-se indigho da herança 
que recebeu, o que, por mercê de Deus, não é o nosso caso. 

Nas "Atas" e no "Registo Geral" da Câmara Municipal 
de Sáo Paulo, encontrou o veio fecundo das suas inintermp- 
tas pesquisas. Veio, até então, inexplorado, que as raras in- 
cursões que anteriormente por èle fizeram, foram de pouca 
monta, e, por isso, oferecendo sérias dificuldades. Veio fe- 
cundo e rico, que o levaria a subterrâneos ignorados e ma- 
ravilhosos das terras planaltinas. Nas "Atas" e no "Registo 
Geral" estavam os elementos para toda a análise inicial, 
como, depois, serviram, extraordinàriamente, os testamentos, 
inventários, correspondência e teda a documentação que 
atesta a vida preterita. E êsses primeiros documentos, só 
por verdadeiro milagre chegaram até nós. Digo, por verda- 
deiro milagre, porque as constantes mudanças do Senado da 
Câmara, mudanças que nem sempre permitem localizar os 
pontos em que estêve instalado, a pobreza dos móveis e, 
podese dizer, a inexistência de arquivos, poderiam ter cau- 
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sado a perda ou a inutilização do importante documentário. 
Mas tudo indica que sempre houve alguém que, no correr dos 
séculos e nas mudanças da nossa edilidsde, guardava e 
transmitia a outrem, como èle cuidadoso, èsses papeis pú- 
blicos. 

Ninguém melhor do que o próprio Taunay para, sobre 
isto, falar. Ouçamo-lo, nas "Duas palavras" que abrem o 
seu livro "São Paulo nos primeiros tempos" ( 1920) : 

"Nenhuma das nossas grandes cidades quinhentistas 
pode ufanar-se da posse de um arquivo como o de S. Paulo. 
Circuntâncias diversas vieram salvar-lhe os documentos da 
destruição que por sorte coube aos de S. Vicente e de Santos, 
da Bahia e de Pernambuco, do Rio de Janeiro e da Vitória, 
queimados por flibusteiros e conquistadores ingleses, batavos 
e franceses ou devorados por insetos papirifagos dos climas 
ardentes do nosso litoral. 

Assim coube aos estudiosos da tradição paulista a ven- 
tura de poderem aproveitar o opulento manancial de papeis 
que com raras lacunas vem de 1562 aos nossos dias, e onde 
se retrata a vida municipal da vila anchietana através das 
"Atas" e do "Registo Geral" da sua Câmara. E como se sabe, 
hoje está êsse precioso acervo salvo, de vez, da destruição 
e divulgado, graças sobretudo a ação continua do Exmo. Snr. 
Dr. Washington Luis, tão profundo sabedor quanto cioso 
zelador das tradições da grande urbe que coverna. Levou- 
nos a leitura das "Atas" e do "Registo Geral" a tentativa de 
reconstrução dos aspectos da vida primeva paulistana." 

Acentuei que êle adentrava terreno inteiramente inex- 
plorado, e o próprio Taunay o confirma : 

"Muito tentadora a emprêsa, não porque se refere a S. 
Paulo, centro de irradiaçáo da conquista do Brasil pelos bra- 
sileiros, primeiro posto avançado da civilização no interior 
do nosso país, como por oferecer ao comentador o mais pito- 
resco terreno e até hoje absolutamente vircem. Náo houve, 
com efeito, nas nossas letras históricas quem empreendesse 
uma reconstituição no sènero da que arocuramos realizar: 
ressuscitando grande cópia de fatos inteiramente inéditos, 
salvo quanto a êste ou aquéle pormenor escasso, aqui e ali 
colhido, como o fêz Azevedo Marques." 

Não raro costumam os homens esconder méritos alheios. 
Tenho visto, constantemente, comemoraçóes, festas e pr@ 
gramas em que se fazem referèncias a obras meritórias e 
nas quais inúmeros colaboradores são esriuecidos, muitos 
dêles que prestaram ajuda indispensável, para se exaItarem 



~ -- 

pequenos grupos dominantes que nada serism se não fósse a 
trombeta de ouro da autopropaganda. 

Há, felizmente, homens, aquêles que realmente têm va- 
lor e que sabem que o que fica na história passa pelo crivo 
impiedoso do tempo e não pela fanfarra das igrejinhas, e 
que não temem proclamar o valor de quem o tem. Taunay 
era um dêsses homens. "Manda - escrevia - a mais ele- 
mentar justiça lembrar, porém, que não nos tocou a tarefa 
penosa a que se viu obrigado o erudito e simpático autor 
dos Apontamentos: a decifração paleográfica, nada cômoda 
ou antes a tradução trabalhosa dos rudes papéis quinhen- 
tistas, com tanta fidelidade e consciência levada a cabo 
pelos Srs. Francisco de Escobar e Manuel Alves de Souza." 

Espírito de alto quilate, só poderia ser um historiador 
honesto como Sempre foi, eis por que deixou "uma obra de 
consciência, do mais escrupuloso respeito às fontes do- 
cumentais." 

Possuia a serenidade dos sábios. Não se precipitava 
nunca. Autêntico historiador só tinha a paixão da verdade 
quando transpunha o pórtico de um acontecimento ou o 
limiar de uma vida. A verdade era o seu partido e por ela, 
unicamente, desembainhava a espada. Tratava dos assun- 
tos mais controvertidos sem se perder no emaranhado das 
intrigas. 

Também não se deixava levar pelos vôos da imaginação. 
Quem quiser um modêlo de como se examinam do- 

cumentos históricos, e de como se debatem, com elevação, 
temas controvertidos, busque, entre seus inúmeros ensaios. 
o que escreveu sobre Amador Bueno da Ribeira. Não quero, 
cim isto, dizer que êste é um trabalho, para servir de exem- 
plo, único na sua obra fecunda. Não. Menciono êste, ape- 
nas, para objetivar melhor a tese. É evidente que toda sua 
obra é modêlo de método de pesquisa histórica e interpre- 
tação de doc.umentos. Cito êste ensaio, porque nêle há, tam- 
bém, polêmica. 

0,senador maranhense Cândido Mendes investiu con- 
tra Frei Gaspar da Madre de Deus e Pedro Saques. Defen- 
deu a ambos, o nosso Taunay. E em defesa do primeiro 
escreveu : 

"Tomou-se o ilustre senador maranhense de verdadeiro 
ódio à pessoa e a obra do beneditino e, atacou-a com vee 
mência pouco consentânea da moderação e imparcialidade 
exigida dos historiadores, pois se a princípio' usou de frases 
comedidas, acabou com verdadeiro desabrimento de expres 
sóes. 



Aos olhos do observador moderno, que não pode afas- 
-umen- tar-se do axioma de que a história se faz com os do, 

tos, pouco impressiona êste anlontoado de srgumentos, todo 
arrazoado eloqüente em que há tudo, menos a mais elemen- 
tar pesquisa documentária." 

O tópico que acaba de ser citado, não revela apenas a 
elegância do polemista certo da causa que defende, mas 
indica de como deve ser o historiador. Moderado e impar- 
cial. E ainda: que sem documento não é possivel escrever 
história. E Taunay não era como Frei Tomás do dito popu- 
lar, que pregava uma coisa e fazia outra, porque êle foi um 
historiador moderado, imparcial e fortemente apegado a 
documentação. Foi infatigável e terrível pesquisador. 

A moderação e a imparcialidade evitam a cegueira, per- 
mitem ao historiador ver com mais clareza e, portanto, com 
menor possibilidade de êrro. 

Narra Taunay, a respeito do citado caso de Cândido 
Mendes : 

"De um fato simples, tão verossímil é possivel de se ter 
' passado com êsse da aclamação de Amador, quis fazer mons- 

truosa deturpação da verdade histórica, com V grande e H 
maiúsculo, obra de vaidade inconiensurável, da descabelada 
imaginativa, do bairrismo superexaltado dos cronistas. 

Tudo isto "Transeat". Injustissima, porém, a pecha de 
falsificadores de documentos irrogada aos dois escritores 
setecentistas de São Paulo. E assim, "ab ovo", decretou que 
famosa patente de capitão, passada a Manuel Bueno da Fon- 
seca pelo governador do Rio de Janeiro, Artur de Sa e Me- 
nezes, base de toda a documentação do beneditino e do 
genealogista, fora escandalosamente manipulada, senão mais 
escandalosamente ainda, inventada. 

Como argumento insofismável fizera copiar do Arquivo 
da Câmara de São Paulo - de São Paulo, note-se bem - 
no livro dos Registos "que principiou em 1684" a folhas 125. 
o malsinado documento, vibrando de indicnado, quando o 
arquivista lhe comunicou não haver encontrado vestígio 
dêsse ato. 

Que maior prova do embuste do que essa? A citação 
feita por Frei Gaspar do livro de 1684 a folhas citadas con- 
tém registro diferente do que a êle se refere! Vê-se, pois, 
comenta triunfante, que não foi o cronista exato no do- 
cumento que exibiu. 

"Pro pudor"! não teria deixado de acrescentar o retifi- 
cador, caso fosse o conselheiro Acacio. 
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Pérfida, ou mera, aliás, grave, distração inspirara o es- 
critor ao traçar estas linhas. Cometera, no entanto, mons- 
truoso engano. 

Não dera ao trabalho de prestar atenção à mais elemen- 
tar indicação das fontes documentárias do cronista, pois 
quisera encontrar em São Paulo o que ali jamais existira. 
A patente de Manuel Bueno da Fonseca achava-se registra- 
da, diznos com toda a clareza o beneditino (Memórias - 

, l? edição, nota 20, pág. 134) no livro de Registos que princi- 
piou em 1684, a fls. 125, no Arquivo da Câmara de S. Vicente". 

Esta distração, ou melhor esta precipitação de Cândido 
Mendes, o levaria as afirmações que fêz contra Pedro Taques 
e Frei Gaspar da Madre de Deus, no caso de Amador Bueno. 
Com pouco mais de paciência e menos apaixonadamente, 
outras teriam sido suas conclusões e bem outro seu juizo 
a respeito dos dois historiadores paulistas. 

Podemos classificar os historiadores em três grupos: o 
dos repetidores daquilo que está escrito, uma espécie de his- 
toriador "de ouvido", como testemunhas que sabem porque 
ouviram dizer; o dos polêmicos, ou mesmo panfletários, que 
tomam um partido, muitas vêzes por questão de simpatia 
ou antipatia, e ficam, irredutivelmente, naquela trincheira, 
sem abandoná-la mesmo que o mundo venha abaixo ; e, final- 
mente, o dos que pesquisarn documentos, interpretando-os, e 
buscam acima de tudo, a verdade histórica. O segundo gru- 
po, no 'meu entender, vale mais do que o primeiro, pois, tem, 
pelo menos, a virtude, de provocar a discussão. Agita ques- 
tões. Mas só o terceiro congrega os verdadeiros historiadores, 
e a êle pertence Afonso de Taunay. 

O limitado do tempo, não permite a dilatação dêste tra- 
balho. Julgo, entretanto, queatingi a meta a que me propus, 
ou seja a de fixar a imaqem do verdadeiro historiador, tendo 
por modêlo Afonso de Taunay. 

Taunay, durante sua longa e gloriosa existência, outra 
coisa não fêz senão procurar sempre e sempre a verdade. 

Breves e poucos foram nossos contatos pessoais. que 
começaram quando relatei um projeto de lei, que tinha por 
objetivo a publicação do segundo volume da "História da 
Cidade de São Paulo". Constante porém tem sido nossa 
convivência espiritual, que seus livros são as meus livros de 
cabeceira, e quando os leio, vejo diante de mim a figura de 
um gigante que se agiganta sempre, não apenas porque foi 
sábio, mas porque foi bom, e foi bom porque foi sábio, pois 
a suprema sabedoria está na suprema bondade. 





A FAMíLIA IMPERIAL E AFONSO DE TAUNAY 

Doili CARLOS Tasso D e  SAXE-COBL'RGU E BRAOANÇA 

Evocar a memória de um amigo pranteado, nao pode 
deixar de tocar profundamente os nossos sentimentos e o 
nosso coraçáo. 

Recordar, porém, o Amigo e Mestre Afonso de E. Tau- 
nay é ainda mais significativo e repleto de responsabilidades, 
para quem, como eu está falando, neste momento, a elite 
intelectual da Paulicéia e do Brasil. 

Recebendo, do eminente Presidente desta Casa, o apêlo 
de pronunciar algumas palavras na expressiva solenidade de 
hoje, surgiram diante de mim obstáculos quase intranspo- 
niveis. 

Realmente, tudo me separa e tudo me une, ao mesmo 
tempo, ao Grande Mestre! Separa-me a idade, a vasta cul- 
tura, a ciclópica erudição, a preciosíssima bagagem histórica 
e literária e os valiosissimos serviços prestados, com a sua 
inteligente e laboriosa existência, a Pátria: 

Muitos são, de outro lado, os laços que nos unem. A 
paternal amizade, com a qual sempre me distinguiu, desde 
a minha primeira visita a Terra Bandeirante, a amizade de 
família, consolidada durante gerações, o interêsse comum 
pelas grandezas do passado e pelas tradições de nossa Terra, 
e, não por último, a gloriosa Ordem de São Bento, da qual o 
Mestre foi o Historiador, e eu o aluno. 

Se de um lado meu impulso' era o retraimento, de outro 
o coraçáo e a consciência me diziam qua.nto era impossível 
o silêncio numa hora, na qual, o nosso venerando Instituto 
Histórico e Geografico de São Paulo, esth homenageando 
a memória de um dos seus maiores Simbolos, ao qual o Bra- 
sil int,eiro reconhece como um dos seus mais notáv~is Vultos. 

Descendente de homens, os mais ilustres, aos quais de- 
votava a mais justa veneração e admiração, seguindo-lhes 
os magnificos exeniplos de probidade e de ctvismo. de cultu- 
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ra e de talento, forma com seus antepassados uma sequéncia 
ininterrupta de figuras notáveis. 

Todos admiráveis éstes Taunay, cada qual com sua vo- 
cação e seu valor, sua personalidade marcante, todos inde- 
pendentes, altivos e francos, de todos o 'Brasil se orgulha 
hoje ! 

Atualmente; decorridos cento e cinqüenta anos da che- 
gada de D. João V I  ao Brasil, podemos evocar, entre os inu- 
meros beneficfos prestados à nossa Terra pelo esclarecido 
Monarca, a Missão Artística Francesa de 1816. Como é sabido, 
esta nos trouxe entre seus mais notáveis expoentes, Nicolau 
Antônio de Taunay, o nobre Artista Francês e sua familia. 

Atraido por Marialva, amparado pelo Rei e pelo Conde 
da Barca, tornou-se Nicolau Antônio um apaixonado do Bra- 
sil e de sua natureza exuberante. Esta éle não se cansou 
de pintar, mesmo passando por sérios amargores da vida, 
que deveriam, posteriormente, devolvê-lo St sua terra natal. 
Seus quadros, muito contribuiram para elevar o nivei da 
arte no Brasil, e as belas paisagers cariocas, por éle fixadas 
na tela, se não encontraram, na epoca, a resonância devida, 
na França, enfeitam, hoje, as galerias dos maiores museus 
do mundo, constituindo para nós um documentario sem 
rival. 

No seu regresso a Europa, todavia, não o acompanhou 
seu filho Felix Einílio, que ficaria no Brasil, para onde veio 
levado pela mão paterna. 

Artista de escol, Felix Emilio, foi nomeado professor de 
Pintura e Paisagem da Academia de Belas Artes. No exerci- 
cio da cadeira tornaram-se tão patentes suas qualidades, que, 
em breve, foi eleito Diretor da Academia, ato êste logo con- 
firmado por decreto do Governo da Regência. 

Felix Emilio deu invulgar brilho a Academia, em todos 
os setores, não descuidando, ao mesmo tempo, o seu labor 
de artista. 

Deixou quadros notáveis, entre os quais convém desta- 
car pontos pitorescos do Rio, executados por incumbência da 
Imperatriz D. Leopoldina. Suas virtudes, seu talento e sua 
cultura, fizeram de Felix Emilio Taunay, um dos escolhidos 
para Mestre do Imperador Menino. 

A responsabilidade do Barão de Taunay na formação 
intelectual de D. Pedro I1 é notória e proclamada pelo pró- 
prio Soberano por repetidas vézes. Não sòmente o professor 
de Francês, de Orego, de História Universal e da Arte, do 
nosso Segundo Imperador e das Princesas; foi, sobretudo, 
o amigo dedicado e assíduo durante 40 anos. Seu convívio 



com os Imperiais Infantes era< o mais estreito e constante, 
èle os via como nós os vemos, ainda hoje, graças ao seu 
quadro, no qual distinguimos os Filhos do Fundador do Im- 
pério, na mesa de estudo, na Quinta da Boa Vista. 

Semanalmente, ainda nos últimos anos de vida, o Barão 
de Taunay dirigia-se a S. Cristóvão, para realizar, em com- 
panhia do seu antigo discípulo, algumas horas de leitura 
dos grandes clássicos e para conversar sobre os assuntos do 
momento, e, as vezes, deviam relembrar tempos antigos. 

"Por mais longe que eu olhe no passado, sempre encon- 
tro seu Pai a. meu lado, solicito e nunca importuno", dizia 
D. Pedro I1 ao Visconde de Taunay. Já no exílio, a três 
mêses da morte, em comovente missiva, S. M. reiterava: 
"Nunca esqueço a família de Felix Emilio Taunay, a quem 
tanto devo, o que talvez não seja completamente aquilata- 
do. Nunca me esquecerei do que devo a seu Pai". O Vis- 
conde de Taunay, o notável homem de letras, a testemunha 
brilhante da Guerra do Paraguai, o músico de talento, não 
poderia ter trilhado caminho diferente do que trilhou, amigo 
sincero, foi fiel até o fim de sua vida, as Instituições que 
descobriram nossa Terra, que a colonizaram, que a mantive- 
ram unida em Sua Religião, seu Território e sua Lingua, que 
lhe deram a Independência, que a redimiram da mancha 
da escravidão e aue fizeram o nome do Brasil respeitado no 
mundo inteiro. 

"Pela pessoa de Pedro I1 professava o Visconde de Tau- 
nay a mais profunda admiração, sentimento que lhe vinha 
da infância e constantemente acendrado desde os primeiros 
contactos com o monarca." 

"Se a Pedro 11, reinante, frequentes vêzes se dirigira, 
em laudatória frase, de Dom Pedro de Alcântara destronado 
pobre, semi-solitário e exilado, muito mais arroubadamentr 
falou numa época em que o dinasta deposto contava restrito 
número de amigos". "Poucos destes houve tão constantes e 
pertinazes quanto o cortesão da desgraça, autor deste vo- 
lume", afirma com muita exatidão o Dr. Afonso de E. Tau- 
nay, ao prefaciar o interessante livro póstumo de seu Pai, 
sõbre D. Pedro 11. 

Afonso de E. Taunay, herdeiro dêste imenso patrimônio 
espiritual, bem o soube honrar, enriquecendo-o, para trans- 
miti-lo aos seus ilustres descendentes. 

Recebeu no berço o marco da tradição e da honra, mas, 
o que o enaltece para nós e para a posteridade, é o seu gran- 
de valor pessoal. Esta sua personalidade, de múltiplos e va- 
riados aspectos, êste grande homem, que nós todos conhece 



mos, como pesquisador incansável, como escritor proficuo, 
como professor emérito, como organizador e criador de mu- 
seus, como dicionarista, foi também o músico e compositor, 
nas horas vagas, e o homem brilhante, pilhérico e irônico 
na companhia dos amigos. 

Um aspecto, todavia, muito conhecido e pouco lembrado, 
é Afonso de E. Taunay epistológrafo. 

As cartas, milhares de cartas, enviadas aos amigos e aos 
historiadores patricios e estrangeiros, de per si formariam 
alguns alentados volumes para serem acrescidos a sua vas- 
tissima bibliografia. Suas cartas, as cartas da letra. miúda e 
indecifrável, continham sempre algo de esclarecedor, de des- 
conhecido, algum testemunho pessoal, alguma anedota de 
velhos tempos ou uma expansão de seus sentimentos. Todos 
nós, que possuimos suas cartas, as guardamos com carinho e 
veneração, pois, são fragmentos de uma Obra dispersa em 
todos os quadrantes do mundo, são o Epistolário de Afonso 
de E. Taunay. 

"Comovidissimo dou-te um grande abraço. Fôste admi- 
rável ! Fôste extraordinário ! Servindo, com6 serviste ao Ins- 
tituto nas comemoraçóes à glória de D. Pedro 11. Tu te hou- 
veste como o verdadeiro encarnador da opinião nacional. 
Tua dedicação e teu entusiasmo hão de ser lembrados como 
um dos maiores dos teus grandíssimos serviços a tradição 
nossa", escrevia êle, de S. Paulo, a 3 de dezembro de 1925, 
ao amigo, Dr. Max Fleiuss, com o qual manteve, também, 
longa e substanciosa correspondência. 

Sem compulsar as inúmeras cartas não poderá ser rea- 
lizada e completada a tarefa indispensável de se escrever 
a sua biografia, dando-lhe êste tom e esta cor intima e 
humana, que êle sabia usar com os amigos. 

Sua biografia será o monumento espiritual, um pleito 
de gratidão, já que nos dias que correm, nesta inversão cada 
vez maior de valores, o bronze é fundido, muitas vêzes em 
vida, para ilustres desconhecidos. 

Permitam-me, Senhor Presidente e Eminentes Consócios, 
oferecer ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
dentro de um plano a ser elaborado, um prêmio para a m e  
lhor biografia que se escrever, no futuro, sobre Afonso de 
E. Taunay. 

Como descendente de D. Pedro 11, e como brasileiro, 
não poderia deixar de tributar, nesta hora, minha saudo- 
síssirna homenagem aquele que tem escrito seu nome para 
sempre, na História de São Paulo e do Brasil. 



AFONSO DE TAUNAY 

Disse uma vez, algures, o Cardeal Eugênio Tisserant, 
decano do Sacro Colégio e um dos espíritos mais largamente 
ecumênicos dos nossos dias, que "nemo dat quod non habet". 

De fato, ninguém pode dar aquilo que não tem. 
E é por isso também que, mesmo quando o autor pre- 

tende falsear a sua imagem, a obra o denuncia, refletindo 
o espirito que a ditou. 

Mas quando o escritor não procura senão exprimir-se 
com uma sinceridade total, então a obra é verdadeiramente 
o Homem. 

É assim a obra de Afonso Taunay - uma obra em que 
a sua personalidade, tão ricamente dotada, se reflete com 
uma fidelidade impressionante. 

Espalhando a mãos cheias um tesouro sem prêço, por- 
que foi sempre prodigalizado sem reservas - generosissima- 
mente - com a simplicidade e a devoção - a sinceridade - 
de quem oferece um ex voto, o Historiador pôde, assim, atin- 
gir a altura a que só conseguem chegar aquêles que - inca- 
pazes de qualquer simulação - se devotam sem reservas a 
realização de um grande ideal. 

Como muito bem disse Roquette Pinto, em momento 
particularmente solene, a. vida de Afonso Taunay era "uma 
doce harmonia cheia de altruismo". E, parafraseando um 
verso dd Lucano, não hesitava afirmar, dirigindo-se ao His- 
toriador: "Não vos acreditais nascido senão para o que é 
útil aos vossos semelhantes". 

Isto em 1930. - Que diria o nobre acadêmico um quarto 
de século depois? 

Realmente, a vida que Afonso Taunay quis e soube viver, 
viveu-a sempre em perfeito espirito de coerência consigo 
mesmo - espirito de oblaçáo, de renúncia, que não só é apa- 
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nágio mas também fonte de tóda a verdadeira disciplina 
científica. 

E foi por isso mesmo que se imortalizou numa obra 
que, espelhando a claridade da sua alma de escol, sempre 
refletirá sem a menor sombra - espetacularmente - a 
agudeza do engenho que foi capaz de a criar. 

Não importa que se trate de uma obra eminentemente 
de reconstituiçáo histórica, de uma obra em que a erudição 
compacta - a dizer exaustiva - avulta avassaladoramente. 
Não disse já Lucien Febvre que a História não deixa nunca 
o historiador passivo, como servo inconsciente do documento 
- uma vez que é o seu espirito que procura, que guia, que 
caminha entre os fatos como o fogo entre a urze? 

Por isso, a obra de Afonso Taunay é verdadeiramente 
grande, tão grande que - como já tive ocasião de dizer, 
referindo-me ao eminente medievalista português Gama Bar- 
ros, e repeti, prestando homenagem ao meu insigne mestre 
Paulo Merêa - ao sondá-la, procurando devassar, com a 
nossa atenção e o nosso espirito crítico, a riqueza que tão 
generosamente nos oferece, como que nos sentimos erguer 
acima de nos mesmos e sofremos a vertigem,da altura. 

Foi numa bela manhã de junho, num dêsses dias de 
frescura tépida com que nos brinda o inverno primaveril 
nesta verdadeira Terra da Promissão que é S. Paulo, que eu 
vi pela primeira vez Afonso Taunay. Corria o ano de 1926. 

Com os meus 23 anos cheios de curiosidade, eu desejava 
ardentemente conhecer o grande historiador, de que já lera 
sofregamente alguns trabalhos sobre o movimento empoI- 
gante das Bandeiras paulistas, e dirigi-me ao Museu: 

- Chega em boa ocasião, disse-me logo Taunay, pois vai 
ter lugar, dentro de instantes, a cerimônia da entrega de 
várias cartas de Anchieta, adquiridas em Londres pelo prêço 
simbólico de algumas sacas de café. 

Logo me encantou a simplicidade e a gentileza com que 
o Mestre me acolheu - a  mim, rapazote que apenas' me 
iniciava em estudos tanto da minha predileção. E nunca 
mais se perdeu no meu espirito a forte impressão que me 
deixou a aliciante sinceridade do seu olhar tão franco e leal. 

Com uma bondade que me maravilhou, levou-me depois 
ao arquivo da Cúria Metropolitana, onde pude apreciar o 
delicadissimo trabalho de restauração de velhos livros de 
registos paroquiais, que uma voraz fauna bibliófaga tinha 
reduzido a massas quase informes. 



E quando religiosamente no meu arquivo, algumas car- 
tas que depois me escreveu para Portugal. 

Foi, por isso, com um prazer inenarravel que o vim en- 
contrar de novo, ao chegar, ano passado, S. Paulo. 

Os decênios transcorridos, a vida com as suas brutali- 
dades, tinham-me encanecido. Mas, apesar dos primeiros 
rebates da doença que já o atormentava, pareceu-me ter na 
minha frente o mesmo homem de trato encantador, com o 
mesmo olhar tão transparente que, logo ao primeiro relance, 
nos permitia enxergar, sem esforço, a sua alma toda - olhar 
a que, não obstante, uma pontinha de ironia dava mais 
graça e expressão. 

Tenho notado que o poder. e porque não também, o 
gosto da ironia é apanágio de espíritos superiores, sobre- 
tudo daqueles cujo pendor crítico tem de estar sempre 
alerta. 

Ao historiador a quem compete não julgar, isto é, con- 
denar ou absolver, mas apreciar serenamente os fatos, êsse 
poder de ironia e um estímulo, como que uma credencial 
que lhe permite entrar mais facilmente no âmago da vida 
que, afinal, a História cumpre reconstituir, e que, portanto 
tem de procurar compreender. 

Ora êsse mesmo poder afirma0 exuberantemente o nos- 
so Historiador no seu belo discurso de ingresso a Academia 
Brasileira de Letras - discurso que constitui a afirmação 
impressionante de uma agilidade de espírito que, mesmo em 
momentos solenes, se compraz em brincar com as palavras, 
cujo sentido -nãc hesita inverter em trocadilhos deliciosos. 

Assim é que não se triga de falar nos "imortais faleci- 
dos, falecidissimos" da Academia Francesa - um dos quais 
"depois de eleito, imortalizado, sentia em si qualquer movi- 
mento impelindo-o vagamente, muito vagamente, a refletir 
que devia principiar a escrever o que quer que fosse". E re- 
mata dizendo que, instigado por -poda nossa contem- 
porânea, quase convertida em mania, seria levado "a pensar 
na conveniência de se erigir em face do busto de Moliere, 
e de sou famoso distico, um padrão homenageador do aca- 
dêmico desconhecido, do imortal desconhecido". 

Mas o que sobretudo impressionava na obra de Taunay 
- mais ainda do que a sua prodigiosa erudiçáo, que lhe 
permitiu levar tão longe o trabalho de pesquisa, é a sua 
apetência para a síntese que nos dá a visão não dos fatos 
isolados, porventura, considerados em si mesmos, inexpressi- 
vos e anódinos, mas das suas relações, colocando-os no seu 
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"clima" próprio, que não é, evidentemente, apenas o am- 
biente físico dêste prodigioso pais, mas o seu ambiente mo- 
ral, que só um espírito subtil, atento a todos os pormenores 
da vida, é capaz de interpretar e plasmar. 

Ora essa faculdade, que não traduz apenas capacidade 
de interpretação, mas também gósto pelo trabalho histórico, 
formou-se e cresceu depressa, no- espírito do Historiador, 
através da atração irresistivel e diuturna - é êle mesmo 
quem o diz - que sóbre o seu espirito, desde os anos da 
infância, exerceu a noção da magnitude da unidade desta 
terra, que seu pai, no seu brasileirismo veementissimo, se 
comprazia a cada passo em recordar. 

Taunay tinha então sete anos; e essas quatrocentas 1é- 
guas sempre no Brasil, a que singelamente se refere o t r e  
peiro ao informar seu pai, em viagem de Mato Grosso para 
o litoral -- essas quatrocentas léguas que não são nada para 
o Brasil, perturbando e extasiando profundamente o seu es- 
pirito de 'criança, abriram-lhe o caminho da sua vida - èsse 
caminho que infatigavelmente soube percorrer entre as qua- 
tro paredes do seu gabinete de trabalho, como graciosamente 
observa. 

E foi êsse caminho de viajor infatigável, que durante 
vinte anos percorreu na companhia leal e de uma liberalida- 
de extrema de Capistrano de Abreu - é ainda o Historiador 
que o diz - que o levou a aceitar a idéia que insistentemente 
lhe apontava o seu companheiro de "viagem" - da conti- 
nuidade luso-brasileira. 

E foi assim, incentivado pelo mestre, que se decidiu a 
fazer a história da dilatação continental cio Brasil - essa 
dilatação que conseguiu avassalar "milhões de quilómetros 
quadrados que, por direito de bulas e tratados, deviam ser 
castelhanos" - lançando-se decididamente numa empresa 
que - com que modéstia o diz! - apenas vale pela exigén- 
cia árdua do labor, pela fidelidade da consulta as fontes e 
pelo desejo de servir a verdade. 

Não! Não é apenas isso, que já seria muito! 
A obra de Afonso Taunay vale bem mais, porque é pa- 

drão iniorredouro a dar, como nenhum outro, aos brasileiros 
a consciência da sua brasilidade, ao mesmo tempo que nos 
dá a nós, portugueses, a certeza muito exata e reconfortante 
das nossas possibilidades criadoras. 

E' certo que, em "umas esfrangalhadas laudas de autos 
gloriosos dos inventários do sertão" o Historiador sentiu o 
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veemente significado brasilico de "uma evocação que não é 
só portuguesa, porque pertence ao patrimônio da Humanida- 
de". Sentiu e muito bem, porque, com a sua acuidade admi- 
rável soube conciliar esse tão expressivo instinto prático com 
os mais altos anseios de que a brasilidade é, afinal, a lidima 
expressão. 

E porque assim é, e que o bandeirante da selva brasi- 
lica soube realizar com a sua tenacidade e com a sua incom- 
parável bravura, com o seu genio peculiar e o seu heroismo 
tão generosamente humano uma. obra sem par na história 
da civilizacáo. 

Era e é assim o português - esse português apagado e 
humilde, tão enraizado a terra, que só se desenraiza para se 
enraizar melhor. 

De fato, no seu esforço titânico, o bandeirante da selva 
brasileira é o beiráo ou o alentejano, o minhoto ou o estre- 
menho, o trasmontano ou o algarvio ou o paulista - mas 
sempre o português, por isso mesmo tão brasileiro, que, en- 
feitiçado pela magia desta terra prodigiosa, sente a necessi- 
dade de penetrar nela e nela mergulhar as suas raizes - 
essas raizes robustas, que puderam atravessar o Atlântico 
e ser queimadas pelo sol dos trópicos sem. no entanto, perder 
a sua seiva fecundissima! 

Taunay compreendeu-o talvez como ninguém e por isso 
soube dizer, em frase verdadeiramente lapidar, que me per- 
mito lembrar comovidamente : 

"Quanta miséria e quanta coragem! E quanto se não 
inflaria o peito (do chefe bandeirante - o capitão da ban- 
deira), num sentimento de orgulho imenso. ao refletir que 
êle e os companheiros serviam o nome luso com a constân- 
cia e o espirito dos capitães e dos soldados, das jornadas da 
África e das jornadas da Índia! 

"Pertenciam (êsses bandeirantes) aquela gente brava 
que, no desconforto extremo, na penúria das minúsculas ca- 
ravelas, aguentava as calmarias podres, equatoriais, gerado- 
ras dos dias de desespero, dos viveres putrefatos e formigan- 
tes de gusanos, da água imbebível, grossa e fétida; causado- 
res dos horrores do escorbuto. Pertenciam a gente da maruja 
que forçara as tormentas do cabo de Bartoiomeu Dias, ven- 
cia as insidias de árabes e persas, ma,laios e hindús; levava 
as quinas a Macau, a Nagasaki, às Molucas e onde a . .  . se 
mais mundo houvera. . . 

"Fora um dos de sua grei quem passara a grilheta da 
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posse humana por sobre a soberbia do globo não circundado 
ainda. 

"E agora, na terra americana, prossesuia incansável, 
tenazmente insaciável, a epopéia lusa renovada pelos homens 
nascidos no planalto de Piratininga, de um cruzamento que 
elevava a mentalidade vermelha e reforçava a agilidade 
branca. 

"Afuroador da floresta americana, sentia o escrivão da 
bandeira a percepção ccnfusa de que era um dos continua- 
dores dos aventureiros das primeiras lides africanas do rei 
da Boa Memoiia e si ia inclit2. geracão. um dos rdcessores da 
maruja d.o lrifaii'ce de Sazres, soldado do csiorco português, 
nas jornadas de Africa e do Oceano, da Ásia e da América. 

"Dilatava-se êsse Erasil, que as bulas e os tratados que- 
riam mutilado. Ao castelhano. acaso encontrado, intimava- 
se a recuar, bradando!he : "Esta terra é do llosso Rei e do 
nosso Conde dcnatário de São Vicente!" 

"E era a sua gente, a gente de sua vila de São Paulo do 
Campo, a gente já nascida no Brasil. quem promovia a obra 
do alargamento da terra de Santa Cruz "pouco sabida". 

"- Nós outros, que aqui estamos, diria de si para si, 
mais padecemos, talvez, do que os vassalos da conquista da 
África e do Oriente ! 

"E assim, de repente, irrompendo-lhe na alma, pela voz 
do Épico, o clamor da. glória de sua raça, !evou-o a irresisti- 
vel associaçáo das idéias e das situações, a escrever, no dorso 
do inventário do misero e obscuro soldado da bandeira da 
dilatação do Brasil, uma das estrofes narradoras do episódio 
máximo do Poema. 

"Quanto, aominado pela indizivel intuição da solidarie- 
dade de sua raça, não se sentiria o escrivão da bandeira 
pertencer aquela gente mais que ousada, vencedora do filho 
aspérrimo da Terra, do Titá oceânico, cujo domínio derruira? 

"Quanto não perceberia também ser um dos obreiros da 
glória e da dominação lusa sóbre a vastidão dos mares e 
das terras,, através das ternveis agruras da selva brasileira? 

"Assim, as margens do Araguaia, ou talvez mais longe, 
no coração do Continente, em princípios da era seiscentista 
ressoavam as estrofes dos "Lusiadas"!" 

Confesso, Senhoras e Senhores, que ioi com profunda 
e indizivel emoção que acabo de ler a Vossas Excias. esta 
maravilhosa página que bastava para qualificar Afonso Tau- 
nay como um grande escritor, como um dos mais nobres 



estilistas da nossa língua - dessa língua que tanto enrique- 
ceu e honrou ! 

E, afinal, por que? 
Por que é que as mais lídimas glórias brasileiras - tanto 

as de ontem como as de hoje - me fazem vibrar tão profun- 
damente, a mim, tão português, t5o fortemente enraízado 
ao meu pequenino solar duriense? 

Junto de nós esta a Espanha, pais cujas origens remotas 
talvez se confundam com as nossas. Estamos ligados por 
fronteiras comuns. A brisa que agita as suas árvores, agita 
também as nossas. E, no entanto, é um pais estranho. As 
suas glórias não são as nossas glórias. Os seus heróis não 
são os nossos heróis. E um fosso intransponivel nos divide. 

Pelo contrário, a nós, portuguêses e brasileiros, separam- 
nos milhares de léguas. E' bem diferente o clima. Bem di- 
versa é também a paisagem. Massas cada vez mais nume- 
rosas de emigrantes provenientes de todos os cantos da Ter- 
ra, acorrem a este Pais bendito, cada vez mais fortemente 
individualizado. 

E, no entanto, continuamos cada vez mais unidos. E' 
que o Brasileiro, na pegada do portyguês, continua a reali- 
zar aqui, nesta Terra sem fim, Terra que é tão grande pela 
sua generosidade quanto pela sua extensão, uma obra que, 
tornando-se cada vez mais profundamente humana, e tam- 
bém - e por isso mesmo - cada vez mais portuguêsa. 

Glória a Afonso ~ a u &  por o haver compreendido tal- 
vez melhor do que ninguém ! 

Ao concluir êste discurso, tão pobre que quase me en- 
vegonho dêle, eu peço a Vossa Excia. Senhor Presidente, que 
me autorize a dirigir a Exma. Senhora D. Sara de Sousa 
Queiroz Taunay as minhas últimas palavras, que eu queria 
que fossem de vibrante e sentidíssima homenagem, para lhe 
dizer com tôda a sinceridade de que sou capaz, que julgo 
dever dedicar-lhe também os sentimentos de vibrante e grata 
admiração que consagro ao grande Historiador que foi seu 
marido. 

í? que, minha Senhora, num lar cristão como o de Vossa 
Excia. - num lar em que a virtude se pratica sem cálculo, 
com a generosidade das almas que não conhecem outra ma- 
neira de viver - a mulher partilha sempre plenamente na 
obra do marido, porque a vive, como ninguém mais, em es- 
pírito e em coração - plenamente. 



Por isso Vossa Excia. participa da obra de Afonso Tau- 
nay tão largamente, tão intensamente, que a glória do insig- 
ne Historiador não pode deixar de ser também sua. 

Assim é, minha senhora, que todos nós lhe devemos mui- 
to, todos nós que, como simples aprendizes da História, 
temos de nos considerar - e orgulhosamente nos considera- 
mos - como discipulos do Mestre inolvidável que foi seu 
marido, porque soube ensinar não só com os seus escritos, 
mas também com o seu coração - com o seu exemplo - 
a grande lição da História, que e afinal, a grande lição da 
vida ! 



MESTRE AFONSO DE TAUNAY - O HISTO- 
RIADOR DA PÁTRIA 

Historiador da Pátria, porque historiador das bandeiras 
paulistas, discípulo de Capistrano de Abreu, o aluno Afonso 
de Escragnolle Taunay ultrapassou o mestre, para tornar-se 
"magister magistrorum", mestre dos mestres na Bandeiro- 
logia, ciência por éle criada. Devemos-lhe, a Mestre Afonso 
de Taunay, a criação dos mitos históricos. Mito não quer 
dizer, em face do Tempo - e a História é o Tempo -, ficção 
ou fantasia. O mito nacional, criado pelo mestre da Ban- 
deirologia, assume as formas da evidência e da realidade, 
porque ativa um dos sentimentos mais fortes da sensibilida- 
de pátria, o sentimento nacional, ou o sentimento da nacio- 
nalidade. 

No mito nacional as imagens e os símbolos brotam das 
profundezas do ser, do mais longínquo interior da criatura 
humana. O que era mito em face da História, porque ainda 
não existia, assim como a História não existe antes do histo- 
riador, graças ao poder espiritual do historiador se transfor- 
ma em mito nacional, porque evidente, em face da Pátria. 
E cria, alimenta e fortalece, não o amor ao solo, mas o amor 
às tradições, aos heróis e ao passado, 

Nesse caso, Pátria é esta realidade concreta, palpitante 
e viva, pela qual aceitamos o risco do sofrimento e da morte. 
As provas da sua existência assumem a forma de "razões 
históricas". Elas nascem do documento. Recebem o batismo 
da crença. E a convicção é o crisma da compreensão e da 
historicidade. 

Mestre Afonso de Taunay teve, como ninguém, a cone 
ciéncia da realidade histórica em face do simbolismo da Pá- 
tria. Ora, o que caracteriza a Pátria como "mito", é que 
sob certo ponto de vista, ela é sempre atual deritro do Tem- 
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po, dentro da Vida, dentro da História. Os homens passam, 
a Pátria continua. O fervor do sentiniento nacional forma 
em nós a idéia de que ela, a Pátria, nasceu num dia cheio 
de claridade para jamais desaparecer do concêrto dos povos. 
Porque a Pátria deve e precisa viver, nós os vivos morremos 
por ela. Ninguém aceitaria a idéia de ser imolado por um 
ser relativo e passageiro. E sòmente o absoluto eleva o ho- 
nem acima de si mesmo, ao conduzi-lo ao supremo sacrifício. 

Mestre Afonso de Taunay realizou a "História Geral das 
Bandeiras Paulistas" dentro dêsse princípio e com êsse obje- 
tivo. Antes dêle os bandeirantes e o 'oandeirantismo, a obra 
imortal dos paulistas, êsses "portuguêses de San Pablo", con- 
forme nos chamavam os castelhanos do Paraguai; antes de 
Mestre Afonso de Taunay os nossos antepassados tinham 
uma existência irreal, fantástica, imprecisa, indecisa na His- 
tória Pátria. Taunay deu-lhes vida, movimento, linguagem, 
ação e atividade. Ressuscitou-os dos mortos. Revestiu-os de 
forma e expressão humanas. E a êsse tecido vivo de emoti- 
vidade chaniamos mito da nacionalidade, não por um arti- 
fício literário para dar-lhe a forma legendária, mas para 
recriar-lhe, com o senso da realidade, o sentido humano da 
vida perene refulgente de beleza e humanidade. Para isso, 
o historiador da Pátria criou a Kistória do Bandeirismo com 
a compreensão espiritual e afetiva de quem constrói com 
amor, de quem vive o instante já vivido, de quem participa. 
da Eternidade e sabe condensar o presente, o passado e o 
futuro, porque a presença nos liberta do pêso do passado 
através do conhecimento histórico. 

Mestre Afonso de Taunay teve a intuição do historiador 
em presença da História em potência, quando se debruçou 
de corpo e alma sobre o mistério do documento, para ouvi-lo 
e compreendê-lo, nesse diálogo amigo entre a inteligência e 
o passado. Ciência do concreto, porque ciência do documen- 
to, a História participa do mito consubstanciado no conheci- 
mento lúcido e grave dos fatos revelados pelo documento. 
Dai a ciência da explicação e da narrativa. Como narrativa 
ela oferece ao mundo dos vivos o meio de recriar o mundo 
já desaparecido. Por isso, retem, prende e empolga a atenção 
e o interêsse, porque o mito histórico se confunde com o mito 
da nacionalidade. Mas a História é também ciência, organi- 
zação metódica, sistemática dêsse concreto, pesquisa num 
sentido que transpõe, ultrapassa a superficie fascinante do 
existencial entrevisto. Ao quebrar êsse encanto do visível, 
o historiador quer compreender e quer explicar, porque a 
História nasce então dessa tomada. golpeante da consciência 
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histórica, emvertical, no tempo e no espaço. E assim, a rea- 
lidade recriada, reproduzida, rediviva, humaniza o mito evo- 
cado e atualizado. 

Mestre Afonso de Taunay penetrou, pela sua formação 
científica, nesse meio mitico perdido nas sombrias persperti- 
vas do passado remoto. Viveu e conviveu com êsses bandei- 
rantes da formação pátria. Deu-lhes uma linguagem colori- 
da e rude, rica de evocações plásticas. Não se perdeu nesse 
mundo mítico anterior aos acontecimentos históricos, en- 
grandecido pela distancia e protegido pela afetividade. Mas 
adentrado nesse passado original e inédito, serviu-se dêle 
para justificar, expor e explicar os fatos do bandeirantismo, 
para traze-10s ao presente, para dar-lhes a sequência, a con- 
tinuidade e a permanéncia. E dêsse mundo legendario, re- 
legado ao irreal, êle trouxe a consciência histórica os valores 
até então desconhecidos e tradiconais do passado feito pre- 
sente e orientado para o futuro. 

Afonso de Taunay "viu" os personagens e revelou o mo- 
vimento do bandeirismo através do conhecimento histórico, 
- histórico para êle e não por si mesmo - porque no p r e  
sente foi procura-lo no passado, para projetá-los no futuro, 
para torna-los históricos dentro da História. Todos nós agi- 
mos de maneira diferente quando tomamos consciência dêsse 
momento de historicidade. Mestre Afonso de Taunay o com- 
preendeu como reaiizando sua existência, como sendo histó- 
Tia e encontrando nessa via de sua inteligência e de sua 
cultura, a realidade autêntica surpreendida ' no Tempo, e 
seguiu-a, desbravando-a, povoando-a, civilizando-a. Sua in- 
teligência geométrica partiu do universal, o sua cultura are- 
jada encontra ai a sua fonte, na sua própria existência 
votada aos trabalhos históricos. Ao entregar-se a êles, o his- 
toriador se realiza, satisfaz a sua historicidade e esta histo- 
ricidade toma consciência de si mesma, pela informação, pelo 
estudo e pela critica histórica. E as situàcjes de fato se 
encadeiam, formam uma sucessáo de "realidades", ligadas 
cada uma a um tempo, entrevistas uma vez apenas, embora 
apareçam unidas na continuidade aparente de uma existên- 
cia, prolongada na claridade criadora sem o tom do panegi- 
rico, nem o estilo do panfleto. 

Afonso de Taunay começa a entrever a estrutura histb 
rica da sua "História Geral das Bandeiras Paulistas" quando 
através dos personagens e dos acontecimentos surpreende! 
observa o homem em ação, isto é, o bandeirante e a bandeira 
em marcha. Então o interesse pelo passado vivo trai a his- 
toricidade e a pesquisa. Com sua formação cientifica, Mes- 
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tre Afonso de Taunay desertou o campo infinito da Mate- 
mática, a ciência do abstrato, e assumiu compromissos com 
a História, a ciência do concreto. E preferiu a ciência dos 
fatos, a ciência dos números; preferiu a realidade a hipótese. 

Em face dêsse mundo novo, dêsse mundo misterioso' e 
ignoto, Mestre Afonso de Taunay sente-lhe a atração, o fas- 
cínio, o esplendor negaceante. O mundo bandeirante descer- 
ra-lhe, aos olhos maravilhados, os segrèdos singulares dessa 
marcha viva na estrada larga do Tempo histórico. Ele vai 
libertar-se do pêso angustiante da História. conhecendo-a 
escrevendo-a, vivenclo-a. Os negativistas sentem vivamente 
o medo terrível do passado. Da mesma forrna os pessimistas 
detestam-no por ignarãncia, por má fé ou por preguiça. 
Mestre Afonso de Taunay enfrenta os pusilânimes e diz-lhes: 
- Não vos envergonheis do nosso passado. Esse passado 
lusíada também é nosso, porque os lusiadas o realizaram no 
Estado do Brasil, província do Império Lusitano. Esse ex- 
pansionismo terrestre realizado pelos portliguêses, e portu- 
guêses eram todos riaseidos na Terra de Santa Cruz até a 
nossa Independência; ésse expansionismo terrestre é o pro- 
longamento do expansionismo oceânico reriiizado pelos por; 
tuguêses ão longo do século XV. Nosso passado se alarga, 
se amplia, se estende através do Tempo. Vem do fundo 
remoto do passado romano cujas raizes mer:u!ham fundo 
no passado lusitano. Fsse passado luso-romano floresce no 
século XV, no século do Inianre T). Henriç.de de Sagres e de 
Portugal, assim como o século V antes de Cristo foi o século 
de Péricles e da Grécia, e o sêcuio de Augusto foi o século 
de Roma, o primeiro da nossa era. Assim como o lusíada- 
romano escreve a epopéia oceânica dos descobrimentos mari- 
timos, durante quase cem anos de estudos náuticos e expe- 
riências cieiltificas do Atlântico: também o lusiada-paulista 
grava a epopéia terrestre do bandejrantismo, em duzentos 
anos de existência histórica, onde a forma é viver perigosa- 
mente, como viveram os romanos na Antiguidade e os lusia- 
das na Renascença e nos cinco continentes: Europa, África, 
Ásia. Oceania e América Portuguêsa ; e em três oceanos: 
Atlântico, indico e Pacifico. Por isso os iusiadas-romanos 
envolveram o globo terrestre, na zona intertropical, numa 
atmosfera de luso-cristianismo, onde se fala a nossa lingua, 
a mesma lingua de nossos antepassados e de nossos maiores, 
a lingua portuguêsa, idioma do Império Lusitano, assim 
como a lingua latina foi o idioma do Império Romano. E 
o Império Lusitano é duas vézes maior do que o Império 
Romano, em comêço do século passado, porque une, funde 
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num só todo, o Reino de Portugal, na Europa, o Reino do 
Brasil nas Américas, as ilhas atlânticas, as províncias de- 
Angola e Moçambique, na África, a província de Goa, na 
Ásia, Macau, no extremo Oriente e Timor na Oceania. 

Tudo isto ressalta das paginas da "História Geral das 
Bandeiras Paulistas", quando Mestre Afonso de Taunay in- 
tegra, em admirável página, os bandeirantes e os lusíadas, 
rememorandoos. O historiador da Pátria encontrara "no 
verso de uma página de um "inventário do sertáo", - o 
do bandeirante Pero de Araújo, membro da bandeira do c a  
pitáo Antonio Pedroso de Alvarenga - realizado em dezem- 
bro de 1616, quiça as margens do Araguaia", "as quatro es- 
tâncias do canto V dos "Lusiadas", aqui citadas e escritas 
pelo escrivão da bandeira", conforme documento pertencente 
ao Museu Paulista. E nessas linhas do Mestre se ombreiam 
os homeriadas, os lusiadas e os bandeiríadas. 

Mestre Afonso de Taunay toma e apalpa emocionado o 
velho documento redigido no fundo remoto do sertáo largado 
em pleno continente americano. É um inventário. "Singela 
e solene mostra désse instinto de organização, prufundo en- 
tre os pdulistas; intigação que levava aquéles homens, per- 
didos no deserto, no meio dos transes da vida tão precária. 
táa constantemente ameaçada, a cuidar zelosamente dos de- 
veres jurídicos, a respeitar os direitos dos ausentes e a razão 
de ser social.. .", observa Mestre Taunay. O escriváo da 
bandeira repete as fórmulas tabelioas. E enquanto escreve, 
diz o douto historiador, "em tropel lhe acudiram a mente 
os sacrificios indiziveis daqueles longos meses de privações, 
desde a partida de São Paulo; os víveres, maus, péssimos, 
escassos, frequentemente faltando, por completo; a perda 
dos rumos, os alarmes noturnos, o extravio nos pantanais, 
o assalto dos milhões de insetos sugadores de sangue, as 
refregas com o gentio, as chuvas diluviais e intérminas, o 
ataque das moléstias misteriosas e dizimatioras, a luta con- 
tra todos êstes recursos da morte com que a terra, forte e 
virgem, obstinadamente recusava desvendar os seus segredos 
e repelia os devassadores". 

Nessa luta, "quanta miséria e quanta coragem!", comen- 
ta o historiador surpreendido, para acrescentar: "E aos 
poucos se lhe inflou o peito num sentimento de orgulho 
imenso". O escrivão vibrou de civismo. Sim, diz Mestre 
Afonso de Taunay, "serviam êle e os companheiros o nome 
luso com a constância e o espírito dos capitães das jornadas 
de África e das jornadas da india dos vassa,los da conquista 
do Oriente! pertenciam aquela gente pouca e brava que, 
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no desconfórto extremo, na penúria das minúsculas carave 
las, aguentava as calmarias podres, equatoriais, geradoras 
do desespêro e dai horrores do escorbuto; forçava as tor- 
mentas do cabo de Bartolomeu Dias; vencia as insidias dos 
árabes e persas, malaios e indús; levava as quinas a Macau, 
a Nagazaki, &s Molucas. Fora um dos de sua grei quem pas- 
sara a grilheta da posse humana por toda a soberbia do 
Globo não circundado. E o maior dos dinastas de seu século, 
a sacra cesária majestade do grande imperador quinhentista 
concedera ao lugar tenente e sucessor do formidável pró-na- 
vegante português o mais glorioso dos brasões e a mais altis- 
sonante divisa, aquela esfera terráquea, agrilhoada pela rota 
da "Vitória" e acompanhada do 'mote em que Carlos V pro- 
clamava. a glória de Fernáo de Magalhães: "Primus circum- 
didisti me". Nestes períodos afonsinos, porque são de Mestre 
Afonso de Taunay, se reflete a admiração do historiador 
pelos feitos gloriosos dos gloriosos lusiadas, para acentuar: 
"E agora na terra americana, prosseguia, incansável, tenaz- 
mente insaciável, a epopéia lusa, renovada pelos homens 
nascidos no planalto de Piratininga, de um cruzamento que 
elevava a mentalidade vermelha e reforçava a. agilidade 
branca. "Afuroador da floresta brasileira, continua Taunay, 
sentia o escriváo da bandeira a percepção confusa de que 
era um dos continuadores dos seus antepassados de Alju- 
barrota, das lides do rei de Boa Memória e do Condestável 
Santo, que prosseguiam nas jornadas da África e do Oceano, 
de Ásia e de América. Repelia-se o castelhano e dilatava-se 
êsse Brasil que as bulas e os tratados queriam mutilado. 
E era a gente, a gente já nascida no Brasil, que promovia 
agora a obra de alargamento e do apossamento da terra de 
Santa Cruz. - Nós out~os, que aqui estamos, perdidos no 
deserto, disse de si para si, padecemos talvez mais do que os 
da conquista da África e do Oriente! E de repente, irrom- 
pendelhe na alma, pela voz do Épico, o clamor da glória 
da sua raça, levou-o a irresistivel associação das idéias e das 
situações a escrever, no dorso do inventario do mísero e obs 
curo soldado da bandeira, caido na selva em prol da dilata- 
ção do Brasil, uma das estrofes narradoras do episódio 
máximo do Poema : 

Entrava neste tempo o eterno lume 
No animal Nemeico truculento ; 
E o mundo, que copo tempo se consome 
Na sexta idade andava enfêrmo e lento; 



Nela vê, como tinha por costume, 
Cursos do Sol catorze, vezes cento. 
Com mais noventa e sete, em que corria, 
Quando no mar a Armada se estendia. 

No pélago africano, infindo, velejavam as naus do Gama 
e a costa do continente negro continuava intérmina, para 
o '.4ustro : 

Passamos o limite aonde chega 
O Sol, que para o Norte os carros guia 
Onde jazem os povos, a quem nega 
O filho de Climene a.cÔr do dia, 
Aqui gente, estranhas lava e rega 
No negro Sanagá a corrente fria, 
Onde o cabo Arsinário o nome perde, 
Chamando-se dos nossos Cabo-Verde. 

- Rumo ao Sul! Rumo ao Sul! era a inflexivel rota 
que o "S. Gabriel" apontava aos dois outros arcanjos e ao 
"Berrio". E o escrivão rememorando as estâncias nomeado- 
ras das ilhas Fortunadas e do arquipélago de Diniz Fernan- 
des, fixou-se noutra oitava : 

As Dorcadas passamos, povoadas 
Das irmãs, que outro tempo ali viviam, 
Que de vista total, sendo privadas 
Todas três de um só olho se serviam. 
Tu só, tu cujas tranças encrespadas, 
Netuno lá nas águas acendiam, 
Tomada já de todas a mais feia, 
De víboras encheste a ardente areia. 

Era o mar tenebroso, continua Mestre Afonso de Tau- 
nay, que lusos iam singrar, cheio de horrendos e torvos mo- 
radores, perigos e insidias de cada minuto. 

Já  a esquadra descobria em novo hemisfério nova es- 
trêla, continua o mestre da Bandeirologia, metendo sempre 
para o astro aguda proa, deixando a serra aspérnma Leoa, 
e o mui grande reino do Congo, por onde o Zaire passa claro 
e longo, rio dos antigos nunca visto. 

E o escrivão, cada vez mais arrebatado pela aproxima 
ção do lance culminante prosseguia: 



Assim passando aquelas regiões, 
Por onde duas vêzes passa Apolo, 
Dois invernos fazendo e dois verões, 
Enquanto corre dum ao outro polo; 
Por calmas, por tormentas e opressões 
Que sempre faz no mar o irado Eolo, 
Vimos as Ursas, apesar de Juno, 
Banhar-se nas águas de Netuno. 

O poema se desenrolava maravilhoso, enchendo a alma 
áspera do sertanista de infindo abalo, a evocar as perigosas 
cousas do mar que os homens não entendem, os negros 
chuveiros, as noites tenebrosas, os bramidos de trovões que 
a marítimai gente tem por Santo, em tempo de tormenta e 
vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. 

E cousa certa de alto espanto, era ver as nuvens do mar, 
com largo cano, sorver as altas águas do Oceano. Findo o 
episódio de Veloso, que melhor descia os o:iteiros que os su- 
bia, passavam os cinco sóis, e a nuvem, que os ares escure- 
cera, sobre as cabeças dos nautas apareceu. Súbito atroou 
os ares o cavo bramido adamastóreo, tentando intimidar a 
audácia lusa. E a voz do Épico atingiu a altura dos céus 
imortais. . . 

Dominado pelo sentimento indizível da solidariedade de 
sua raça, absorto quedou o escrivão da bandeira. Êle, tam- 
bém ele, pertencia aquela gente mais do que ousada, vence- 
dora do filho aspérrimo da Terra, do titã oceânico, cujo 
domínio derruira. E ao refletir quanto igualmente era o 
obreiro da glória e dominação lusas, sóbre a vastidão dos 
mares e das terras, tal comoção lhe constringiu o peito que, 
naquele instante, não mais lhe pareceram penosas as terrí- 
veis agruras da selva brasileira. . . " 

Até aqui os períodos afonsinos, isto é, os períodos escri- 
tos por Mestre Afonso de Taunay, quando iniciava, há um 
quarto de século, a publicação da sua monumental "História 
Geral das Bandeiras Paulistas." Ao defrontar-se com o in- 
vent6,rio do bandeirante lavrado em plena selva tropical, o 
historiador da Pátria sentiu o perfume vivo e intenso da 
mataria selvagem; pressentiu, espiritualmente, o misterioso 
rumorejar da floresta violada; dentro da sua alma perpas- 
sou o arrepio profundo e misterioso da epopéia bandeirante 
gravada no alto relevo do Tempo e da Eternidade. 

Por isso mesmo, a "História Geral das Bandeiras Pau- 
listas", escreve o seu autor, "não é uma obra de síntese ( .  . . ) 
nem poderia ou deveria sê-10, que a história sistemática e 



pormenorizada das bandeiras paulistas jamais se fêz até 
hoje". Porque, "tentar escrever a história das bandeiras 
paulistas é obra para uma vida inteira e longa. Assiste-nos 
a convicçã.~ de não podermos levá-la a cabo". Deus, na  sua 
infinita misericórdia, concedeu-lhe a graça e os dias neces- 
sários para realizar a sua obra monumental e imperecível. 
E por isso o Mestre observa : "Nem nos iludimos sobre o va- 
lor de nosso trabalho. É apenas um ensaio inçado de lacunas 
preenchiveis com o estudo dos milhares e milhares d e  do- 
cumentos que nos arquivos dazem, inexplorados ainda. Não 
passa de mero ensaio. Apenas pretendemos alcançar-lhe a 
indulgência dos leitores, apelando, convicta e orgulhosamen- 
te para o sentimento que lhe inspirou sempre a fatura: é 
um livro de boa fé, é um livro que cresceu sob a instigação 
do receio de fugir a verdade das fontes históricas, sujeito a 
erros e enganos de int,erpretaçóes, como todas as cousas hu- 
manas, mas todos êles subconscientes". 

Nesta profissão de fé está o retrato fiel do historiador 
honesto e consciente. Do historiador para quem todas as 
portas estão abertas, porque a História é a imagem do mun- 
do e deve refletir a visão do tempo e da universalidade hu- 
mana. Ela é a história dos vivos e não dos mortos, porque 
prolonga o passado no presente e projeta-se no futuro. Por 
isso, a História é unidade, continuidade e solidariedade, uni- 
dade na vida, continuidade no Tempo, solidariedade na per- 
manência. 1 

Por êsse trabalho meticuloso, beneditino, paciente e fe- 
cundo; por êsse labor abençoado e intenso; por essa obra 
construtiva de homem de fé ; hão de as gerações futuras ben- 
dizer o alto e nobre esfórço de Mestre Afonso de Escragnolle 
Taunay, dedicado a carrear as pedras necessárias para o 
alicerce désse monumento imperecível: A HISTÓRIA GE- 
RAL DAS BANDEIRAS PAULISTAS, onde os heróis se al- 
çam na énfase da epopéia. 

Na História, a Vida ultrapassa a evidência do mundo 
perecível para se transportar, no presente das cousas passa- 
das, ao presente das cousas presentes e fulgir no futuro das 
cousas presentes, conforme a tese de Santo Agostinho. Mes- 
tre Afonso de Taunay, ao levantar o monumento das glórias 
bandeirantes, construiu também o edifício da sua glória 
imortal, ao fundir, num só bloco, o suado esforço de seus 
heróis e o seu heróico esfórço, consolidados para o todo sem- 
pre, para a Vida e para a Eternidade. E por isso êle está 
presente na  sua obra, presente no Templo e presente na Vida, 
presente na Eternidade. 





EMBU - RELICÁRIO HISTÓRICO 

AFFONSO DE FREITAS J Ú N I O R  

A seis léguas de distància da Capital, em uma volta da 
estrada, rasga-se inesperadamente à vista curiosa do viajor 
um cenário de surpreendente beleza rústica - uma colina 
arvorejada, guaxnecida de , casario, coroada por alvacenta 
igreja e abraçada ao sopé por dois riachos sussurrantes nos 
meandros do matagal. 

É Embu, erradamente escrito e pronunciado M'Boy (Eme 
boi). Embu (Mboi) - "assentada em um plano cercado de 
ribeiras", como a conheceu, há tantissimos anos, Padre Ma- 
nuel da Fonseca. 

No alto do monte ergue-se a igreja erigida à Nossa Se 
nhora do Rosario pela fé incendida do Padre Belchior de 
Pontes, consoante as crônicas. 

Embaixo serpenteia o m o i  - a cobra. 
Expressivo símbolo. 
Felicissimo contraste. 
Impera no alto a pureza redentora da cruz. 
Rasteja embaixo a malicia satânica da víbora. 
Inspiração do céu teve santo Belchior ao levantar a 

Tupanaroca - a Casa de Deus - de seus catecúmenos, 
nesse outeiro ! 

Que infinidade de almas selváticas das brenhas brasili- 
cas não se dessedentaram na "icaraiba" das pedras toscas 
da pia batismal, pelas máos venerandas do piedoso cate- 
quista! 

Quantos sofrimentos físicos e angústias morais náo pa- 
deceria o abnegado roupeta palmilhando invios caminhos ao 
evangelizar os aldeamentos indígenas de Itapecerica, Cara- 
picuiba, Guarulhos, S. Miguel e Itaquaquecetuba! 

Padre Belchior de Pontes identificou-se com o vilarejo 
em Embu. 

Essas terras de doação de Fernando Dias Paes Leme, 
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tio do "caçador de esmeraldas", e de sua mulher D. Catarina 
Camacho, conservam recordações inayagáveis do evangeli- 
zador das seivas. 

A velha igreja e o convento, de vetusta arquitetura, são 
relíquias históricas do nosso patrimônio de tradições. As 
esborcinadas paredes daquele casarão guardam recondita- 
mente as vozes do cantocháo de Padre Belchior quando 
ensinava a seus neófitos elevar a Deus a limbcecaba de suas 
súplicas. Ainda ecoam no ambiente religioso das celas do 
claustro os últimos acordes que mãos seráficas dedilharam 
no Srgáo. 

Quantas evocacóes de passadas eras não sugerem a pre- 
sença de toscos objetos e de ricas peças históricas resguar- 
dados no antigo templo! É bem aquela velha igreja a casa 
da maemduaba, da i'ecordação. 

Catres entretecidos de correias de couro cru, canastrões, 
baús e velhas arcas; camas de altos espaldares, redes e 
esteiras; cestos, poruilgoi: e bancos de pau nos parlatórios 
das janelas; santos esculpidos em barro e madeira, esquifes 
e confessionários primitivos de tábuas com crivos; utensi- 
lios sagrados e profanos ressurgem a época que os filhos de 
Loiola viveram em catequese dos aborígenes. 

Não e só o templo, porém, que evoca o passado. Também 
o vilarejo, o Embu, na expressão popular, de casas baixas, 
de agasalhadores beirais e janelas de rótula, alinhadas em 
vielas e nos pátios fronteiros a igreja, recorda as priscas 
eras dos aldeamentos. 

Com a serenidades das coisas tranqüilas, continua o 
velho tanque do Embu a refletir em suas águas espelhentas 
o casario apendoado pelas encostas da colina que se lhe 
debruça a mirar-se toda engalanada de luz nos dias festivos 
de sol. 

Regozija-se ainda o povo roceiro com as danças de Santa 
Cruz, do caruru e do cateretê. E para as festanças as mulhe- 
res mariscam com peneiras nas touceiras das barrancas dos 
fios;~ apanhando lambaris, caranguejos e guarus para os 
CUSCUZ. 

Continuam tradicionais as festas populares de Embu. 
Todavia, percebe-se já a onda civilizadora invadir-lhe as 
cercanias. As chácaras que marginam a estrada de rodagem 
da Capital a Embu já não são mais aquêles sítios rústicos 
de outrora, com engenhos primitivos e monjolos movidos 
pelas águas represadas dos açudes. São chácaras de repouso 



dos argentários da Paulicéa ostentando palacetes de varia- 
da arquitetura. 

É o progresso caminhando em sua meta transformadora. 
Foi assim que eu vi o Embu em 1931. 
Hoje, igreja e convento estão restaurados pelo D.P.H.A.N., 

do Ministério da Educação. 
Padre Belchior de Pontes, que dedicou o templo a Nossa 

Senhora do Rosário, nasceu em São Paulo de Piratininga, 
as margens do Pirajuçara, em 1643. Seu pai, Pedro Nunes 
de Pontes, cuja casa de dois lanços de taipa de pilão, nos 
"chãos" do campo de S. Francisco o velho, provavelmente 
situada onde hoje se ergue a Igreja de Santo Antônio, na 
Praca Patriarca, em S. Paulo, era senhor de muitos haveres 
e chefe de uma família de quinze filhos. 

C Belchior nasceu em graça de Deus. Nasceu para servi-lo. 
E serviu-o. Serviu ao Altissimo e aos homens. Realizou o 
exemplo de Jesus de Nazaré, "não vim para ser servido, mas 
a servir". Obedeceu ainda a Cristo, quando determinou aos 
seus eleitos, "não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em 
vossos cintos". Foi pobre como Job, abnegado como S. Fran- 
cisco de Assis, catequista como Anchieta, puro como um 
Santo. Por isso foi chamado taumaturgo paulistano: tau- 
maturgo - que faz milagres. 

Fêz o milagre de ser o modélo vivo das virtudes evangé- 
licas num ambiente de licenciosidade e corrupçóes mundanas. 

Morreu velhinho no dia da Paixão de Cristo, as três 
horas da tarde, de vinte e dois de setembro de 1719. Tinha 
setenta e cinco anos de idade e foi sepultado na Igreja do 
Colégio. Morreu abençoado pelo povo que lhe exaltou a 
memória. 





NO CENTENÁRIO D E  NASCIMENTO D E  DOM 
JOSÉ D E  CAMARGO BARROS - RETROSPEC- 

TOS BIOGRÁFICOS 

NASCIMENTO E PRIMEIROS ESTUDOS 

D. José de Camargo Barros nasceu em Indaiatuba, aos 
24 de abril de 1858, em um sitio (Itaguaçu) de seu avô 
paterno. 

Era filho de João Batista de Camargo Barros e D. Ger- 
trudes da Assunção Camargo Barros; neto paterno de José 
de Camargo Barros e D. Gertrudes de Almeida Penteado; 
neto materno de José Bueno de Oliveira Penteado e D. Eu- 
lália de Almeida Campos, todos naturais de Itu exceto ~o 
pai que era de Indaiatuba, onde José foi batizado pelo vi- 
gário Padre Antônio Cassimiro da Costa Roiz (30 de abril 
de 1858). Foram padrinhos: Felipe Nery de Camargo e 
D. Gertrudes de Arruda Leite (1 ). 

Foi muito doentio, quando ciiança. Certa feita ficou 
tão mal que seu avo, devendo viajar, deixou encomendado 
o caixáozinho para o enterro. 

Enquanto vivera o avô paterno, era ele quem dava as 
ordens a todos da família que o obedeciam prontamente. 

O Juca melhorou e ficou convalescente. Pôde iniciar as 
primeiras letras. 

Aos oito anos de idade começou os estudos primários 
em Itu sob a direção do conhecido professor José Benedito 
Rodrigues. 

Quando frequentava a escola, ao voltar para o almoço, 
era acompanhado por um pobre velho que lhe pedia comida. 
O Juca, era éste seu apelido, tirava de seu prato o melhor 
e punha no prato do pobre. A caridade já se infiltrava em 
seu coração bondoso. 

Havia tambem uma mulher tresloucada que os moleques 



atormentavam para ouvir-lhe os palavrões; o Juca dava-lhe 
o braço e a levava até sua residència. 

Dois anos depois, seus pois, transferiram-se para Soro- 
caba. Lá freqüentou a escola do professor Venâncio José 
da Fontoura. 

Para manter-se nos estudos, ajudava seu pai nos negó- 
cios; ia as fazendas comprar laranjas e couros de animais 
e os vendia com certo lucro. Estamos vendo o esforço 
colaborador. 

Rf:gressando, novamente, a Itu, iniciou o estudo das 
1ingua.s francesa e latina no colégio do professor Joaquim 
Mariano da Costa. Tal seu aproveitamento que aos 11 de 
fevereiro de 1876 matriculou-se no Colégio São Luis, da mes- 
ma cidade, a,luno externo; tinha 17 anos de idade. Era Rei- 
tor o conhecido Padre José Maria Mantero. - Ao quarto 
curso, a que foi admitido, teve por companheiros: Augusto 
Luís de Paula, Luis Sabino de Paula, ambos de Campinas, 
e Cândido Olimpio dos Santos, de Itu. As matérias escolares 
dêsse curso eram: Latim, Francês, Inglês' História, Retórica. 
e Geometria; estudou, porém, as matérias sobre as quais fa- 
zia exames: Latim, Francês, Retórica e Geometria. 

No curso quinto teve por companheiros: Manuel Augusto 
Pinto Neves, Antònio Bueno de Camargo e João Batista Pin- 
to de Toledo. O primeiro, a 16 de abril de 1877 partiu para a 
Europa, tendo ingressado na Companhia de Jesus; na vés- 
pera de São Pedro (28 de junho) José de Camargo Barros 
e Antônio Bueno de Camargo deixaram o colégio por terem 
sido admitidos no Seminário Maior de São Paulo. Ficou 
sòmente João Batista de Toledo que freqüentava "algumas 
aulas para não se esquecer do que aprendera nos anos pas- 
sados". Seguiu, no entanto, depois, a Magistratura. (2). 

O SEMINARISTA 

A entrada de José de Camargo Barros no Seminário de 
S. Paulo, prendeu-se ao fato de D. Lino Deodato Rodrigues 
de Carvalho ter ido a Itu benzer a Igreja do Conventinho de 
Nossa Senhora das Mercês e consagrar o altar mor (13 e 14 
de janeiro de 1877). ( 3 ) .  

Padre Jose Maria Mantero, Reitor do Colégio São Luis, 
havia interpelado o aluno José de Camargo Barros sòbre sua 
vocação e rezara missa à Nossa Senhora para que êle se 
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decidisse no que mais lhe convinha; soube que queria ser 
padre. 

A familia ficou alarmada a vista da saúde débil e da 
falta de recursos para os estudos. D. Lino o aceitou entre 
os gratuitos do seu Seminário. Dirigiam-no os beneméritos 
Frades Capuchinhos de Chambery. 

Reitor Frei Firmino cie Centelhas. Substituiu a Frei 
Eugênio de Rumilly, desde 1873. Era também professor de 
Teologia Moral. Frei Francisco de Vibonnati retirou-se para 
a Europa (1864 1. 

Frei Germano de Annecy, professor de Algebra, Geome- 
tria e Física. Conhecia Botânica e Mineralogia; classificava 
minerais e plantas. Designava as posições das estrelas e 
constelaçóes com precisão. Era notável astrônomo e célebre 
em assuntos científicos. 

Frei Generoso de Rumilly, professor de Inglês, Retórica 
e iMúsica. 

Frei Teodoro de Mole ensinava Filosofia. 
Frei Justo de Mole professor de Latim (1.a) e História 

Tiniversal. Foi também Mestre de Disciplina. 
Frei Gonçalo cie Centelhas, mordomo e Ministro da Casa. 

Vieram também Frei Ambrósio, Frei João Batista, Frei Ca- 
lixto e Frei Tomás. Padre Carlos Maria Terrier, que depois 
foi jesuíta, diretor espiritual. Lecionou Teologia Dogmática, 
Exegése Biblica e História Eclesiástica. 

Padre Henrique Schoffer, professor de Aritmética, e subs- 
tituto em Ciências Físicas. Lecionava também História da 
Idade Média e aula facultativa de Alemáo. 

Padre Avelino Marcondes de Araújo e Silva, Latim (2.a.i 
e Geografia. 

Padre José Benedito Marcondes Homem de Melo, Fran- 
cês, Latim (3.a). 

Padre Júlio Ribeiro de Campos, Português. 
Era êste o corpo docente no Seminário Episcopal de 

São Paulo. 
Monsenhor Manuel Vicente da Silva terminou assim 

( 1906) seu artigo sobre O primeiro corpo docente do Semi- 
nário Episcopal de Sáo Paulo. -- "Os frutos produzidos por 
êstes notáveis mestres ai estão no clero paulista e em muitos 
vultos salientes do nosso meio social. A Diocese de São Pau- 
lo deve-lhes um tributo de gratidão imorredoura, porque a 
sua obra é de natureza a repercutir' para sempre através 
das gerações vindouras. 



É g!orioso o fruto dos bons trabalhos, e a raiz da sabe- 
doria nao seca" ( Sap. V, 15 ). 

O estado financeiro, todavia, dêste estabelecimento 
era precarissimo, visto os seus recursos serem escassos e 
muitos alunos re~ebiam gratuitamente a educação clerical. 
Não obstante, a 28 de junho de 1877 foi matriculado no 

, Seminário Maior de São Paulo - José de Camargo Barros. 
( 4  ). Ficou alguns meses com os Capuchinhos. 

Nas primeiras férias, voltou tão magro, e contou à irmã 
Gertrudes quanto sofrera naquele semestre, pois, os frades 
faziam peniténcias e ensinavam seus alunos a penitenciarem- 
se. Não volte mais, disse-lhe a irmã, você morre de fome! 

I 
Pediu-lhe o Juca que não contasse aos pais, porque êle que- 
ria ser padre; voltaria aos estudos. 

Os frades que dirigiam o Seminário deixaram-no em 
1878, sendo nomeado Reitor o Cõnego João Alves Coelho 
Guimarães; Vice-Reitor - Padre Manuel Vicente da Silva; 
Diretor Espiritual - Padre Joáo Evangelista Braga; Mestre 
de Disciplina - Padre Francisco Inácio de Souza. - Corpo 
Docente: História Eclesiástica - Conego Dr. Francisco de 
Paula Rodrigues, Vigário Geral; Teologia Moral - Cónego 
João Alves Coelho Guimarães; Teologia Dogmática - Có- 
nego Francisco Jacinto Pereira Jorge; Direito Canonico - 
C6neg.o Esequias Galvão da Fontoura; Eloquéncia Sagrada 
- Padre Joáo Evangelista Braga; Liturgia e Canto Grego- 
riano - Padre José Valois de Castro. 

José de Camargo Barros foi enfermeiro, auxiliar do mes- 
tre de Disciplina, e fazia outros serviços, embora estudante. 

Servia nas cerimônias da Catedral e, ás vêzes até ficava 
sem jantar para não perder o horário. 

Nos dias 8 e 10 de setembro de 1882, em companhia de 
Alberto José Gonçalves, recebeu José de Camargo Barros 
as ordens de subdiácono e diácono e no dia 11 de março de 
1883 foi ordenado sacerdote por D. Lino Deodato Rodrigues 
de Carvalho. Celebrou sua primeira missa particular n a  Ca- 
pela do Seminário no dia 14 do mesmo mês. - A sua pri- 
meira missa cantada, porém, foi na Matriz de Serra Negra, 
onde estavam os seus pais. 

Continuou no Seminário, mestre de Disciplina e mais. 
tarde professor de Latim. 
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VIGÁRIO DE SANTA IFIGENIA 

Vagou a paróquia de Santa Ifigênia pelo afastamento 
do Pe. Joaquim Augusto Vieira de Araújo. D. Lino nomeou 
Pe. José de Camargo Barros vigário dela. 

Pósto a concurso, venceu nas provas e de fato foi-lhe 
confiada, vitaliciamente, por Decreto Imperial de 18 de se- 
tembro de 1887. 

O modo pelo qual exerceu o munus paroquial, disse D. 
Alberto José Gonçalves, sendo de todos conhecido "pode di- 
zer-se que dêle data a movimentação religiosa de São Pau- 
lo". (5) .  

De fato, confirma D. Gertrudes de Camargo Barros, o 
padi'e português antecessor não conseguia' manter ordem na 
igreja. "As moças ficavam nos últimos bancos e os rapazes 
logo atrás ; o resto não é preciso contar. . . 

"O Vigário pediu, entáo, as senhoras mais velhas que 
que ficassem nos últimos bancos; era bonito ver a velharada 
com seus cabelos brancos, enfeitando os últimos lugares da 
igreja, sob os olhares raivosos das moças namoradeiras. 

Certa feita quando o Pe. José pregava, três moços con- 
versavam abertamente no meio da igreja, causando distúrbio 
e distração aos assistentes. O Vigário, vendo o atrevimento 

. dos rapazss,'repreendeu-os do púlpito e os chamou de estu- 
dantes bombardeados. 

Levantaram-se os moços, um a um, e lá na porta grita- 
ram em conjunto: bobo! Eram os precurssores da atual ju- 
ventude transviada. 

O coro paroquial era também conversador; havia até 
algazarra. Arranjou um padre para fazer a reza e se punha 
com ar severo nas tribunas do coro. - Houve então respeito- 
so silêncio e ordem perfeita nos cânticos. 

As festas eram esplendorosas com infinitas procissões, 
onde apareciam as exibicionistas, trajes de luxo, muita vai- 
dade e pouca devoção. Diminuiram as procissóes, afervoran- 
do as restantes. 

O mês de Maria. era lindo. O Vigário pregava todas as 
noites. No fim do mês havia primeira comunhão de muitos 
adultos convertidos. 

0 s  meses de junho e outubro eram também celebrados 
com fervor. Algumas vezes convidavam-se pregadores de 
fora, mas, habitualmente, era o Vigário quem pregava com 
aproveitamento para os fiéis. 



As quar'enta horas em desagravo do carnaval eram so- 
lenes e com muita freqüência de fiéis. 

Tinha o Vigário muito cuidado com a música e cânticos 
ila igreja; convidava ao maestro Elias Alvares Lobo porque 
achava as suas músicas muito piedosas. Este maestro escre- 
veu quatro missas completas, dois Oratórias,-uma Semana 
Santa e muitos hinos e motetes sacros piedosos. Faleceu em 
15 de dezembro de 1901. 

Certa vez houve um sacrilégio na igreja de Santa Ifi- 
gènia; arrombaram o sacrário e profanaram as sagradas 
partículas. 

Sofreu o Vigário, horrivelmente, em seu coração piedo- 
so. Depois de conseguir autorização da Cúria para as ceri- 
mõnias reabilitadoras, fêz dois dias de reparação a Jesus 
Sacramentado. 

Foi quando introduziu a Visita ao SS. Sacramento, todas 
as quintas-feiras, como perpétuo desagravo. 

Não poderia imaginar que lá seria, no futuro, implantada 
a adoração perpétua de hoje, centro arquidiocesano, a cargo 
dos Padres Sacramentinos ! 

Foi o Pe. José de Camargo Barros quem ensinou a seus 
paroquianos a cantar o Salutaris, o Tnntum ergo, o Sub 
tuum praesidiu~.n, e outros cânticos lindissimos, em coral, 
sem acompanhamento de harmonium. 

Foi uma reparação constante pelo ultraje sofrido por 
Jesus em seu Sacramento de amor e ainda hoje continua. 

As aulas de Catecismo introduzidas na pa,róquia, eram 
ministradas pelo próprio Vigário. As crianças corriam em 
massa com alegria, porque além da doutrina que aprendiam, 
havia passeios, festas e muita atração de notável pedagogia. 

Alguns antigos paroquianos, quem sabe, conservaram 
retratos confirmativos desta asserção. Certa vez houve uma 
sessão teatral em que foi representada a vida de Padre An- 
chieta, composição em versos do Cônego João Evangelista 
Braga. 

Certifica Dona Gertrudes de Camargo Barros, a quem 
estamos citando em suas "Recordações", escritas a nosso pe- 
dido, aquêle que representou Pe. Anchieta, ainda vive, al- 
quebrado pelo pêso dos anos, o Saul. 

Bom católico e grato a amizade do Vigário, servia-lhe de 
coroinha. 

Pe. José de Camargo Barros fundou também um 
jornal: O Lidador. Distribuição gratuita. Redação, revisão 
e despesas tudo por conta do Vigário. 
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Havia no largo de Santa Ifigénia, daquele temgo, um 
certo colégio, com alguns padres inteligentes que poderiam 
colaborar no jornal. Convidados, nada fizeram, absolutamen- 
te, nada. 

Em uma festa do Sagrado Coração de Jesus, convidou 
o célebre Padre Bartolomeu Taddei para pregar. 

Recomendou aos mais chegados não dissessem que éle 
era padre jesuíta, pois, havia ainda a prevenção, em muitos 
paulistas, contra a Companhia de Jesus. 

O povo gostou tanto que em outras ocasiões não se 
incomodou que se soubesse, era jesuíta o grande pregador. 

A paróquia era enorme, estendendo-se, naquele tempo 
até além de Santana.. 

Era mista de cidade e bairros com inúmeros sitiantes; 
viagens também a cavalo para atender aos doentes pobres 
que o Vigário aproveitava para socorrer. 

Havia doenças endèmicas contagiosas, varíola, febre 
amarela e outras mais. ( 6  ). 

Surgiu tremenda luta entre o Vigário Pe. José de Ca- 
margo Barros e a Irmandade de Santa Ifigénia e Santo 
Elesbáo que já estava instalada na Paróquia, transferida 
do Largo do Rosario (provisão régia 13 de fevereiro de 1801 ) 
para a igreja de Santa Ifigênia. A Irmandade julgava-se 
proprietária da igreja,. 

O advogado José Fernandes Coelho escrevia artigos con- 
tra o Vigário, chamandw de escravocrata e outros epitetos 
injuriosos; era o móvel destas rebeliões de Irmandades. 
Com pretexto, no caso, de direitos reais e garantias de posse 
da igreja paroquial, por tê-la recebido e réconstruído. A 
Irmandade foi dissolvida pelo Vigário-geral Interino e Visi- 
tador das Irmandades da Capital, Pe. Dr. Adelino Jorge 
Montenegro, como se verá melhor pela seguinte 

- SENTENÇA - 

"Visto e examinados éstes autos, depoimentos de teste- 
munhas, documentos, etc. : 

"Considerando que a Irmandade de Santa Ifigènia e 
Santo Elesbáo, ereta na igreja paroquial de N. S. da Concei- 
çáo de Santa Ifigênia, tem procedido irregularmente dei- 
xando de reunir-se a mesa administrativa desde 7 de maio 
de 1888 até hoje, ressentindo-se algumas atas das suas sessões 



de irregularidades, pois não são assinadas do próprio punho 
dos irmáos mesários, nem a seu rógo. (Cert. a fls. 41  L. das 
atas.). 

"Considerando que a mesma Irmandade, sob pretexto 
de ser proprietária da igreja paroquial tem a todo transe 
querido apossar-se das chaves de algumas de suas portas, e 
de compartimentos de que necessita o reverendo Pároco para 
o exercicio de suas funções paroquiais, não obstante haver 
o mesmo reverendo Pároco pôsto a sua disposição uma sala 
para as suas reunióes de mesa e guarda de suas alfáias. (Dep. 
de fls. 3 a 10. Cert. a fls. 36 . ) .  

"Considerando que recusando-se obstinadamente a Ir- 
mandade entregar as chaves e os compartimentos, o reveren- 
do Pároco viu-se na necessidade de recorrer ao juizo provedor 
de capelas, único competente, no antigo regime para coagi-la 
a fazer a entrega, por lhe est,ar afeta a parte temporal das 
Irmandades. (L .  de 21  de setembro de 1828; Decreto n. 834 
de 2 de outubro de 1851 e outros. Cert. a fls. 3'6). 

"Considerando que intimada por mandado dêsse juizo 
para aquêle fim, a Irmandade desobedeceu-lhe, obrigando-a 
para manter o império da lei, a mandar proceder ao arrom- 
bamento de algumas portas, observando-se as formalidades 
legais e colocando-se novas fechaduras, entregou as chaves 
ao reverendo Pároco (Cert. a fls. 6 ) .  

"Considerando que retendo as chaves e os compartim.en- 
tos contra a vontade do Pároco, a Irmandade arrogou-se di- 
reitos que só êle tem, pois segundo o direito é o único com- 
petente para guardar as chaves da igreja paroquial, assim 
como compete-lhe a policia da igreja no interior dela e mesmo 
em suas dependências exteriores, se as tem, (André Cours 
de legislat. civ. et ecclesiast. pal. - Police de l'eglise 5 7.0 
e pal curé, pag. 400 ; Gaudry, legisl. des cultes n. 540 ; Journal 
de Fabriques, vol. 8 pás. 381 ). 

"Considerando que a Irmandade procurando molestar o 
reverendo Pároco, por vêzes praticou, dentro da Igreja pare  
quial, atos próprios da autoridade de Pároco, sem seu con- 
sentimento; tirando castiçais de um altar e colocando em 
outros, pondo e dispondo a seu bel prazer, mostrando-se assim 
rebelde às determinqóes do compromisso que ressalva os di- 
reitos e regalias paroquiais (Dep. de fls. 3 a fls. 10, Com. cap. 
3.0 Glos. 52 ver.). 

"Considerando que a Irmandade convocada pela vigara- 
ria geral para comparecer na sala das suas audiências, a 
fim de se tentar os meios conciliatórios com o reverendo 



I\'rrisra DO Insriruro Hisrrinrco t G ~ u c n i i  ir<i UL 5 I '~\uLo J O i  
~ - p ~ ~  - - ~. ~ p - - ~ - ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~- ppp--.--pp .. . . 

Pároco, que se achava presente e, sendo tentada a concilia- 
ção vantajosa para ambos e a administração da Diocese, a 
nada quis anuir, retiralidese da sala proferindo palavras 
pouco corteses a autoridade eclesiástica. (Cert. da act. fls. 14). 

"Considerando que a Irmandade, sob fundamento de ser 
proprietária da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Santa Ifigênia, ereta em matriz por provisão de D. João, 
Príncipe Regente de Portugal, datada de 21 de abril de 1809. 
intentou, nessa suposta qualidade, uma açáo de posse da 
matriz contra o reverendo Pároco, a qual corre no juizo de 
direito da primeira vara desta capital. (Cert. de fls. 21; 
fls. 24 a 35). 

"Considerando que à Irmandade não cabe semelhante 
ação, porque na posse dela tem estado a Igreja, representada 

* pelos párocos, nem foi construida a expensas suas; mas com 
esmolas e doações dos fiéis; pelos esforços do Vigário colado 
Pe. Antônio Joaquim da Silva que mandou construir em 1817 
a primeira torre com madeiras que sobraram da construçáo 
da capela dos Pinheiros; que mandou levantar paredes, para 
isso vendera casticais de valor para o que obteve licença do 
Bispo D. Mateus; sendo reconstruida mais tarde com dinhei- 
ro da Caixa Pia, e esmolas do finado Bispo D. Sebastião 
Pinto do Rego, de saudosa memória, do Dr. Martinho Prado, 
do Desembargador Gavião Peixoto e de outros, o que é de 
pública notoriedade, e ainda com o produto de loterias con- 
cedidas pelas assembléias provinciais. (Doc. a fls. 15, 16, 
58 e 59). 

"Considerando que mesmo quando a Irmandade tivesse 
constriiido aquela Igreja a sua custa, ela não lhe pertenceria, 
mas a todos os católicos, pois foi ereta em matriz no ano 
de 1809, celebrando-se nela quotidiana e publicamente o culto 
divino, pelo que não pode, enquanto conservar o seu destino, 
ser objeto de açáo processória, visto estar fora do comércio 
e ser imprescritivel. "Sentença do Trib. de Paris de 1.0 de 
dezembro de 1823 e de 1.0 de abril de 1825; André cit. pal. 
action possesoire, pág. 79; do Trib. de Nancg de 16 de março 
de 1852; do Trib. de Riano de 19 de maio de 1854; André cit. 
par. Elglises - prescription S 1.0 Ferraris - Dir. Can. pal. 
ecclesia é 1.0. 

"Considerando que a Irmandade 'tem faltado com a sub- 
missão devida ao revm. Pároco da igreja paroquial de Nossa 
Senhora da Conceição de Santa Ifigênia, que menosprezou 
a autoridade superior eclesiástica e produziu com êsse pr'oce- 
dimento grande escândalo; procedimento contrário as leis 
da Igreja e impróprio de uma associação de pessoas compro- 
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metidas pela sua instituição a praticar ato de piedade. (Mo- 
nacell form. prat. legal. eccl. dec. 42 ;  5.0 conc. de Milão cit. 
por Miilin - pal. confraternité S 2.0 Arg. do Dec. sagr. con- 
greg. dos Rit. de 10 de dezembro de 1703; cort. do comp. a 
fl. 52 e doe. fls. 41 e fls. 3,a 10. 

"Considerando que a Irmandade tendo nomeado e cons- 
tituído advogado para dar queixa contra o Revdo. Pároco 
José de Camargo Barros e tratar de seus supostos direitos, 
êste nessa qualidade tem publicado artigos violentos, des- 
respeitosos e injuriosos ao Revdo. Pároco, com seu assenti- 
mento, pois ainda o conserva como seu advogado. - (Doc. 
fls. 13, 14 e ,13). 

"O que tudo visto e examinado e bem ponderado, usando 
das faculdades concedidas ao Exmo. Vigário-geral, Cônego 
Antônio Guimarães Barroso, que nessa qualidade e na de 
visitador das Irmandades eretas nas igrejas desta capital, o 
qual começou Este processo ex-oficio faculdades de que tam- 
bém me revestiu S. Excia. Revnia. o Snr. Bispo Diocesano - 
dissolvo e de fato dissolvido tenho a Irmandade de Santa 
Ifigênia e Santo Elesbão ereta na igreja paroquial de Nossa 
Senhora da Conceição de Santa Ifigênia, da capital dêste 
Estado de S. Paulo. 

"Mando que o escrivão deste juizo, intime esta minha 
sentença a mesa administrativa da mesma Irmandade; cien- 
tifique-se aos Rvdos. Párocos das diversas frequesias da capi- 
tal, aos superiores dos conventos, as confrarias Terceiras e 
demais Irmandades desta capital. 

"Outrossim, mando que se publique na imprensa o inteiro 
teor desta sentença e se afixem editais nas portas da Sé e 
Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifi- 
gênia. 

"Mando finalmente que seja intimado o fabriqueiro da- 
quela matriz para recolher a fábrica, depois de feito arrola- 
mento assinado por ele e duas testemunhas, todos os móveis, 
alfaias e imagens pertencentes a Irmandade dissolvida, ordem 
que será cumprida em virtude da competência dèste juizo, 
pois o Decreto n. 119 de 7 de janeiro do corrente ano, ficou 
extinto o juizo de capelas. (Dec- do gov. dèste Estado de 30 
de abril p. findo), a fim de serem entregues a Irmandade que 
com a mesma invocação for ereta naquela matriz. Hei esta 
por publicada em mão do escrivão. S. Paulo, 10 de maio de 
1890. 

Padre Adelino Jorge Montenegio". 
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-Não se conformando a Irmandade com a sentença ecle- 
siástica que a dissolveu e recorrendo para o Poder Judiciário 
obteve do Juizo de Direito da Primeira Vara sentença favor& 
vel que foi reformada pelo seguinte : 

"Acórdam em Relação: Que relatados e discutidos êstes 
autos, dos quais consta em substância: - Que tendo a mesa 
administrativa da Irmandade de Santa Ifigênia e Santo Eles- 
bão proposto em juizo civil da Primeira Vara desta capital, 
uma ação de fòrça velha, contra o Cònego honorário José de 
Camargo Barros, Vigário colado da freguesia de Santa Ifigê- 
nia, pedindo a restituição da Igreja matriz da mesma (fre- 
guesia) paróquia, visto ter sido ela construida a expensas da 
dita Irmandade, e servir de matriz com o seu consentimento; 
e que citado o referido Vigário opôs a excepçáo declinatoria 
fori, na qual alegou: Que as justiças seculares não tem com- 
petência para conhecer da ação proposta, porque não se tra- 
tando de bens patrimoniais dêle excipiente e nem de esbulho 
por êle feito dentro de ano e dia, mas de propriedade de um 
templo sagrado, sòmente a autoridade eclesiástica competia 
decidir da causa. (Ord. L. 2 T. 1 ). 

"Que rejeitando o Juiz esta exceção pelos fundamentos 
constantes do despacho de fls. 57, o cipiente interpôs o pre- 
sente agravo e o minutou a fls. 61, sendo contra-minutado 
pelo Juiz a quo a fls. 68: Ora atendendo: Que o Dec. 119 a 
de 7 de janeiro último manteve as igrejas o doininio de seus 
haveres, bem como dos seus edificios de culto (Art. 5. in fine). 
- Que segundo ensinam os jurisconsultos canonistas e 

civilistas, êstes edifícios Uma vez sagrados ou bentos, estão 
separados das cousas profanas, então fora do comércio huma- 
no e não têm dono ou senhor, e sim guardas ou administrado- 
res, que são os bispos ou prelados; - e que não são donos 
das igrejas os particulares ou corporações, que as constróem 
ou mantêm, os quais por isso não adquirem nenhum direito 
dominical; -Monte - Elementos de Dir. Ecles. $56 1099 e 1100. 

"Considerando que nâo podendo ser a igreja matriz da 
Paróquia de Santa Ifigênia desta cidade propriedade da ex- 
cepta, nenhum direito tinha esta de propor a referida açáo, 
pedindo a sua restituição ; porque as ações são direitos sancio- 
nados de outros direitos e só se pode demandar perante os 
tribunais o que rios pertence ou nos é devido; - dão provi- 
mento ao agravo pelas razões expendidas e pelas de fls. 61 
para mandar que o juiz a quo reforme o despacho agravado e 
se declare incompetente para conhecer da açáo intentada por 
contrária as regras de direito. 
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"E condenam a excepta nas custas. São Paulo, 12 de 
agosto de 1890. - Fleury - P. Furtado. - G. Guimaráes. - 
Brotero ( 7  ). vencido. 

Restaurada por nova provisáo, teve esta Irmandade de 
Santa Ifigènia e Santo Elesbão outras peripécias até a cons- 
trução de seu templo próprio no Largo do Paissandu (15 de 
abril de 1906). 

Na ocasião de uma festa, fim do mes de Maria, após a 
procissáo e bênção, quando ainda o povo estava na Igreja 
de Santa Ifigènia, incendiou-se o altar-mor. O fogo das velas 
atingiu as muitas bandeirinhas e se propagou ao altar. O 
Vigário queria tirar o Santissimo que ali estava e não encon- 
trou a chave do Sacrario, pela confusão e pânico dos circuns- 
tantes. 

Um padre que se achava junto a um soldado propôs arrom- 
bamento do sacrário. O Vigário não quis e com fervor recor- 
reu a Nossa Senhora da Conceição e a chave apareceu. - 
O Santissimo foi levado a casa paroquial que era em frente 
a igreja. E n q u a n t o  o sacristão e algumas pessoas tentavam 
apagar o fozo, Antônio Bento subiu a um banco na igreja e 
gritava: Justo castigo! A Igreja foi roubada aos pobres pretos. 

Alguns devotos o puseram fora da Igreja. 
Com respeito ao SS. Sacramento, recorda-se D. Gertrudes 

de Camargo Barros - "O Nosso Pai aos doentes". - Tocava- 
se o sino de um modo especial. Num instante a igreja se 
enchia de fiéis para acompanhar o Viático. Irmãos do San- 
tissimo revestidos com suas opas carregavam o pálio. O povo 
ia cantando, enquanto a campainha soava, avisando aos 
transeuntes e os que estavam em suas casas que o Santissi- 
mo ia passar. Parece a D. Gertrudes, ainda estar ouvindo o 
antigo e piedoso cântico: "Bendito e louvado seja o Santissi- 
mo Sacramento! O fnito do ventre sagrado da Virgem Pu- 
rissima Santa Maria!" Era o canto brasileiro, também eu 
ouvi e cantei em Itu. 

Ao chegar a casa do doente, entrava o sacerdote. O povo 
se detinha e, em religioso silêncio, orava baixinho. Era a 
ultima visita de Jesus aquele feliz doente. Voltava o cortejo 
a Igreja e havia bênçáo a todos os presentes que se retiravam, 
satisfeitos com as cerimònias tão tocantes e piedosas. Que 
belos tempos ! 

O Vigário de Santa Ifigênia era, portanto, dedicadissimo 
e vivia para seus paroquianos. As associações tomaram in- 
cremento, a vida paroquial se expandiu em todos seus setores 
e a paróquia era a prima inter pares. O brocardo : "a caridade 



começa em casa", teve no Pe. José a sua perfeita realização. 
Nada faltava a sua familia, especialmente, aos velhos pais. 

Era natural que um vigário assim modelar, tivesse o 
agradecido reconhecimento dos seus superiores hierárquicos. 
A 10 de dezembro de 1887 foi distinguido com as honras de 
Cônego da Catedral Paulopolitana. 

BISPO DE CURITIBA 

Estava inteiramente entregue aos 1abÓres.de seu cargo 
paroquial, quando foi surpreendido, a 21 de setembro de 1893, 
com o convite do Internúncio Apostólico - D. Jerónimo Ma- 
ria Gotti, Arcebispo Titular de Petra - para Bispo de Curi- 
tiba, Diocese recém-criada (27  de abril de 1892.). Após as 
costumadas lutas entre a modéstia e a obediência, vence 
sempre a segunda; néle foi vencedora a voz da Providência. 

A pureza de intenção com que recebeu a cruz episcopal 
éle a descreve com a maior singeleza na carta pastoral, sau- 
dação a seus diocesanos. 

A 16 de janeiro seguinte foi confirmado Bispo de Curiti- 
ba pelo Santo Padre Leão XIII. Abrangia a nova Diocese 
o Paraná e Santa Catarina, 600.000 habitantes - 335.456 
kms. quadrados. 

Lágrimas da familia e dos paroquianos, pela separação 
que iriam sofrer. 

Apesar de ter paróquia rendosa, o Pe. José não tinha 
dinheiro para a viagem que queria empreender a Roma e lá 
ser sagrado Bispo; o seu dinheiro era distribuído aos pobres. 

O Barão de Pirapetingui lhe forneceu, por empréstimo, 
a quantia necessária aos gastos da viagem. Foi, depois, pre- 
ciso vender a casa onde morava a familia para resgatar a 
divida. Duas irmãs, no entanto, eram professoras formadas 
as suas expensas e sustentaram os pais, de inicio, residentes 
em bairro humilde e a seguir em melhor localização urba- 
na. (7). 

Foi sagrado em Roma na Capela do Colégio Pio Latino 
Americano, no dia 24 de junho de 1894. Sagrante foi o Emi- 
nentissimo Cardeal Lúcio M. Parochi; consagrante D. Joa- 
quim de Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, então Bispo 
Coadjutor de São Paulo, e D. Eduardo Duarte Silva, Bispo 
de Goiás. 

No seu escudo episcopal estava escrito : Venio in nomine 
Domini. 
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Lema de alta si5nificação pastoral para emissário auto- 
rizado pelo Senhor. Trabalharia em seu ministério, pregaria 
o Evangelho e administraria a Diocese como preposto do 
Romano Pontífice que envia seus delegados em nome do 
próprio Deus. 

Regressou de Roma a São Paulo em agosto. Após algum 
repouso, em familia, partiu em direção a sua Diosese, onde 
chegou a 27 de setembro de 1894. Tomou posse no dia 30 
seguinte, entrando solenemente em Curitiba. 

As festas com que foi recebido di-lo, ocular testemunha, 
Pe. Alberto José Gonçalves, o futuro Bispo de Ribeirão Pre- 
to, foram desusadas e inesquecíveis, pois, mais de dez mil 
pessoas correram a ver o seu primeiro Bispo. 

Entre outros grupos para o .préstito vinha um com 80 
meninas vestidas de branco, chefiadas pelo Padre Coadjutor. 
No centro o Desembargador Ermelino de Leão e sua filhinha; 
esta tinha sido batizada em Santa Ifigenia pelo Pe. José de 
Camargo Barros e trazia nas mâos uma salva de prata e 
nela um vaso com água benta trazida da Igreja de Santa 
Ifigênia, tempo do Pe. Jose. 

Após executar o Pontifica1 Romano, proferiu Pe. Alberto 
José Gonçalves, Cura da Sé, esplêndida saudaçáo. 

E fóra, 'justamente, o Pe. Alberto o braço direito de D. 
José de Camargo Barros; arranjou-lhe um sobrado perto da 
Catedral, que serviu de palácio episcopal, mobilhou* e colo- 
cou bom empregado para todos os serviços. Era cozinheiro, 
porteiro, arrumador da casa e zostava muito do "Bispinho", 
conforme chamava o seu patrão. 

Arrumada a casa, ficava-lhe a maior e mais decidida 
organizaçáo diocesana. Começa aqui a revelação principal 
do seu. espírito elevado e, extraordinariamente, organizador. 

Havia clero pequenino, falta de Seminário, e o lado 
financeiro era bem triste. O Seminarista Elisário de Camar- 
go Barros, secretário particular e primo, contava as dificul- 
dades, inclusive de alimentacáo diária.. 

Apenas or~anizou a Cúria Diocesana, pensou logo na 
visita pastoral e no Seminário. 

.4 Diocese abrangia os Estados do Paraná e de Santa 
Caterina. O primeiro já fóra visitado pelos bispos de São 
Paulo oil pelos seus emissários. O segundo nenhuma vêz 
tinha visto o Bispo. 

Começou, pois, em Santa Catarina a visita inicial, con- 
forme carta pastoral explicativa dos fins, lugares e cerim6 
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nias que se deviam observar. Partiu em maio de 1895. Du- 
rante seis meses percorreu as regiões catarinenses; imitando 
D. Antônio Joaquim de Melo, pedia esmolas para o próximo 
Seminário. Escreveu o seu "diário". 

Supõe D. Gertrudes de Camargo Barros que êle esteja 
em algum arquivo ou gaveta desconhecida. porque vindo a 
São Paulo, lia aos parentes, trechos interessantes, descriti- 
vos das viagens em canoas, barcos, burros, Doucas vêzes em 
estrada de ferro. Havia muita cousa por fazer e outras a 
corrigir ou aperfeiçoar. 

Os frutos desta visita foram admiráveis, atestaram o 
zêlo inquebrantável de D. José que se estendia a tudo. Auxi- 
liar da visita fera Pe. Alberto José Gonçalves e podia testi- 
ficar e o testificou a realidade: 

Celebrava todos os dias pelas 8 horas e dirigia a sua 
palavra simples e convincente as populações que corriam 
pressurosas a ouvi-lo. Durante o dia recebia os que o pro- 
curavam e os tratava com notável benevolência que a todos 
cativava. Fazia a visita local. Escrevia longos termos, depois 
de examinar os livros paroquiais. 

Tomava apontamentos diários, em livros particular, onde 
expendia as suas impressóes. A tarde havia.reza e um dos 
sacerdotes auxiliares fazia uma instrução ao povo. Auxilia- 
va o Bispo, pessoalmente, nas confissões, às vêzes até alta 
noite. Fazia crismas em dias e horas prefixadas. 

Localizou em Tubaráo alguns padres que atendiam as 
paróquias circunvizinhas. 

Despedia-se de um lugar e se dirigia a outros. Quando 
lhe diziam que os caminhos a seguir estavam impraticáveis, 
perguntava ao informador que os atravessara: Meu filho 
náo passou por éles? pois, nós também hauemos de passar. 

Nunca Pe. Alberto ouviu queixas de D. Josê sôbre qual- 
quer falta, durante as longas visitas, e deveria haver muitas. 
Tudo para êle estava bem, contanto que as almas aprovei- 
tassem. Nas ruidosas manifestações de apreço recebidas, cos 
tumava dizer : "Como estas manifestações me confundem; 
eu as recebo porque vejo que são feitas não à minha pessoa 
que nada vale, mas Aquele que eu represento". 

Visitou depois o Paraná todo e mais uma vez voltou a 
Santa Catarina para atingir as paróquias da região serrana, 
que não tinha visitado na primeira vez. 

Percorreu 997 léguas em 42 localidades de Santa Cata- 
rina, durante seis meses. - 90.000 crismandos. 
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Visitou toda a Diocese, podia dizer: cognosco owes meus, 
cognoscunt me meae. 

Um empregado polonês contava a dedicação de D. José 
para com os padres auxiliares da visita; queria que sofres- 
sem o menos possivel. 

Comenta Pe. Alberto Goncalves, a caridade modêlo de 
D. José para com os vigários : Quando tinha algumas obser- 
vações a fazer, depois de cercá-los publicamente da maior 
consideração possível, na noite anterior a partida, chamava- 
os ao seu quarto e Ihes fazia sentir que os benefícios da visi- 
ta, se atingiam aos paroquianos, visavam de modo especial 
aos vigários, necessitados de maiores graças. Com humildade 
e muitas vêzes com lágrimas, dava-lhes conselhos e direções 
salutares. As lágrimas também dos sacerdotes, comovidos 
diante de tão bondoso pai, eram garantias da resolução de 
obedecê-10 com firmeza. 

Calculou Pe. Alberto, cento e vinte mil pessoas crisma- 
das por D. José de Camargo Barros, tota.1 em sua jornada 
pela vasta Diocese, Santa Catarina e Paraná., 

Outro ideal era o Seminário. Convidou os Padres La- 
zaristas para dirigi-lo; aceitaram. A 19 de março de 1896 
assistiu a abertqra solene, em prédio alugado. 

Logo no dia 31 de março de 1897 benzeu a pedra funda- 
mental do edifício próprio e, depois de pronto, para lá se 
transferiram professores e alunos. Gastou duzentos contos 
na  construção e apenas ficou devendo vinte e quatro contos, 
tal o esforço arrecadador de esmolas. 

Dedicava amor acendrado ao seu Seminário; visitava-o 
com freqüência e acompanhava os trabalhos escolares com 
notável interêsse. Chorou copiosamente, quando conferiu or- 
dens sacras aos primeiros alunos nêle preparados. Eram 
lágrimas consoladoras. O seu primo P. Elisario de Camargo 
Barros recebeu, naquela época, a ordenação sacerdotal no 
nrimeiro grupo referido. 

Enviou D. José aos párocos circular com quesitos para 
a história completa das paróquias ( 6  de agosto de 1898). 

Dirigiu-se a Roma, em 1899, para a visita ad.limina, pres- 
crita aos Bispos Diocesanos, levando o relatório geral, apro- 
veitando-se da viagem para a reunião convocada. 

Desde a comemoração do 4.0 centenário do descobrimen- 
to da América, o Papa Leão XIII, pensou reunir em Roma 
todos os bispos da América Latina e os convocou (1898) para 
o Concilio Plenário Latino Americano. 



As reuniões foram realizadas (28 de maio de 1899 - 
9 de julho de 1899) no colégio Pio Latino Americano. 

Compareceram ao Concilio 13 arcebispos e 40 bispos, 
sendo 13 do México, 11 do Brasil, 7 da República Argentina, 
5 do Chile, 5 da Colombia, 4 do Peru, 2 da Ver!?zuela, 2 do 
Haiti, 1 do Uruguai, 1 do Paraguai, 1 do Ecliiador e 1 da 
Costa Rica. O Arcebispo de São Domingos, de viagem para 
a Cidade Eterna, adoeceu gravemente em Paris, razão por 
que permaneceu na  capital francesa, enviando ao Concilio 
o seu secretário com uma carta de inteira adesão as resolu- 
ções que fossem tomadas. 

Do Episcopado Brasileiro estiveram presentes D. JerB 
nimo Tomé da Silva, Aceb'ispo da Bahia e Primaz do Brasil, 
D. Joaouim Arcoverde de Albuqueraue Cavalcanti, Arcebis- 
po do Rio de Janeiro, D. Cláudio Gonçalves Ponce de Leão, 
Bispo do Rio Grande do Sul, D. Joaquim José Vieira, Bispo 
do Ceará, D. Manuel dos Santos Pereira, Bispo de Pernam- 
buco, D. Silvério Gomes Pimenta, Bispo de Mariana, D. 
Eduardo Duarte da Silva, Bisuo de Goiás, D. Francisco do 
Rêgo Maia, Bispo de Petrópolis, D. Josk Lourenço da  Costa 
Aguiar, Bispo do Amazonas,D. José Camargo Barros, Bispo 
do Paraná, D. Antonio Manuel de Castilho Brandáo, Bispo 
do Pará. 

Essa numerosa e seleta representa&o' do Episcopado 
Nacional desempenhou papel importante nos trabalhos do 
Concilio, dando um testemunho real do valor dos nossos 
bispos. 

D. Jeronimo Tomé da Silva, como Arcebispo Primaz do 
Brasil, ocupou sempre o primeiro lugar. Cantou a missa 
solene de abertura, presidiu as sessões de 23 e 24 de junho 
e, em 10 de julho, saudou Leão XIII, na  audiência concedida 
aos digníssimas conciliares pelo imortal Pontífice. 

Nessa visita coletiva dos padres concilia-, o Santo Pa-~ 
dre agradeceu a presença dos ilustres bispos e terminada , a 
bênção a todos, insistiu nos seguintes pontos: 
1. Seminário nas Dioceses, e havendo muitas que não pu- 

dessem mantê-los - houvesse 7emznário Central para 
elas ; 

2. Escolha de bons párocos pela sua influência no povo 
cristão ; 

3. Missóes periódicas nas paróquias ; êle as experimentara 
quando Bispo de Penigia; 



4 .  Consagração das Dioceses a0 SS. Coração de Jesus, re- 
petindo-se o que fizera do mundo todo; 

5 .  Resoluções de Concílio, elogiou aos conciliares ; "Consi- 
derados o Conc. Lat. Americano como a página mais 
gloriosa do nosso pontificado"; 

6. Ordenou aos presidentes de congregações atendessem a 
todos os pedidos dos bispos. 

D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Ar- 
cebispo do Rio de Janeiro, presidiu as sessões de 6, 7 e 8 de 
julho. Esses dois ilustres brasileiros, glórias do nosso Epis 
copado, se destacaram desde o inicio do memorável certame 
e foram os únicos bispos que só falaram no Concilio em 
latim, enquanto os demais se serviram das línguas portu- 
guêsa ou espanhola. 

D. José Lourenço da Costa Aguiar, do Amazonas, falou 
em todas as sessões particulares, discutindo os assuntos e 
figurando em todos os debates. 

Assistiram o Concilio, como notários, os sacerdotes bra- 
sileiros Mons. João Gonçalves da Cruz, da Arquidiocese da 
Bahia, Mons. Marcolino Pacheco do Amaral, da Diocese de 
Olinda, e o Padre Benedito Paula Alves de Sousa, da Diocese 
de São Paulo, sendo êste, dentre os catorze notários do Con- 
cilio, o único que assinou as atas", conforme Mons. Aquino 
Barbosa. 

D. Jose de Camargo Barros foi recebido, especialmente, 
pelo Papa Leão XIII (19 de iulho de 1899). Voltou ao Brasil, 
após ter tratado dos interêsses da Diocese onde executou 
tudo que se resolvera no Concilio. 

Por sua influência vieram ao Paraná: as Irmãs de São 
José para os hospitais de Curitiba, Paranaguá e da Estrada 
de Ferro, Colégios, em Curitiba, Paranagu4 Morretes, Lapa 
e Castro, Irmãs da Divina Providencia, Irmãs dos Santos 
AnJos e Irmãs Zeladoras do Coração de Jesus. - Vieram os 
Franciscanos, Basilianos, Verbo Divino, Lazaristas e Missic~ 
n4rios de São Carlos. 

Assistiu as reunióes do Episcopado Brasileiro (1900) e 
da Província Meridional (1901) e (1904). 

Criou associações : Apostolado da Oração, Filhas de Ma- 
ria, Pia União de Santo Antônio, para manter as escolas pa- 
roquiais em tòdas as localidades possíveis, Obra da Santa 
Infância, Conferências Vicentinas, Damas de Caridade e 
Doutrina Cristã (catecismos em todas as paróquias). 

Fundou o jornal "A Estrêla". 



Inaugurou o retiro coletivo do Clero. 
Além da carta pastoral de sauciação, publicou muitas 

outras e inumeráveis circulares diretivas que formaram dois 
alentados volumes. Surgiram oito periódicos católicos, além 
do Boletim Eclesiástico da Diocese. Era preciso ter imprensa 
cristã, católica, decidida para vencer o anticlericalismo rei- 
nante em toda a Diocese. 

A perseguição iniciada em Santa Ifigênia, quando e% 
tava em São Paulo, por jornalistas inescrupulosos, continua- 
va em Curitiba para onde enviavam artigos difamatórios e 
inflamavam a rebelião. 

Um jornalista continuou a hostilizá-10 em todo tempo 
em que esteve em Curitiba. Ha jornalistas cuja missão é 
c7itica.r e destruis, sem nada construirem. 

As relações de D. José com as autoridades civis foram de 
esplêndida cordialidade; recebeu em troca as provas de r e i  
peitosa atenção dos poderes constituídos civis e militares. 

D. José era muito ordeiro; tinha um regulamento para 
executar em cada dia. Visitador assíduo do Santissimo Sa- 
cramento, fazia orações em reconhecimento e açh de gra- 
ças, desabafo das amarguras dolorosas e muitas, principal- 
mente, da falta de correspondência aos seus desvelos. Fêz 
um esquema espiritual : 

"11 de março de 1904 (210. aniversário de minha ordena- 
ção ). 

Regras para suportar as tribulações. 
l?. - Esperar as tribulaçóes. 
20. - Velar sobre a )  temperamento para náo se pertur- 

bar, moderar a perwrDaçao, n%o deixária trans- 
parecer ; 
b) língua - calar-se: náo blasfêmias, não mur- 
murações, não queixas, - falar - bendizendo a 
Deus, desculpando o próximo; 
c) coração - não guardar ressentimento, não d e  
sejar mal; 
d )  razão - submetida & vontade de Deus. 

3i. - Não esperar consolações por parte dos homens: 
multidão dos fiéis, padres da Diocese, familiares 
de casa. 

40. - Orar - oração humilde, afetuosa, perseverante, 
eficaz. 



5?. - ~t i rar-se  nos braços da Providência: gemendo, 
chorando, mas, resignando-se". 

Teve, porém, lágrimas na separação do seu rebanho pri- 
mogênito. 

BISPO DE SÁO PAULO 

Depois de 10 anos de intenso e decidido labor, foi de- 
signado pela Santa Sé para substituir, em São Paulo, ao 
falecido D. Ant6nio Cândido de Alvarenpa, Bula de 9 de 
novembro de 1903. ( 8 ) .  Demorou-se vários meses para tomar 
posse. 

A 14 de abril de 1904 partiu de Paranaguá pelo vapor 
"Guasca". - No dia seguinte chegou a Santos, desceu à 
lancha "Roberto de Vasconcelos" que o trouxe ao cai.. Sau- 
dou-o o Cònego Manuel Vicente da Silva, em nome do Clero 
e Dr. Vitor E. Camargo, em nome dos amiaos. - Em trem 
da S. Paulo Railway dirigiu-se à sede diocesana, sendo re- 
cebido no Seminário Episcopal com festivas homenagens. 
Os sinos de tódas as igrejas repicaram festivamente. 

No dia 19 de abril partiu em direção a Petrópolis para 
o juramento de estilo. 

O Ministro da Viação, Dr. Lauro Muller, particular ami- 
go de D. José, concedeu-lhe um vagão na Estrada de Ferro 
Central do Brasil para essa viagem ao Rio de Janeiro. Lá 
o recebeu D. Joaquim Arcoverde de Albuouerque Cavalcanti, 
Arcebispo Metropolitano, o representante do Ministro da 
Viação e outras pessoas gradas. Dirigiu-se a Petrópolis e 
prestou o juramento diante do Núncio Apostólico, D. Júlio 
Tonti. 

A 24 de abril de 1904, dia de seu aniversário natalício, 
tomou posse da Diocese, saindo do Mosteiro de São Bento 
para a Igreja Catedral, chegou às 17.45 horas. Ao lado da 
igreja achava-se a banda musical do Orfanato Cristóvão Co- 
lombo e executava peças de seu repertório. 

Na sua carta de saudação, após referência a dignidade 
episcopal de que estava revestido, lembrou-se de antecessores 
mais recentes na Sé Paulopolitana: "Sendo assim, a Diocese 
não nos intimida, porque nos achamos circundados de admi- 
ráveis elementos de força, muito próprios para suprirem os 
desfalecimentos de nossa fraqueza. Para excitar e sustentar 
o nosso zêlo, aqui teremos os numerosissimos exemplos de 
nossos predecessores, principairr~ente do imortal Dom Antb 
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nio Joaquim de Melo, que nos ungiu a fronte com o óleo da 
Confirmação; de Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, 
que nos sagrou as mãos com o óleo do Sacramento da Or- 
dem; de Dom Antônio Cândido de Alvarenga, que nos hon- 
rou com a sua estimadissima amizade; e do atu,al Snr. Ar- 
cebispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde, de cuja 
benéfica e saudosa administração aqui existem tão formosos 
monumentos". 

O primeiro passo, após a organização do govêrno dio  
cesano, foi no Seminário. Separou-o do Ginásio Diocesano, 
estabelecendo o Seminário Menor em Pirapora a cargo dos 
beneméritos Cônegos Premonstratenses. - O Seminário 
Maior foi entregue à direção do P. Dr. Maximiliano Leite e 
corpo docente a notáveis Padres do Ciero Secular. O Ginásio 
era dirigido pelo P. Manuel Ribas de Avila, mais tarde pelos 
Innáos Maristas. 

D. José instalou a Obra. das Vocaçóes Sacerdotais; cha- 
mou os padres ao Retiro Espiritual e intensificou os centros 
dos Catequistas. - Criou uma escola prática aos novos sa- 
cerdotes e União Apostólica a cai'go do Pe. Luis Rossi; clas- 
sificou as paróquias em categorias, (19 de junho de 1904), 
prevendo a promoção dos candidatos. - Escolheu o abando- 
nado Convento Franciscano de Itu para abrigar os padres 
velhos e necessitados. Estava em negociações com a Congre- 
gação Fraternité UniverseEEe para a vinda dos Religiosos que 
se encarregariam da direção do asilo. Prescreveu missões 
tódas as paróquias (20 de maio de 1905). 

Fundou a Liga da Boa Imprensa e fêz sair o jornal diário 
- "Sâo Paulo" - 28 de outubro de 1905, cujo redator chefe 
era o Conselheiro Duarte de Azevedo; jornal de grandes 
proporções. Seria igual ao "Comercio de Sáo Paulo". Fei- 
ção moderna com todos os interesses da vida social. Pena 
foi que depois da morte de D. José se extinguisse. 

Náo seria político e respeitaria o govêrno constituído, 
embora fósse confessional católico na sua orientação jorna- 
lística. 

Quando, em 1900, no Paraná "A Estrela" parou de fun- 
cionar lamentou, lembrando que um jornal gue caia por 
falta de recursos, era como, em batalha, tombada a bandeira 
nacional, não tivesse ninguém para levantbla. Diria o me* 
mo, se vivesse, na paralisação de "O São Paulo". 

Um dos grandes benefícios de D. José foi a Confederação 
das Associações Católicas (12 de agosto de 1904). Queria tra- 
balhos em conjunto, sem perturbar as finalidades particula- 
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res. Determinou os assuntos práticos: Obra das Vocações 
e catecismo generalizado ( 2 1  de agosto de 1904). 

Tódas as obras verdadeiramente católicas mereceram o 
apoio de D. José, êle não poupava aplausos as instituições de 
caridade. Visitou as paróquias da Capital, depois iria ao in- 
terior. (9). 

Catedral, S. Ifigênia, Brás, Consolação, S. Cecilia, Cam- 
buci, Santana e São José do Belém que formavam as oito pa- 
róquias da Capital. 

Crismou 9.000 diocesanos. A 14 de agosto de 1904 assistiu 
a inauguração do Hospital Umberto I. Instituiu 47 viga 
rarias Iorâneas. 

Antes, porém, de noticiarmos a sua viagem a Roma é 
preciso lembrar a coroação de Nossa Senhora da Aparecida, 
resolvida na reunião do Episcopado da Provincia Meridional 
e comunicada pela pastoral coletiva de 12 de novembro de 
1901. - Realizou-se, porém, três anos depois ( 1904). Saiu 
de São Paulo uma romaria de 869 peregrinos, com destino 
a Aparecida (7 de setembro de 1904); três composiçóes da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

A missa pontifical compareceram D. Geraldo von Ca- 
loen, Abade Geral da Ordem Beneditina; D. Cirilo Mogab- 
gab, Bispo Grego Católico de Zahlé, de Furzul e d'El-Becaa, 
na Siria; D. Duarte Leopoldo e Silva, Bispo de Curitiba; D. 
Fernando de Sousa.Monteiro, Bispo do Espirito Santo; D. 
João Batista Correia. Nery, Bispo de Pouso Alegre; D. João 
Francisco Braga, Bispo de Petrópolis; D. Eduardo Duarte 
Silva, Bispo de Goiás; D. José Lourenço da Costa Aguiar, 
Bispo do Amazonas; D. Joaquim Silvério de Sousa, Bispo 
de Bagis, Coadjutor de Diamantina; D. Silvério Gomes Pi- 
menta, Bispo de Mariana; D. Cláudio José Ponce de Leon, 
Bispo de São Pedra do Rio Grande do Sul; D. José de C a  
margo Barros, Bispo de São Paulo e D. Joaquim Arcoverde 
de Albuquerque Cavalcanti, Arcebispo do Rio de Janeiro, 
Metropolita da Provincia Meridional do Brasil. 

D. Júlio Tonti, Arcebispo de Ancyra, Núncio Apostólico 
do Brasil, fora o oficiante da missa pontifical. Mestre de 
cerimônias Monsenhor Eduardo Cristão de Carvalho Rodri- 
gues, do Rio de Janeiro. Côro a caigo dos Padres Salesianos 
de Lorena, em clássico cantochão. - O povo enchia a praça. 
Ao Evangelho, o Arcebispo D. Joaquim Arcoverde, voltado 
para o celebrante, proferiu o sermão em puro latim ; dicção 
correta e declamação vigorosa. A piedade, a história e as 
esperanças se congi'açavam, produzindo um hino de louvores 
a Virgem Aparecida. 



Falou aos bispos e ao Clero porque o povo não compre- 
endeu nada, absolutamente nada. Depois foi traduzido na 
poliantéia. 

Sendo privilégio do Cabido da Basilica Vaticana de São 
Pedro, a coroação de Imagem, Pio X mandou ao referido 
Cabido a petição dos bispos da Provincia Meridional do 
Brasil para ser designado um representante a coroaçáo de 
Nossa Senhora Aparecida. 

O seu Arcipreste Em.0 Cardeal Mariano Rampolla co- 
missionou a D. Joaquim de Albuquerque Cavalcanti. Este 
subdelegou a D. José de Camargo Barros a honra insigne. 
Assim foi coroada a 8 de setembro de 1904, após a missa 
pontifical. Falou nessa ocasião D. Joáo Francisco Braga, 
Bispo de Petropolis, em português; todos entenderam. - A 
coroa ficou a cargo do Pe. Roberto Hansmair, redentorista 
Cura do Santuário. Como perene lembrança levantou-se na  
praçafronteira à igreja um monumento de granito, enci- 
mado por estátua de bronze da Imaculada Conceição, co- 
memorando a coroaçáo (1904) e o dogma da Imaculada 
Conceição ( 1854 ! ( 10 ). 

Ap6s missão honrosa sofreu D. José um desacato. 

UM INCIDENTE DOLOROSO 

Conta Pelágio Lobo em "Recordaçóes das Arcadas", a 
cólação de grau dos acadêmicos de Direito de São Paulo 
(25  de dezembro de 1904): O salão nobre estava apinhado. 
A Congregação quase toda presente: com becas de sêda. Di- 
retor - Dr. Vicente Mamede, ao centro, rodeado pelos pro- 
fessores os doutores : Dino Bueno, Joáo Mendes Junior, Bra- 
silio Machado, Rafael Correia da Silva, Almeida Nogueira, 
Reinaldo Porchat, Pedro Lessa, Pinto Ferraz, Oliveira Cou- 
tinho, Amâncio de Carvalho, Ernesto Moura, Gabriel de 
Rezende, Oliveira Escorel, Cândido Mota, José Ulpiano e al- 
guns mais. Júlio Maia com a capa preta, o livro de atas e o 
reguiamento em vigor. 

Concorrência de escol, representantes do Governo do 
Estado e de outras autoridades. Em posição de especial re- 
lêvo, convidado de honra, o Bispo Diocesano, D.  José de 
Camargo Barros, com a sua fisionomia acolhedora, um per- 
manente sorriso a completar a bela figura de pastor vigi- 
lante, virtuoso e simples que era. 

Feita a chamada foi tomado o juramento de estio. A% 



somou a tribuna o orador da turma, Edgard Jordáo. O exór- 
dia de seu discurso limitou-se a costumada evocação a casa 
e aos seus maiores professôres, lembrando seus ensinamentos. 

Fora do assunto, em tom desabrido e insolente entrou 
a criticar a religião católica e a verberar com violência e 
destemperado furor os seus supostos processos deformadores 
da verdadeira caridade e a tachou de defensora dos princi- 
pios retrógrados que oprimiam o mundo.. . 

Produziu uma sensação horrível de constrangimento ge- 
ral e incontida. reprovacáo. 

O orador continuziva em suas diatribes com termos em- 
polados. Indigitava o Catolicismo como mandante da inqui- 
sição medieval que ainda continuava, dizia, sob outras vestes. 

Esquecera-se, ou não ligara a mínima importância, a 
presença daquela figura venerável e acatadissima do Bispo 
modêlo de virtudes pessoais e de uma superior linha de con- 
duta., devotamento e candura no seu sacerdócio e no seu 
episcopado eficientíssimo. 

Houve protesto e apartes, a favor e contra. Muitas se- 
nhoras, assustadas levantavam-se e sentavam-se nervosíssi- 
mas. O Bispo D. José de Camargo Barros ergueu-se e se 
retirou, acompanhado de toda a Congregação. - Tóda - 
menos Pedro Lessa que ficou impassível, sentado. 

O diretor aproximou-se do orador e ordenou: "Moço, 
isto é, doutor: peço-lhe que despreze a parte do discurso em 
que ataca a Religião e passe a peroraçáo.. ." 

O orador finalizou com frases tolas e com esta apóstrofe 
- "Entremos desassombradamente na arena da vida!. : . 

"A sensação geral foi de alívio como se todos emergis- 
sem de um poço caliginoso e lôbrego para a amplidáo de um 
céu sereno e claro". 

Mais forte se tomou a impressão libertadora, quando foi 
reaberta a sessão. Tomou a palavra o paraninfo da turma 
Dr. José Mariano Correia de Camargo Aranha. 

Foi um contraste providencial ao desabrido orador da 
turma. 

Principiou o paraninfo, recordando as doçuras do ~ a g l  
de Cristo, cuja festa era naquele dia. 

Evocou a figura incomparável do reformador do mundo. 
Exaltou a sua perfeição moral, nunca igualada, mesmo para 
OS que se recusavam a ver um Deus na sua figura excelsa. 
Jesus Cristo se impõe como exemplar de acabada perfeição, 
filósofo extraordinário, "o maior reformador que a humani- 
dade conheceu". 
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Passou dali, num crescendo cheio de belezas constantes 
para dar ao Direito uma origem divina. Fêz um paralelo 
entre o mundo fisico e o mundo moral. Em ambos impera a 
o~dem, condição básica de segurança e equilíbrio. No mun- 
do moral, queria dizer, a ordem impera pelos mandamentos 
divinos, donde surge o direito que déles tira sua força coer- 
citiva "que o homem reconhece indispensável para o seu com- 
pleto domínio na sociedade humana". 

Apontou aos moços o dever de se consagrarem ao direito 
seu talento e ilustração com os olhos fitos na felicidade da 
Pátria, fôsse na advocacia, na  magistratura, no ensino e 
mesmo em outras muitas atividades especulativas ou pra- 
ticas. 

Aconselhou ainda o dever de se devotarem a politica. 
interessados pelos negócios públicos e pelos destinos da Pá. 
tria. Condenou o indiferentismo que começava a assolar as 
consciências dos moços, e instilar nelas essa maléfica preo- 
cupação pela posse de bens materiais e de fortuna., com des- 
prêzo pelas altas cogitações dos negócios públicos. 

Aplausos estrondosos abafaram a voz do paraninfo que 
empolgou a assistência. 

Houve comentários na cidade sobre a cerimônia da co- 
laçáo de grau, principalmente, entre anticlericais e ateus. 

Dias depois, Benjamin Mota, o famigerado redator de 
"A Lanterna", fólha anticlerical, insufladora de tôdas as 
agitações e campanhas escandalosas e sujas, muito do gosto 
das camadas baixas da sociedade, procurou ou anunciou uma 
manifestaçáo ao acadêmico autor do escândalo na Academia 
- Edgard Jordáo. Êste teve a feliz idéia de procurar ao 
professor Pedro Leçsa, o único que assistira todo seu dis- 
curso na Academia, consultando-o se devia ou não aceitar a 
homenagem e ouvir: "Náo! Não aceite a manifestação. O 
que esse jornal pretende é explorar o caso e fazer o senhor 
instnimeilto de uma campanha escandalosa. Nem pense o 
senhor que eu concordo como o que disse no seu discurso.. . 
Acho que o diretor devia ter lido o seu trabalho antes e feito 
a censura; o que o senhor disse é idéia sua, nem é idéia da 
maioria dos brasileiros, nem muito menos dos seus colegas 
de turma.. . Mas desde que a censura n%o foi feita, eu en- 
tendi que devia ficar onde estava para ouvi-lo até ao fim. 
Na tribuna o orador precisa ter liberdade de dizer o que 
entende, sem nenhuma coação - e responderá pelas conse 
quências. 

Julgava que o remédio era discutir, contraditar, e con- 
fundir o adversário. 
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Esquecera-se que em discurso daquele gênero não havia 
discussões permitidas. O paraninfo salvou a situação apr+ 
sentando as belezas do Cristianismo em seu Fundador - 
Jesus Cristo. 

Edgard Jordáo seguiu a Pedro Lessa e o caso ficou en- 
cerrado. 

A sua frace "entremos desassombradamente na arena 
da vida", ficou o "slogan" das "bestias e patuscadas", dos 
estudantes. 

O discurso do paraninfo, solene eco largo e duradouro, 
permaneceu na recordação de tantos alunos que seguiram 
seus conselhos. 

Era natural que o diretor Mamede pedisse deculpas a 
D. José porque êle fora a causa daquele lamentável incidente, 
visto não ter censurado o discurso do acadêmico, expondo o 
grande Bispo a tantos vexames desnecessários. 

D. José, certamente, perdoou a brutal desatenção por- 
que tinha um coração generoso e não guardava ressentimen- 
tos. Pater dimitte illis, fòra a lição de Cristo Crucificado. 
D. Jose o fora também naqueles momentos pelas marteladas 
do acadêmico, para ressurgir glorioso na voz do paraninfo 
e muito mais ainda no reconnecimento do auditor10 e do 
povo católico de Sao Paulo e do Brasil. 

D. José estava preparando viagem a Roma para a visita 
ad limina Apostolorum prescrita aos bispos, em certas épo- 
cas maxcaaas. 

E' bom insistir que o Boletim Eclesiástico de São Paulo 
(1905-1YUti) enumera as prodigiosas iniciativas de L). José 
de Camargo Barros no pouco tempo de seu fecundissimo 
governo aiocesano. Seu duiamsrno superou a sua epoca. 

No dia 5 de maio de 1YU6 a bordo ao "Savoia", partiu 
para a Europa D. José de Camargo Barros, acompannaao de 
Mom. José IMarcondes Homem ae Melo, Arcebispo eleito do 
Para; e do Padre Manuel Vinheta, seu secretario particular. 

Poram nomeaaos governaaores ao Lcispaap o mcecuago 
Mons. Ur. k'rancisco ae Pauio Kodrigues, Arcipreste hze- 
quias Galvão de Wontoura e Mons. ~ a n u e l  Vicence da Silva. 

Foi recebido em Roma com especial carinho e as honras 
teve de Bispo e de Conde, com que era condecorado desde 1905. 
A Pio X orertou a notavel oora do botanico brasileiro Dr. 
Barbosa Rodrigues Sertum Palmarum Brasiliensium. Tomou 
parte, com D. Francisco do Rego Maia, ex-Bispo do Belém 
do Pará, e Arcebispo titular de Nicópolis, na sagração episcch 



pal de Dom José Homem de Melo, feita pelo Secretário do 
Estado, Cardeal Merry de1 Val, (29 de junho de 1906). 

Visitou, com seus companheiros de viagem: Milão, Tu- 
rim, Alexandria, Gênova, ' Barcelona, São Pedro de Torelo 
e. no dia 3 de a~;Ôs'to de 1906, voltou a Gênova; embarcou-se 
no vapor "Sírio", para regressar ao Brasil, com os mesmos 
companheiros e mais alguns Beneditinos: total trezentos 
passage,eiros. 

MORTE EM NAUFRAGIO 

Logo no dia 4 de agosto de 1906, às 4 horas e 5 minutos 
da tarde, a vapor "Sírio" foi de encontro a uma rocha, 
ficou suspenso e começou a soçobrar. 

Não se compreendeu como poderia ter acontecido o aci- 
dente. O dia estava limpido, o mar calmo e não havia som- 
bra alguma de cerração. A velocidade do navio era um pou- 
co exagerada, por isso penetrou sobre a rocha, que estava 
apenas a um metro abaixo da água. 

O barco ficou suspenso e depois foi afundando aos pou- 
cos. As lanchas foram deitadas ao mar, as primeiras sub- 
mergiam pelo excesso de passageiros que se precipitaram 
sobre elas. As melhores, por'ém, foram usadas pelos mari- 
nheiros e dirigentes que abandonaram seu posto. A costa 
do mar, no entanto, distava apenas três quilômetros. Muitos 
tentaram atingi-la a nado, durante toda a noite; de manhã 
alguns pescadores espanhóis conduziram uns 30 em suas 
barcas. Vieram outros pescadores. O vapor "Maria Luisa" 
salvou outros trinta náufragos. Um vapor, porém, desconhe 
cido, passou ao lado do navio sinistrado; chamado a socor- 
rer as vitimas, continuou a marcha impassível; depois, vol- 
tou, todavia, ficou a certa distância sem prestar socorro 
algum. . . 

Os espanhóis tanto de Palos wmo de Cartagena recolhe 
ram os náufragos que lá chegaram e os trataram com cari- 
dade fraterna. Promoveram até touradas beneficentes e 
espécie de quermesses para socorrer aos vitimados da cattás- 
trofe. 

Os marinheiros do "Sirio" comportaram-se de maneira 
vergonhosa; logo que perceberam o desastre, fugiram nas 
primeiras lanchas, inclusive os dirigentes também os acom- 
panharam; trataram só do salvamento próprio. 

Os que estavam salvos em Cartagena foram depois r 6  
patriados pelos vapores "Adría" e "Orione" da mesma Com- 
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paniiia do "Sirio", e recolhidos no a!berç~e "Andrea Doria'' 
até tomarem a direção de suas casas. 

O Snr. Luis Cortopassi, meu paroquiano, há poucos 
anos falecido, contava-me que estava sentado no alto da 
popa e lia "L'assedio della Rocella", traducáo italiana do 
jornal "I'Essare", de Luca, quando sentiu um fortissimo abalo. 
Viu uma coluna veloz de água que subia atingindo onde esta- 
vam as malas. Quis lançar-se ao mar, e até tirou os sapatos, 
pois, era bom nadador. Diante do perigo tão grande desistiu 
do intento. Subiu mais alto ainda e de lá assistiu, durante 
três horas a tragédia horrorosa. Ouvia os gritos lancinantes 
dos que submergiam e voltavam a tona para novamente s e  
rem arrastados pelas ondase morrerem. Viu, perfeitamente, 
o Venerando Bispo de São Paulo, tentando apoiar-se em uma 
corda e ia perdendo aos poucos as forças de resistência. Em 
supremo e último esforço, levantou a mão direita, deu a 
bênção a todos, e pronunciou as palavras de absolvição ge- 
ral. Atufado pela água que enchia sua batina foi arrastado 
ao mar. 

Não encontrara o salva-vidas .e estava sem meio de ven- 
cer as ondas e morreu com seus companheiros de infortúnio. 

Salvaram-se D. José Homem de Melo, o Pe. Vinheta e os 
Beneditinos que conseguiram apanhar os salva-vidas. ( 1 1 ) .  

O Snr. Luis Cortopassi ainda ajudou 5 ou 6 mocinhos a 
tomarem a corda e descerem aos barcos. Ao descer também, 
depois de passado o pânico, ouviu choro de uma menina na 
enfermaria, cujos pais tinham sido precipitados quando o 
navio virou-se bruscamente, embora conseguissem salvamen- 
to. -- Tinha a menina seis mêses; tomou-a em um dos b r a  
ços descendo calmamente com as cordas e a levou ao barco 
espanhol. Navegaram toda a noite e chegaram a Cartagena 
onde encontrou os pais agradecidos. Eram de Santa Cruz 
de Tenerife e lhe fizeram uma festa familiar em homenagem 
ao salvador de sua filhinha. Nunca mais teve notícias dessa 
família, nem da menina com a qual fôra fotografado. Atn- 
buia o naufrágio ao pânico e criminoso abandono da dire . 
çáo. Assim depb no inquérito policial: houve festa para 
comemorar o aniversário do "Sirio" e parece era sua última 
viagem, pois, ia ser recolhido. 

A equipagem ficou completamente embriagada e não 
soube evitar a pequena e conhecidissima rocha. O navio 
ficou muitos dias suspenso até sua total submersão. Havia 
tempo para socorros.. O pânico, a falta de auxílio da mari- 
nhagem que se escapara, criminosamente, a indiferença do 



primeiro navio que não socorreu, estas foram as causas reais 
do naufrágio do "Sirio". (12). 

Benedito Calixto para pintar seu célebre quadro "Os 
últimos momentos de D. Jose" (Naufragio do "Sirio") serviu- 
se do seguinte esbóço descritivo : 

Não tendo o Arcebispo D. José Mascondes Homem de 
Melo, encontrado senão um salva-vidas na tolda da ré onde 
se achava, desceu a toda pressa ao seu camarote, para buscar 
um cinto de cortiça, mas, já encontrou o seu beliche inun- 
dado. Voltou a tolda, encontrou o Bispo de São Paulo em 
companhia do Abade Beneditino D. Bonifácio Netter e do 
seu secretário D. Anscário Vonier; iriam ao Rio de Janeiro, 
para seguir a seu destino - Olinda. 

O "Sirio" adornara muito.para estibordo (lado da terra) 
estando já prestes a mergulhar toda a pópa. 

D. José de Camargo Barros tinha perdido a esperança 
de,salvar a vida, estava desanimado; só a grande fé o con- 
fort.ava naquele transe angustioso. Foi quando a pedido de 
D. Marcondes, os dois prelados se prosternaram, absolvende 
se mutuamente. 

O mar, nesse momento, começava a invadir a pópa; 
grande tumulto e alaridos manifestavam-se entre os passa- 
geiros desesperados. 

D. Marcondes disse virando-se para D. José de Camargo 
Barros, que nesse instante dava absolvição aos dois Benedi- 
tinos e aos náufragos que se lançavam ao mar: 

"Snr. Bispo, não há tempo, dê a fórmula breve da absol- 
v içk . .  . O vapor vai afundar. Seguremos ambos a este 
salva-vidas, êle dá para nós dois, segure bem, com força, não 
largue. Nós iremos ao mar, mas nos salvaremos. A terra 
está perto, ali passam dois vapores que nos mandarão so- 
corros, n6s n a  morreremos.. . coragem Snr. Bispo, cora- 
gem.. . (Poliantéia do Seminário 1906, p. 123). 

Parece que D. Jose de Camargo Barros perdeu as fdrçss 
ou achou difícil salvarem-se dois em um só salva-vidas e o re- 
cusou a favor de D. Marcondes. O Beneditino D. Anscário 
Vonier salvou-se; foi depois Abade de Buckfast, Inglaterra. 
O Abade D. Bonifácio Netter morreu. Pe. Manuel Vinheta 
salvou-se também. 

No dia 6 de agôsto chegou a noticia a Sáo Paulo e o 
sentimento foi s r a l  pela morte de D. Jose de Camargo 
Barros. 



Correu depois, um boato que D. José não morrera; em 
rtu. onde estava honrando as festas do Colégio S. Luis, o 
Cardeal D. Joaquim de Arcoverde Albuquerque Cavalcanti, 
o povo quis festejar a noticia com júbilos e foguetes. Não 
permitiu S. Emcia.; era preciso certeza para tais comemora- 
ções ruidosas. 

Na Capital idêntico boato alegrou a todos. Segundo 
comunicação de Paris (21 de setembro), porém, tinha apare- 
cido o cadaver em Oran, na praia africana argelina entre 
Ain-e1 Turck e. Mersel-Kebir ; seria de um sacerdote, pelos 
restos da batina, e teria um metro e 75 centimetros de al- 
tura. 

Os Gendarmes que o descobriram colocaram-no sõbre 
uma padiola e avisaram as autoridades eclesiásticas. 

A batina ainda trazia a etiquêta do alfaiate Fanfani e 
Bertarelli, Rbma, piazza Minerua. 

O cadáver foi considerado do Bispo de Sáo Paulo pela 
batina, voltinha e semelhança com retratos. Recebeu as pri- 
meiras homenagens de quatro seminaristas que o velaram 
na capela improvisada. O Bispo de Oran, D. Eduardo, fêz 
encerrar os seus despojos em caixão de chumbo e lhe prestou 
honras fíinebres com exéquias solenes conforme carta do 
Vigário-geral Bonissièi'e. 

O Presidente do Estado, Dr. Jorge Tibiriçá, pôs a dispo- 
sição do Vigáric-capitular, Mons. Francisco de Paula Rodri- 
gues, todos os recursos necessários para a transladação do 
corpo de D. José. Encarrepou Monsenhor ao Consul-geral do 
Brasil em França, Belmiro Leoni, de solicitar os bons ofícios 
ao Conde Cavalcanti de Albuquerque Lins que estava em 
Roma, para a remoção do cadáver a São Paulo. - Quando 
chegou, no ano seguinte, vejo de Itu, Pe. Elisário de Camar- 
go Barros que reconheceu ser, realmente, o cadaver de D. 
José de Camargo Barros, seu primo. 

Houve na Catedral exéquias solenes de 300. dia, as 9 h@ 
ras. Compareceu o Presidente do Estado, Dr. José Jorge Ti- 
biriçá, acompanhado de seu ajudante de ordens e de tõdas 
as autoridades civis e militares. - Cantou a missa o Gover- 
nador do Bispado, Mons. Dr. Francisco de Paulo Rodrigues. 
Fêz o elogio fiineúre, Mons. Esequias Galváo da Fontoura. 
- Em toda a Diocese houve iguais exéquias. 

Aos desolados pais de D. José enviou o Papa São Pio X 
carta de pêsames do próprio punho, tr~nsmitida pelo seu 
secretário particular, Mons. Atilio Bianchi ao Padre Faus 
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tino Comni  que a entregou aos destinatários. A tradtiç5.o 
é a seguinte : 

"Tomando parte muito viva na imensa dor dos nossos 
diletos filhos João Batista de Camargo Barros e Gertrudes 
de Assunção, pela perda que tiveram do nosso venerável ir- 
mão José, i s p o  de S. Paulo, imploramos para êles, com a 
santa resignação, os suaves confortos da fé que lhes assegu- 
ra seu caro filho, chamado pelo Senhor a receber o prêmio 
de tantos méritos, do Céu continuamente os contempla, se- 
guro de tê-los um dia como companheiros na glória, e lhes 
enviamos de todo o coração a Bênção Apostólica. 

Vaticano, 4 de novembro de 1906. 
Pio P-P. X." (13).  

Mons. Alberto Gonçalves encerrava seu artigo sôbre D. 
José de Camargo Barros com as seguintes palavras que fa- 
zemos nossas (14  : 

"As manifestações de profundo pesar acabrunharam náo 
só os seus diocesanos, mas a Pátria inteira, que perdia um 
dos seus notáveis filhos, e foram as mais sinceras possíveis. 

A prova de amor que soube provocar foi o interêsse 
despertado em todos na busca de noticias e a alegria que 
se apoderou de todos corações quando uma tênue esperança 
de salvação foi transmitida da Europa. 

Mas, consumou-se a tragédia e Deus julgou em sua in- 
finita sabedoria, era aquela a hora em que deveria recom- 
pensar o seu fiel servo. 

Dom José de Camargo Barros honrou grandemente a 
vida e preparou muito bem a sua eternidade. 

Porque foi amado de Deus e dos homens a sua memória 
será sempre abençoada. A Deus a sua alma e a posteiidade 
O seu nome. 

Pie Jesu  Domine, dona ei requien sempiternam". 

CITACOES 

I - Processo de ordenacão sacerdotal - Cúria Metropolitana de São Paulo. 
2 - Livro de Matriculas e Diário do Colégio Si"  Luis - 1886-1887, 
3 - Padre Rartolomeu Taddei - Ed. Vozes - 1,. 85 e 86. 
4 - Livro de Matricula do Seiniiiário Episcopal e l'uliaiittia - 1906 - 1,. 27. 
5 - Tdem, idem. 
6 - "Recordzqóes de D. Gertrudes de Caniargo Warros" - iiieditas, 
7 - José Jacinto Ribeiro - Cronologia Poulista, 2.a uolunir, KK) a 583. 



10 - I'o!inl,!éi:i ri;is Fest;is Ji11iil;irrc d3 Liii:iciil;i~la Coiicii~iii c t i ~  S. i>;i,iii. -- 
1934 - 21. 22. 23, 24. 25. 41 n 45. 

I I - I - ''L;'I~.siir<~" - 2.n rd. I.ucra - ai,o IZ. ,i-. 181. 193. 195. 



ISABEL A REDENTORA, LEAO XIII E A 
LEI ÁUREA 

Isabel a Redentora, só agora, está despertando interêsse 
entre os historiadores. Pouco se tem escrito a seu respeito. 
A bela monografia de Hermes Vieira, o estudo de Pedro 
Calmon, e, recentemente, os magníficos comentários ao 
"Dia~io" da Princesa Imperial, pela pena ilustre dêsse escritor 
castiço e nobre que é Ricardo Gumbleton Daunt, fidalgo 
não apenas de grande estirpe, mas de coração e inteligéncia. 
De minha parte, o que tenho escrito de há algumas décadas 
sobre essa majestosa figura feminina, que é a mais alta de 
toda a América, daria um bom volume. 

Há um aspecto, entretanto, que e digno de ser examina- 
do, e que é o espirito católico da Regente, que a levou a tão 
largo gesto que lhe custou a desgraça de toda sua vida, mas 
que a elevou as raias da santidade pela envergadura espiri- 
tual. Quando a 13 de maio de 1888, escreveu "fica abolida 
a escravidão no Brasil", o Barao de Cotegipe, disse a Regente : 
"eu ganhei isto", e mostrou a porta de saída da sua demissão 
como -Ministro; "e Vossa Alteza Imperial ganhou aquilo" 
e, pela janela aberta, mostrou a barra do Rio de Janeiro, 
ou seja o exilio. 

O que Isabel a. Redentora curtiu no exílio, só Deus e os 
íntimos o sabem. O Clero abandonou-a, quase todo, exce- 
tuando alguns, dentre os quais essa nobre figura de prelado 
que foi Monsenhor Fergus Dauntre, que se exilou espontâ 
neamente com a Augusta Família Imperial. Depois, veio 
aos poucos o esquecimento daquela nobre Família a quem o 
Brasil deveu quatro séculos de formação e govêrno admirá- 
vel. No centenário da nossa Independência, achava-se ainda 
exilada, e, não fora a pena vigorosa desse indõmito jornalista 
que é Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, 
a revogação da "lei do banimento" da Familia Imperial tal- 
vez náo se tivesse dado, até que o maior dos presidentes que 
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a República apresentou, Epitácio da Silva Pessoa, sancio- 
nou-a. No seu exilio, entretanto, Isabel curtia saudades 
infinitas da sua Pátria querida, e que nunca mais revira. 
Os anos tinham devastado sua saúde. Com 72 anos faleceu 
de emoção, ante a idéia de que poderia voltar ao Brasil 
querido. Essa grande figura de mulher, essa santa, poderia- 
mos dizer esperando a sanção canônica, pelas suas virtudes 
excelsas de paciência, de amor aos seus semelhantes, curtindo 
aquela "pietas erga patriam" dos patriarcas e dos profetas, 
das mulheres fortes do Evangelho, da mãe de família exem- 
plar, da governante incomparável e da católica perfeita, tem 
ainda em seu ativo iun traço nada conhecido da sua fé 
católica que lhe custou o trono, e que os beneficiados, arras- 
tados na sarabanda republicana, nunca viram, nem têm 
tempo de ver, porque com Isabel a Redentora praticou-se a 
maior soma de esquecimentos e ingratidões que se pode dar 
a uma figura histórica do seu porte. Nem um monumento, 
nem um ato de reconhecimento mais vivo, mais marcante, 
mais expressivo. Mais tiveram seus colaboradores, que nada 
sofreram, que ela. Os brasileiros, em geral, dos que foram 
atingidos pela nobilissima lei que se chamou áurea, os pretos 
em geral, o Clero quase por completo, esqueceram-na. Entre- 
tanto, se consequência houve dêsse gesto puramente católico, 
foi o destronamento e o exilio, a solidão, a saudade, a nostal- 
gia, a morte. Pior que o encarceramento perpétuo! Mas 
Isabel a Redentora, nobilissima que era, jamais teve um 
gesto, uma atitude, uma palavra menos elevada pela qual 
pudesse demonstrar seu sentimento. Achava-se compensada 
pelo gesto que realizara - redimira uma raça e servira a 
Igreja nobilitando seu povo. 

Embora hoje a História demonstre que nos Estados 
Unidos não houve, na guerra de secessão o pensamento 
abolicionista, e sim êste foi um pretexto com que se cobriu 
a mais feroz guerra civil da História, cumpre dizer que nem 
de longe, o gesto de Isabel a Redentora se compara com 
qualquer tendência abolicionista nos Estados-Unidos. Nisto 
a lição brasileira foi completa. Só mesmo os santos cristãos 
dos primeiros tempos do Cristianismo, como Melânia, tive- 
ram gesto semelhante libertando escravos por amor a Deus. 
única e exclusivamente por amor a Deus, fêz Isabel êsse 
gest,o que para muitos historiadores é considerado insensato. 
Tão grande, que Leão XIII concedeu-lhe a "Rosa de Ouro", 
a única dada em toda a Histó?ia da América, e escreveu uma 
enciclica, Libertas, a única escrita em tóda a História da 
América referente a um fato americano. Duas imensas 



honras que mais atingem o Brasil inteiro que a própria 
autora dêsse gesto incomparável. Embora houvesse padres 
que possuissem escravos, para honra do nobre Episcopado 
brasileiro, no ano de 1887 o Arcebispo da Bahia, .os bispos do 
Maranháo, de Pernambuco, de São Paulo, de Mariana e de 
Diamantina, publicaram pastorais em favor da Abolição. 
Regente deu-lhes titulos nobilitários. Para celebrar o jubileu 
sacerdotal de S.  S. o Papa Leão XIII, muitos possuidores de 
escravos deram-lhes a liberdade. Joaquim Nabuco, com aquêle 
amor a Abolição, a 16 de janeiro de 1888 dirigiu uma carta 
pessoal ao cardeal Secretário de Estado (publicada pelo "O 
Paiz" em 20 de março de 1888) pedindo que rogasse ao Papa 
uma. palavra aos bispos do Brasil em favor decisivo da es- 
cravidão, o que aconteceu em 5 de maio de 1888, dirigindo-se 
Leão XIII aos bispos do Brasil, nesse sentido. 

Mas, a Princesa Imperial Regente tinha recebido um 
pedido pessoal do Papa no sentido de apressar a abolição da 
escravatura, e que Joaquim Nabuco fizera reforçar com seu 
pedido. Ainda faltavam doze anos para o término legal da 
escravidão, isto e, só em 1900 teria, legalmente, se extinguido 
essa horrenda instituição. Isabel ansiava por realizar um 
gesto que seu coração de católica deseiava ardentemente. 
Afonso Celso, Sousa Dantas, Antonio Prado e outros ardentes 
abolicionistas não esperavam solução tão imediata, porque 
os mais prudentes preconizavam que, ainda livres, os escravos 
trabalhassem para seus amos. Em Campinas (que, diz-se, 
era o lugar mais indesejado pelos escravos) em Piracicaba, 
Itu, Capivari, Amparo e outras cidades, os escravos fugiam 
e rebelavam-se. A policia punia-os severamente. A tragédia 
avizinhava-se. D. Isabel não titubeou. 

O sentimento cristão tinha ditado a campanha aboli- 
cionista, mas também as lojas ativavam a abolição do ins- 
tituto servil. Com mais força no Parlamento, na imprensa, 
e nos partidos, estavam procurando tirar para si a glória do 
movimento. Mas, a frente de todos, pela posição, prestigio e 
ardor, achava-se a Augusta Família Imperial, contrariando, 
embora, muitos interêsses subalternos ou o egoismo de muitos 
senhores. E' o Príncipe Imperial Dom Luis de Orleans e 
Bragança, quem nos relata no seu magnífico livro Sob o 
Cruzeiro do Sul (pág. 16, ed. 1913) : "Que poderiam valer, em 
face dêsse magnifico impulso humanitário, os interêsses de 
alguns lavradores, e mesmo os dos negros, mal preparados 
para a liberdade, aos quais uma libertaçáo muito brusca 
poderia ser fatal? 

"Em frente da corrente irresistivel, minha Mãe, que 
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exercia a regência na ausência do Imperador, não mais hesí- 
tou em seguir os impulsos de seu coração. Sem desconhecer 
a gravidade do ato que praticava, mas pondo a caridade 
acima da politica, a Regente sancionou, a 13 de maio de 1888, 
a lei definitiva que o gabinete conservador João Alfredo, 
depois de a ter feito votar pelas Câmaras, submetera a sua 
assinatura. Em virtude de um traço de pena, de uma forma 
que sob certos pontos de vista se poderia qualificar de re- 
volucionária, a escravidão encontrava-se para sempre abolida 
em todo o território do Brasil. O entusiasmo popular ratifi- 
cou a iniciativa dos poderes públicos por meio de festas que 
pareceram uma segura garantia da. solidez do regime. 

Infelizmente, as consequências práticas dêsse grande 
ato não tardaram a se  fazer sentir: Ao passo que, longe de 
ser gratos a Coroa por seu desinterêsse, os partidos avança- 
dos afetaram considerar a Abolicão como o primeiro passo 
para o advento da República, muitos conservadores, lesados 
nas fontes de sua fortuna sem que a mínima indenização 
os viesse ressarcir das perdas sofridas, voltavam-se contra 
o regime que os havia espoliado. 

Mas h& ai um detalhe impressionante que passou de- 
sapercebido: Isabel a Redentora fêz 2. Abolição dessa manei- 
i'a, a pedido do Papa Leão XIII a quem a Princesa Imperial 
Regente atendeu como ao Pai comum da Cristandade. A 
confirinar50 do que diz0 se encontra num livro também 
desconhecido no Brasil, e cujo autor autorizou-me a traduzi- 
10 para exemplo da nossa moralidade. Esse livro foi-me assim 
dedicado: "A meu querido amigo Sebastião Pagano (ass.) 
Pedro Henrique - em lembrança de meu Saudoso Irmão". 
E' o livro de Monsenhor René Delair, Prelado da Casa de Sua 
Santidade, "Un jeune Prince chrétien - Loui;! - Gaston 
d'Orleans - Bragance - 1911-1931". O "imprimatur" ecle- 
siástico dado em Lutetiae Parisiorum, é de V. Dupin, v. g. 
em "die 27 Febraurii 1933". Falando dêsse Priricipe admirá- 
vel que foi dom Luis Gast,áo de Orleans e Bragança, morto 
aos vinte anos em estado de santidade, diz Monsenhor Rene 
Delair: "no castelo, o Principe Luis tem sob seus olhos a 
famosa mesa onde, de um só traço de pena, Isabel a Reden- 
tora, então regente do Império, assinou a libertação de 
300.000 escravos. 

"A cena vale ser relatada: na ausência do Imperador 
que se trat,ava na Europa, a Princesa tinha dado ordem de 
preparar o decreto oficial de libertação ; o primeiro Ministro 
apresentou-lho. Então, o Conde d'Eu, Príncipe conserte, 
exortou-a vivamente : "Nâo assine; é o fim da Monarquia !" 
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A Princesa Imperial, que amava ternamente o esposo. 
não o atendeu. Assinou. . . " 

Que motivo mais forte a impelia? Foi a Princesa Impe- 
rial mesma quem o confidenciou a Monsenhor René Delair, 
que escreveu: "On m'objectait, racontaiklle plus tard a 
l'auteur de ces lignes, que l'acte était impolitique, mais i1 
fallait en finir, l'agitation était parmi les esclaves. Léon 
XIII me pressait et pouvais-je, moi, baptisée et libre, suppor- 
ter que me frères en Jésus-Christ fussent esclaves, alors qu'ils 
ne tenaient qu'a moi de les libérer? Après avoir signé, je 
suis remontée dans ma chambre et j'ai remercié a genoux 
NotreSeigneur". 

A Princesa perdeu o trono, mas seiviu a Jesus Cristo 
atendendo ao Papa. E René Delair conta: "Na capela do 
Castelo @Eu -- verdadeira iluminura do século XIII - se 
encontra, ao pé de uma estátua do Sagrado Coração, uma 
coroa imperial, e, ao lado, uma bandeira do Brasil. Diante 
désses simbolos, a Princesa exilada vinha, diariamente, rezar 
por seus queridos brasileiros". ( pág. 103 ). 

Dai a q2ieda do trono foi um passo. Não porque a Abo- 
liçáo prejudicara a economia brasileira. Ao contrário, prova- 
se com o Relatório Rui Barbosa. que o Brasil prosperou mais 
nos 14 meses que vão da Abolição a ProclamwGa da Repú- 
blica, que nos 14 meses que vão da Froclamaçáo da República 
a queda de Rui como Ministro da Fazenda. Juntemos, toda 
via, estas palavras do Padre Rafael M. Galanti, S.J. no tomo 
V, do seu Compendio de História do Brasil (pag. 58).  "Ao 
contrário da Rússia, dos EstadoiUnidos e de outras nações 
fortes, o Brasil operou a emancipação dos servos com pro- 
gressiva consolidação do meio circulante e sem que um pâni- 
co de bolsa interrompesse a importação de valores comerciais 
e monetários ou forçasse a venda dos titulas públicos ou de 
associaçóes". Realmente, em 15 de novembro de 1889, o Bra  
si1 tinha as primeiras finanças do mundo, elogiadas por 
Leroy-Beaulieu e pelo banqueiro Rotschild, que no casamento 
de sua filha, em 1888 deu-lhe apólices da divida pública 
interna fundada do Império do Brasil, por valerem mais 
que ouro ; tinha a segunda Marinha do mundo ; o Exército 
do Brasil mandou missóes militares para ensinar até à Ale- 
manha; era o primeiro pais da América em cultura e artes, 
a sua sociedade era a mais refinada da América, foi o primei- 
ro a ter sê10 postal na América, e seus corr'eios e telégrafos 
eram os primeiros da América; em estradas de ferro, era o 
sexto do mundo, tendo todas as estradas de ferro do Brasil 
sido feitas sob o Império e até hoje a República não alcançou 



o Império na extensão de trilhos; sua diplomacia era das 
primeiras do mundo, pois o Imperador foi árbitro em ques 
tóes da Inglaterra, França, Itália, Alemanha, EstadosUni- 
dos; sua agricultura era a primeira do mundo, e só em 1930 
a República atingiu a safra de 1889. O Parlamento do Bra- 
sil só ombreava com o da Inglaterra. Tantos são os moti- 
vos de orgulho que não podemos resumi-los. A religião, 
prosperava francamente. E nas festas da Abolição, em nome 
do Episcopado Brasileiro, foi o grande bispo Dom Antônio 
de Macedo Costa quem féz o discurso gratulatório e nêle 
disse textualmente que a Monarquia é o melhor regime, mais 
de acordo com as leis divinas e humanas. 

Mas.. . Há uma "pranch" das lojas reunidas de Cam- 
pinas, a cidade, segundo uns, mais antiabolicionista (nem 
todos, convenhamos) que por desfôrço a êsse gesto de catw 
licismo da Princesa Imperial Regente determinou a queda 
da Monarquia. Essa "pranch" foi publicada pelo diário ca- 
tólico "A União" e já é conhecida, e. prova que o catolicismo 
da Princesa foi a causa da queda do trono. Assim está 
redigida: "Á G1. do Gr. Arch. do Un. - A Aug. e Resp. Loj. 
- Ess. das Lojs. Independência e Regeneração 3.a em Cam- 
pinas e Província de S. Paulo, em 29 de junho de 1888. E. 
V.: Estas Augs. Lojs. no exercício pleno dos direitos mais 
antigos de nossa sublime Ord. vêm solicitar o concurso e a 
cooperação dessa Aug. Loj. para uma representação ao S a  
pientis. Gr. Oriente no sentido que passam a expor: Em 
sess. plena realizada em comum. no dia 15 do corrente, foi 
discutida e aprovada a proposta seguinte: Propomos que 
estas Augs. Lojs. inspirando-se no Santo Amor da Pátria 
pronunciem-se com leal franqueza contra a próxima ins ta  
lação do 3.0 Reinado, pelo previsto, ainda que lamentável, 
falecimento do sr. D. Pedro 11. 

"A Senhora Princesa Regente, futura Imperatriz do 
Brasil, é notòriarnente católica fanática, e seu espírito fraco 
todos sabem que é dirigido pelos padres romanos. O Príncipe 
consorte, sr. Conde d'Eu, é um homem avarento, educado 
na fatal escola do direito divino e do predominio militar. 

"E' claro, portanto, que a futura Imperatriz do Brasil, 
ou seja pela influência dos seus confessores ou do seu espòso, 
presidirá a mais intransigente perseguição à Maçonaria do 
Brasil. 

"Em tal conjuntura é dever inelutável da nossa Ordem 
colocar-se ao lado da Pátria e conspirar resolutamente con- 
tra o 3.0 Reinado. Assim, propomos: 
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"I!. - que estas Augs. Lojs. pronunciando-se no sentido 
supra referido, dirijam a todas as Lojs. do Circulo, "pran- 
chs" convidando-os a pronunciarem-se sobre o mesmo 
assunto ; 

-"2. -- que uma especial representação seja dirigida ao 
Gr. Or. do Brasil, solicitando o seu pronunciamento em re- 
lação a materia desta proposta. 

"Ao Sapient. Gr. Or. foi já remetida a representação de 
que fala a proposta. Agora, é com a mais cordial fraterni- 
dade que as Lojs. se dirigem as suas Irs. invocando a sua 
confraternização neste empreendimento sério, mas iniludivel 
para a Maç. Bras. 

"As Lojs. que esta vos dirigem, aguardam a vossa deli- 
beração e rogam-vos o favor de comunicardes do assunto da 
proposta e do que foi deliberado. 

"O Supr. Arch. do Un. vos ilumine e guarde. 
(ass.) Os Veners. Francisco Glicério, gr. 33. Cesar Au- 

gusto T. Santiago, gr. 33". 
Ora, foi Glicério quem decidiu Deodoro, maçon, doente, 

febril, a proclamar a República. No seu livro "A Maçonaria 
e a Grandeza do BrasiE", (ed. 1955, Aurora), o ardoroso 
maçon A. T. Cavalcanti d'Albuquerque demonstra que real- 
mente a maçonaria fez a República por ódio ao catolicismo 
e, desde então, a República e o Pais estão por inteiro nas 
suas mãos, mostrando a pág. 482 dessa obra que o primeiro 
gabinete da República foi constituído só de maçons, e assim 
continuou pelos anos afora, com raras exceções de circuns- 
tância, mas ineficientes para contrariar-lhe os objetivos. 

A memória de Isabel a Redentora deve portanto, ser 
louvada como uma das mártires do catolicismo no Brasil. 
E, na  data aniversária da abolição da escravatura, essa no- 
bilissima figura de mulher, a mais alta de todas as três 
Américas, pode ser evocada cor.o uma filha dileta da Igreja, 
um modêlo de fé e de patriotismo, e, diante de sua efigie, 
como Maria Josefa de Saxe, Delfina de França, pelo seu 
casamento com o primogênito de Luis XV, podemos dizer: 
"je sais bien que l'on ne peut invoquer que les Saints que 
l'Eglise a canonisés, mais je ne crois pas faire un mal quand, 
passant devant son portrait, je le prie de se souvenir de moi 
devant Dieu: je lui parle a ce portrait, comme je lui parlais 
de son vivant". 

Depois do seu gesto sublime, foi a debandada, o adesi- 
mo, o esquecimento, a anarquia que a fêz sofrer cruelmente, 
a solidão, o exílio melancólico, a morte, mas a glória do 
Reino de Deus. 





O FIM DE UMA ÉPOCA 

Esta me parecendo evidente que em S. Paulo seiscen- 
tista existia um grupo bem radicado a tema, como eu disse 
alhures. 

Era o que se havia divorciado do lusitano. Que o espirito 
da pátria portuguêsa permanecesse vivo em Portugal e mes- 
mo nas colônias do Norte, para onde, graças a prosperidade 
econômica, afluiam elementos portuguêses, eu posso compre- 
ender. Era na metrópole, extraordinariamente rijo, o espi- 
rito de lusitanidade! A Espanha não loprara absorvê-lo, não 
obstante os sessenta anos de domínio, em que as mãos pesa- 
das de Felipe 11, do Duque d'Alba, do Conde Duque de Oli- 
vares, da Duquesa de Mântua, de Miguel de Vasconcellos e 
de outros, cairani sôbre Portugal. Nesse lapso de tempo, em 
que 2 ou 3 gerações foram vividas, Portugal deveria ter 
desaparecido, confundido na Espanha. É que o espirito de 
lusitanidade era de consistência metálica, endurecido em 
cêrca de 5 séculos de independência, em que a vida maravi- 
lhosa de Afonso Henriques, do Mestre de Aviz e de outros, 
se iluminavam aos clarões de S. Mamede, de Ourique, de 
Atoleiros, de Aljubarrota, de Alfarrobeiras, ou plangiam as 
desgraças de Toro, etc. 

Portugal, aquêle átomo de terra, jungido e imprensado 
ao flanco ocidental de Castela, parecia de coesão cristalina 
ou metamôrfica e timbrava em não ser deglutido. Mas, o 
mesmo não sucedia à região vicentina do Planalto Paulista 
que se não perdera todo o amor a velha pátria de Camões, 
foi.ùnicamente porque esta gotejava, incessantemente, para 
cá, o filete imigratório. Só os reinóis lusos, poderiam ali- 
mentar êsse saudosismo impenitente, que esperava uma res- 
surreição do reino que D. Sebastião afundara, enovelado 



140 K~vrsr.4 Do I N s r r r u r u  ~ ~ ~ S T " R I C O  E GLOGRIFICO DE S. PACLO 
~- ~ - ~ - - ~  ~ - p  -- - -~ - - 

nos areais simúnicos do Magreb, em mistura com a quimera 
africana. 

Aqui, na paupérrima colònia vicentina do Planalto acon- 
tecia a par dêsse fenòmeno de saudosismo, alimentado pelo 
diminuto filtrar de gente lusa, um outro diametralmente 
oposto, que seria em paralelo. Os lusitanos, para aqui vin- 
dos, no inicio do quinhentismo, uniram-se as mulheres in- 
dias, sucedendo-lhes uma geração de mamelucos, os quais 
eram jacobinos e exaltadamente contra os portugusses, aos 
quais, mesmo o idioma guarani, haviam imposto. Aqui, a 
lingua falada, durante os dois primeiros séculos, foi o gua- 
rani, que só cedeu lugar ao português quando o ouro das 
minas atraiu a maior imigração reinol. Naturalmente a 
mentalidade planaltina foi igualmente influenciada por êsse 
preponderante elemento indígena, a ponto de ser moldada 
de um modo especial. 

Aqui, era grande o elemento espanhol, o flamengo e os 
que não eram de estirpe portuguêsa, de modo que, com faci- 
lidade assim era dissolvido o espírito luso. Formava-se, com 
isto, e com o isolamento em que se conservava o Planalto, 
uma atmosfera própria, que revelava um alto espírito de 
independência. 

Eis a famosa carta de D. João de Lencastre ao Rei D. 
Pedro I1 (Rev. do Inst .  Hist. e Geográfico de S .  Paulo,, vol. 
V, 295; - Basilio de Magalháes, Expansão do Brasil Colo- 
nial, 170;). Confirmando isso o testemunho de hoje e signi- 
ficativo. 

Eis o relato de Froger, no seu Relation d'un voyage fait 
en 1695, 1696 et 1697 aux Cotes à'Afrique, Détroit de Mor 
gellan, Brézil, Cayenne, Isles Antilles, par une Escadres des 
Vaisseaux du Roy, com?nande par Monsieur de Gennes"! 
(Basílio de Magalháes, loc, cit. 169).  Eis o que diz a carta: 

"Cette Ville (Saint Paul) qui est a dix lieues dans les 
terres tire son origine d'un assemblage de brigans de 
toutes Nations, qui peu a peu y ont forme une Grande 
Ville, et une espèce de République ou ils se font une loy 
de ne point reconnaitre le Gouverneur. 
11s y sont enfermez par des hautes montagnes, et on ne 
peut ni y entrer, ni en sortir que par un defilê, qu'ils 
gardent de peui' d'être surpris par les Indiens, avec 
qui ils sont presque toujours en guerre. . . " 
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Com êsse testemunho, pois, comprova-se a minha asser- 
ção apontada acima. ( 1 ) ( 2  ) ( 3  1. 

O paulista não deveria ter o menor apego a lusitanidade, 
a interêsses portugueses, a mentalidade lusa, etc. 

Aquêle, se não havia sido assimilado pela Espanha, no 
decurso de 60 anos de domínio espánhol, náo tinha interêsse 
entre os paulistas, fazendo com que, uma consciência lusa 
nêles fosse propagada. 

Com isso, não seria com grande anseio, que os paulistas 
acompanhavam o evoluir dos sucessos peninsulares. Lá, sa- 
bemos como tudo se passou. A Espanha estava empolgada 
pela Guerra dos Trinta Anos e náo podia prestar atençáo aos 
negócios peninsulares. Houve a revolta da Catalunha, na 
face oriental da Peninsula. (Calógeras, Politica E X ~ ~ T ~ O T  do 
Império, vol. I). Com isso diante de tôdas essas circunstân- 
cias favoráveis, os portuguêses proclamaram a sua indepen- 
dência. Apesar da timidez do Duque de Bragança, devido 
sua esposa a Duquesa D. Luisa de Gusman, que preferia 
morrer rainha a viver servindo, foi êle aclamado Rei, com 
o nome de D. João IV. 

Os jesuítas não foram pequena parte na vitória da res- 
tauração lusitana e muito fizeram a favor déste rei. 

No Planalto Paulista, tal fato deveria repercutir. É 
preciso, porem, atender aos seguintes postulados : 

A )  O Duque de Bragança, ai seria um ser completa- 
mente estranho, náo devendo atrair nenhum ato de 
heroísmo, mesmo porque, a atitude da. Casa de 
Bragança estava longe de se emparelhar com o 
espirito que sonhava com a restauração portuguêsa. 

B )  O misticismo português e poi'tanto o que dele havia 
no Planalto, era em torno da volta de D. Sebastião 
ou do prior de Crato, que havia heròicamente man- 

--- 
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tido bem alto o seu pendáo, contra a absorção es- 
panhola (4 ) .  

C )  A restauração em torno do Duque de Bragança, 
tinha o decidido apoio jesuítico, o que era contrário 
aos magnos interesses econômicos dos paulistas, que 
teimavam na sua ocupação de apresamento ( 5  i .  

Com tantos fatores contrários, pois, como querer fazer 
evocar qualquer lealdade dos planaltinos a D. João IV? Não 
havia motivos para isso, tanto mais que o futuro il. João 
IV não era homem talhado para empolgar dedicações. Êle 
não fora esculpido no mármore do heroismo ou da audácia 
romhntica. Não era êle um índice de fortaleza, ou de beleza 
física, intelectual ou moral. Pelo contrário! Não havia um 
só traço do seu perfil, que atraisse apaixonadamente, qual- 
quer sentimento benévolo, altruistico ou de lealdade. O pa- 
pel dos Braganças por ocasião da sucessão, não fora dos mais 
de se admirar. A Duquesa de Bragança, D. Catarina, tran- 
sigiu com Felipe 11. Abandonou o povo português e se en- 
carnicou contra seu primo, o desventurado D. Antônio. Os 
Braganças eram muito antipáticos. D. Cata.rina desprezou 
o Brasil, que Felipe I1 lhe oferecia. 

Não era, pois, brônzeo. o som que iria despertar em 
Piratininga, como um eco longínquo do barulho surdo, em 
Lisboa, da queda do corpo inanimado de Miguel de Vascon- 
cellos, morto por ocasião da revolução dos Bragança. 

Foi por isso, que, os contrários a restauração portuguèsa, 
logo que a noticia desta chegou i S. Paulo, organizaram as 
pressas, um movimento de reaçáo, que fizesse corresponder 
ao isolamento planaltino, uma situação política correspon- 
dente (6) .  Seria a ocasião magnífica, para que o torrão sul- 
americano, se desgarrasse da dependência lusa. Por certo, 
o Planalto não tinha grandes contingentes demográficos, 
para aqui estabelecer uma nação. Não era essa região da 
América sulina, a que mais se destacava pela sua importân- 
cia. Pelo contrário ! Justamente por isso é que os elemeqtos 
planaltinos haviam crescido demogràficamente, mais de 

~ . . 
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forma vegetativa, isto é, de dentro para fora, a custa de seus 
próprios elementos, destacados, havia muito tempo, da lusi- 
tanidade. Êles eram poucos, mas bem próprios do Planalto. 
Isolados, sem importância econômica, os paulistas não eram 
tidos em conta pelos governantes metropolitanos, ou pelos 
da sede das colônias lus~americanas. Graças a isso, êles se 
haviam destacado da mentalidade ávida da restauração. 

Assim, teria sido fácil, aos da terra, a organização de um 
movimento nativista, o qual foi o primeiro das Américas. 

Foi êle o grito inicial de liberdade em terras americanas, 
precedendo o movimento de Beckmann, de 40 anos, prelu- 
diando, de quase um século e meio os gloriosos feitos de 
Washington, de quase dois séculos a separação completa das 
margens plácidas do Ipiranga. Foi pois no Planalto, onde 
surgiu em primeiro lugar o espirito da pátria nova, foi por 
isso que o fracasso do movimento é uma derrota do espirito 
nacional que nascia e uma vitória do lusitanismo (7). 

Mas O, movimento foi organizado as pressas! Nem dis- 
punham os paulistas de todos os seus elementos. Cêrca de 
uma ou duas centenas dêles, chefiando um pequeno exército 
de quatro mil homens, estavam no Sul, lutando encarniça- 
damente contra os últimos lampejos do Império jesuitice 
guarani, nas margens encharcadas do Uruguai, no combate 
de M'Bororé, onde as terras castelhanas eram recuadas, para 
dar lugar ao apresamento gentilico (Padre Carlos Teschauer ; 
História do Rio Grande do SUE). A noticia do que vinha de 
se passar em Portugal em dezembro de 1640, veio de surprésa 
chegando a S. Paulo nos últimos dias de março. Urgia uma 
providência reacionária, que subtraisse o Planalto da esfera 
lusa. É por isso que, eu creio, não terem sido os espanhóis 
moradores do planalto os autores da iniciativa da aclamação 
de Amador Bueno. É um tabu que precisa ser destruido. 
Não foi uma competição entre Espanha e Portugal, mas foi 
o inicio de uma luta entre os nacionais da terra e o espírito 
português, que na ocasião se mostrou mais forte, porque a 
maioria dos da outra mentalidade, estava no sertão. Essa 
iniciativa, a da aclamação de um rei paulista teria sido dos 
paulistas preadores de ameríndios e ela conseguiu a adesáo 
do elemento hispânico naturalmente porque êstes estavam 
--A- 

( 7 )  Sáo procede o que disse Paulo Prado eni Rrt ra tn  do Brasil, 130. a propii- 
siro <lu paiilista tião ter idéia da sua terra e em sei  Cle apetia uni súdito do Kri  
de I>or~ug?:l. 4 :iclarnacão de Anizilor Rueiio <I;, T'eiga ~ t l i  1709 (Eilii. O R,;,:~ 
dpii.iiijrii Pazil~stn c o R ~ C I I O  do I , ~ r i d i u n o )  C rneiicioiiadn a palavra "priti-i<i" 4 1 . r ~  
mo que tivesse essa palavra outra acepcáo. que 1\50 a co~iternpurIiie:i, ai? Luilo :;i- 

so, é um flagraritc contraditiirio ao que diz t'aulo Frado. 



ligados ao espírito paulista, como porque eram contra os 
portuguêses. A verdade histórica em torno dêsse episódio, . teria sido desvirtuada, a ponto'de se atribuir, ao movimento 
de independência, um colorido, espanhol. Os principais ele- 
mentos em torno da aclamação teriam sido os da terra. Os 
espanhóis teriam sido apenas auxiliares, ou adesistas. 

Tendo, pois, de dar um golpe súbito, sem a necessáfia 
preparação, os paulistas não puderam fazer recair a sua 
escolha, em pessoa, de qualidade de energia, audácia e de- 
cisão. 

Foi nisso que os paulistas erraram e não soubei'am agir. 
A escolha. deles recaiu em Amador Bueno, pessoa por certo 
muito ilustre e bem representativa das estirpes constituid- 
ras do aglomerado humano planaltino. 

Amador Bueno era proveniente, pelo lado paterno, de 
espanhóis; seu pai, Bartolomeu Bueno da Ribeira, era sevi- 
lhano. vindo para o planalto piratiningano em 1571, (Silva 
Leme, Genealogia Paulista 1 ( 8 ). Pelo lado materno, Amador 
Bueno era descendente do tronco da família Pires e por ela 
portador de sangue real de Piquerobi, maioral Guaianá. 
Assim, Amador era por todos os seus costados, representante 
máximo dos que deveriam ter interêsse em que a colônia 
brasileira do Planalto, se desligasse da metrópole européia. 

Esse ilustre rebento da estirpe real Guaianá, descendente 
dos Pires, assim como portador de sangue espanhol, reunia 
em s i ,  todas as condiçóes necessárias, para ser o.  expoente 
dessa reação. Mas a par de todas essas vantagens de nasci- 
mento, Amador possuia um delineamento moral, que o con- 
tra-indicava a essa posição. Amador, segundo se depreende 
dos documentos, era um tímido. 

S. Paulo, nessa ocasião, havia atingido ad paroxismo.no 
bandeirismo. Todo elemento de maior valor, sob o ponto de 
vista de varonilidade, de audácia, de energia, se desdobrava 
em evidenciaçóes, que temos coligido para o desvendamento 
dos nomes mais destacados na imortal epopéia das bandeiras 
Não houve estirpe em S. Paulo que se tivesse calado nessa 
magnifica vigilia das armas que foi o bandeirismo seiscen- 
- 
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\;ililrz. o r i i ic  i i i i  ii::i-ccr iiiuito niaic. v e r o \ i ~ i > i l  <lo iiur ;I i c r i g r ,  de Taquei ciicaiil- 
I r S I ,  r .  Sáii FLII,' 1,:,1avrii>: 

"/:,,i r,iii,pens<!~ií~~, perrorrerrdo i i i  iiit<ii citad(i.r, enio>itruii,os nii- 
t r o r  ri>!on,is <i ~itr,ri Pedra Tojurt <lá proicd?nciri d i v e r ~ n  F yre  pio 

i n l i i ~ f o  ijfe~.(<r,i nii i , ic i i i i i i  ?squodrii, cor>i<i / i r i r t o l o > i i ~ u  R ~ w n o ,  i >  . S . -  

í,:lllorr,i ". 



tista. Pois bem, nesse ambiente todo saturado de fumo de 
pólvora, a ecoar o surdo tropel das bandeiras, que em passa 
das de gigantes balizavam a nossa expansão em terras que 
Tordesilhas e Saragoça foram pródigas em dar a Espanha. - 
Amador Bueno não foi bandeirante (9). Não ficou o nome 
do nosso vetusto antepassado alinhado ao lado daqueles so- 
berbos homéridas, que fizeram recuar o meridi?no, afugen- 
tando os leões de Castela. Amador Bueno subtraiu-se à 
faina da época, essa que empolgou no Planalto tôdas as 
atividades, essa que povoou em Piratininga tôdas as imagi- 
nações e limitou-se a exercer uma profissão subsidiária (10).  
-- 

(9) 4 única referencia que encontrei alrm de Pedro Taquer,,que niencioiio 
>ia iiotn scouinte sOhre um ato de Amador Buens como bandeirante. consiste iia 
aiirmação de Martins dos Santos (Hist. de Santos, 315) sòbre ter sicio Arnadar 
Riieno e 1-ouren~o Caçtanlio os chefes da expedicáo de 1615 cm socorro a Saiirgs 
atacada por Joris Van Spilberg. 

Penso que isso seja pura fantasia !. . .  Sempre pe:isei que o chefe desse sacar- 
ro fOise Sebastião Preto. A versão de hlartiiis dos Saiitoç é impossirel, parque, 
então, Amador teria 24 anos de idade e Lourerico Castanho de 12 a 15, pois a pai 
dsste, Pedro Taques, veio em 1599. 

Logo . .  . 
(10) Sôùre isso, em Pcdro Taques, Mobiiiorchin, uma pequena refzr6nci;i a 

iiiial poderia ser tida como base para uma solucáo cm contrário no que LU coiicliio. 
Pedra Taques. assiiii se rcicre a >\madoi Ruerio, iia sua rnaiiumental Noixl- 

Iinrchia : 
"Ainador i3uciio (glorioso deseinpeiil,~ da Iiorira c nobreza dos seus aicendeii- 

tcs) loi um dos paulistas rie maior estimação e rcspcitu, aççim na pátria, como fora 
<lel;i. Teve zrando trztamento e oi>iilència oar domiiiar debaixo de siia arlminis- . . 
1. :...,,,li \ ! I  I li ... i i i  i\ : < r  . . ' : I- ,?VI .c I ::I . . :?r 
1 . . . . . . .  1 ,  ,<I., . : ,  I . i .  I , .  .,. i . . .  : . i  .i,  i... 'i s- 

. .. ..... i.!I'I.lf( l \ : ,  Icr I'iiii I \ I  5 I .  r \ l ! I . \ l : ' .  ,r. 

iGahalho dêste' homens, ocupados eiii dilatadas culttiras. tinlia todos os a n o  abuii- 
dantes collicitnç iie trigo. millio, feijão e algodão". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

k'edro Taques t. o pai da Histbria de S. Paulo. Muito devemos a êle. Po- 
de-se mesmo dizer que náo há nenhum paulista a quem a nossa gente deva mais ! 

Mas Pedro Taques, apear  de tudo náo é infalivel, pelo contrário! Ele é ma- 
nifestadametite exagerado. 

Inúmeros são os seus cochilos, às vèreg frutos da sua extremada generosidade. 
rlssim, o que èle diz. por certo, merece fé, i i iai há de haver uma cnnfirrnacáo 

em documentos. Ora, Pedro Taques não citou a fonte de sua a f i rma~áo .  Esta 
ficou então ùnicamente estribada na sua autoridade, tuas uma vez que os do- 
cumentos não a confirmem, conservando-se silenciosos. a sua base tibo só é fraca. 
i-nmn +r;& 2 =,,i .-çtnit,iril r-i; nnr tprn -.................-........... *. .-.. ". 

Não havendo pois lima coniirmack documerital do que diz r, nocso prodigioso 
liiihâgiita, que m não poucas ocasiões cluudicou larnc~itável e evidciitement c in  
vista rir  orovas docum:iitaic a Tua aiirnintiva tem iiniiro valrir. 

~~ ~.~ -- . .~., ~~ ~ ~ ~~~~~ -~ . ~~~~ ~ - 

Haja  vista para o caio de Joáo Ramalho, tal era o seu desejo de enobrece; 
2. f i a r a  do velho alcaide-mor do ramno. Eis. ainda. o raso da bandcira e do fale- 
cimeiito de seu antepassado Lourenço Caçtaiiiio Taques, o qual tratamos em capitula 
qipartado e que concretiza um dos erros mais evidentes de Pedro Tques, indes- 



Ele foi moleiro e fabricante de chapéus de feltro. Não sei se 
Amador Bueno, escapando à regra da época, que fazia com 
que todo o varão fosse bandeirante, foi um individuo capaz 
de encabeçar um movimento político qualquer. O indício 
de que Amador Bueno foi um fracalháo, é muito claro (11). 

O que porem, sabemos do passado paulista, nos autoriza, 
ainda que indiretamente, a afirmar que Amador Bueno foi 
sempre um tímido, fugindo a exercer na sociedade paulista, 
um papel em que a audácia e energia se padronizavam 
com o es~írito de aventura e a temeridade de atitudes (12). 

Mas, na emergência em que estavam os paulistas, diante 
da revolta vitoriosa do Duque de Bragança, êsse que seria o 
Rei de Portugal com o nome de D. João IV, não lhes restava 
outra solução senão apelar para a pessoa de Amador (13). 

Não havia ninguém que reunisse tantas qualidades de 
nascimento como Amador Bueno, cuja ancestralidade es- 
panhola seria o anteparo da fúria que porventura mostras- 
sem os Felipes de Madri, ainda ungidos daquele renome de 
noder bélico aue lhes deram os invictos "tercios" do quinhen- 
tismo. 

Foi assim que, na noite anterior ao dia primeiro de abri1 

~ ~ ~ l p à ~ c l r n e t i t e  fazendo que o seu aicendente penetrasse rio sertão doi Catagiiazes, d f -  
pois de morto; e fazendo com que Cle morresse seis anos depois. 

Eis o caso de seu tin-hisai.6, o padre U. Guilhcrmc rompeu de Alrneida, indu- 
ziiido tanta gente em erro! I? êle também elqiieiitisçimo a respeito do cuidado rin 
que devemos ter para corri as iifirmaçors de Pedro Taq~ies, a i  rjuais ilevein,ier coii- 
troladas. 

( I  I) Em ahoiio da tese que sustento, ainda temos o seguitite: em 1628, cluari- 
'i10 S. Paulo inteiro, no ilue tiniia de varonil, se precipita sUbre Guairá (Tauna?, 
Ifiif. seiscent. do lfillo dc S. I'uzllo, citando a Rcimcióiz de 10s Agrabio.~,  c Insignes 
Afissioniros de Jarqiie), Amador ficou plácido e paciiicamente em priuoado, exer- 
cendo o ?eu tranqiiilo cargo de oiividor, tendo dado uma seiiteliya a 3 de mariu 
de 1629 (Taunay, Hist. sei.~c. da Ville dc São Pnlalo, I, 811, nBo obstant? ter ele 
então apenas 38 anos, devetido Amador Bucno ter nascido em 1591, pois seu pai 
Eartolomeii Bueno cliegau em 1583 tia armada de E o g o  FIUreç de Valdez. (Car- 
valho Franco, 0 . 5  Canwrgo de S. Paido),  Isso prova que ele, estando em povaailo. 
não podia estar na iornalha abrisada do assalto das reduc6es jesuiticas, sem em- 
hargo a sua relativa pouca idade. 

O que pensar então! 
(12) Taunay na sua Hist. Geral dm Bandeiras Paulisi~v, 111. 316, a ésse prn- 

~ ó s i t o  diz: 
" S e  Iiavia no São Paulo seiscentista do primeiro quartel da século, cinco ou 

seis pesso~s  que não sertaiiizavaiii afirma o Padre Justo hfansilla rran Sürck" 
(uma testemuiiha contemporiniiea) . 

Tiido rios faz crer que Amador Buena foi um dèsses bnicos que não sertani- 
zzivam. 

(13) O fato de S. Paulo, na época, ter a. sua população dividida em dois 
campos: o lusitanbfilo e o luri tanófah,  como eu já disse em outro local, parece 
que se coiifirma, ante notáveis rlescobertas feitas eni P o r t u ~ a l .  0 , f u t u r o  porem 
dirá se tentio razão ou náo! 



de 1641, ficou assente entre os conspiradores que o aclamado 
* 

do dia imediato seria Amador Bueno. 
No dia seguinte, sem que o expoente máximo desse glo- 

rioso movimento nativista houvesse sido prevenido, os pro- 
motores da rebeldia reuniram a turba a frente dela e puse- 
ram-se a aclamar a Amador Bueno, rei dos planaltinos. 

Amador, que era um tímido. diante da diminuta turba 
que o aclamava se fêz um pusilânime (14) ! 

Rle não teria nada a recear, caso fôsse tocado pela cen- 
telha da audácia, essa audácia que faz os grandes capítulos 
históricos. 

Mas Amador não teve essa audácia. E essa audácia 
deveria ter sido tão grande? V-j amos : 

A Espanha, envolvida pela Guerra dos Trinta Anos, nada 
poderia fazer em repressão a Amador, caso êle aceitasse e 
levasse avante o propósito da pequena turba, que o aclamava. 
Pouco depois, em 1643, a Espanha, em Recroi, encontrava 
o túmulo para as suas armas em decadência. A melhor pro- 
va de impotência da Espanha, estava em que. ela nada pôde 
fazer contra Portugal. Quando Felipe I V  quis reayir contra 
o Braganca, "manu militari", já encontrou-o bem f i ado  no 
trono. Ei-10 derrot,ado em Ontijo, em l644! Contra S. Paulo, 
ele, então, nada faria, com sucesso. Mesmo, não lhe con- 
vinha despender grande esforço para a manutencáo do do- 
minio espanhol no Planalto Paulista. Esta região era rica 
e náo oferecia grandes perspectivas, de modo que não é de 
crer estivesse nos propósitos do Govêrno espanhol emween- 
der alguma coisa no sentido de restabelecer a visência dos 
leões de Castela no Planalto Paulista. A organização jesuí- 
tica já estava por terra. Os jesuítas tinham sido expulsos 
eni 1640. Caso ela subsistisse, é possivel que interessasse a 
Espanha manter-se no Planalto. 

Portugal, muito menos do que a Espanha, estava em 

(14) Muito antes de haver eii esposado essa doutrina, já o meu emineiite 
mestre o Prof. Taunay. o "priníus inter pores" dentre os que ciiltivam o passad-, 
embora s a n  a adotar entretanto a admitia, de modo veiado É arsim que êlc dizia 
na sua Hlst seirc.-da Villo de S. Paulo, 11. 56; publicada há cf.rca de 15 anos: 

E, para nós, o fato da aclamagáo de Amador Bueiio da Riheira 
nada mais do que a conseqüência da politicagem paulirtaiia n teiita- 
tiva de um dos partidos para tomar o poder, eiitroiiiiaiido um das setls 
prestigiosos mcmbrns. ciisaio mal sii:edido, gracaç à sensztei cu à iii- 
decisão do chefe nclainndo". 

Qualquer das hipóteses do emiiiciitc tnestrc. satisfaz à iiossa doutriiia. 
Souutez é a covaràia do aclamado. atenuada por uma branda maneira de a 

exprimir. 
Indecisão é a marca d a  timidez, qualificada de una forma suave. 



situação de reprimir qualquer surto de separatismo do Brasil 
Sul. Um verdadeiro pânico se apoderara dos governantes 
portuguêses. Gm terror mórbido pairava em Lisbôa, ante 
uma possivel reação da Espanha, no sentido de repor o do- 
minio espanhol. 

O renome tétrico que envolvia o poder militar da Espa- 
nha, com os seus "tercios" invictos, fazia com que toda a 
côrte portuguêsa vivesse apavorada com as noticias de Ma, 
dri. Era uma angustiosa guerra de nervos, D. João IV quis 
mesmo pôr em execução o velho plano de se refugiar no Brasil, 
plano êsse imaginado, desde D. João 111, mais tarde revivido 
com D. Antônio, o Prior de Crato, diante da invasão de 
Portugal metropolitano, pelo Duque de Alba e lembrado pelo 
próprio Felipe I1 da Espanha, que para resolver a situação 
de D. Catarina, Duquesa de Bragança, oferecera-lhe o Brasil ; 
século e meio depois, pòsto finalmente em execução pela 
côrte de D. Maria I e de seu filho o Principe Regente. 

Foi em virtude dêsse terror que o Padre Antônio Vieira 
elaborou o famoso papel forte, que consistia na entrega do 
Brasil holandês à Holanda, em troca da proteção desta con- 
tra a Espanha enfurecida (15). 

Viveu a côrte portuguêsa mergulhada nessa atmosfera 
de pavor ante a perspectiva de que a Espanha, lançando mão 
da sua força, despojasse a casa de Bragança do seu trono. 
Assim foi até 1668, quando Carlos I1 da Espanha, reconhe- 
cendo a independência de Portugal, assinou a paz com êsse 
Reino. Mesmo em 1660, havendo a Espanha assinado com 
a França a paz dos Pirineus, em 1659, pela qual Luis XIV 
da França se casava com a infanta Maria Teresa, de Espa 
nha, sua prima, e a qual punha têrmo a guerra entre essas 
duas potências, Portugal viu-se subitamente desamparado 
(Calogeras; Politica Exterior do Império, vol. I). Foi então 
que, sucedendo na Inglaterra a restauração dos Stuarts, foi 
verificado que o novo soberano inglês era solteiro e Portugal 
tendo na família real de Bragança uma filha de D. João 
IV, que era solteira também, com idade de contrair núpcias, 

i l 5 )  O raciociriia do Padre Vieira era o seguinte: 
Se J'oitupal mai? :> Espanlia tiir, Iini-iam podido in icer  :i Holaii<la, o qiie seria 

dc Portugal coiitrn a Espanha tnaij 3 Holanda! 
Coni ê-se lema, o Padrc Vieira i e  mostrou contra n eçpirita iiaciorialista que 

.c rurmava e que rroluia progreçsivariieiite iio Xordeste e afinado coiu os iiitrrês- 
-L' rlc Por t~iga l  e priticipaimriite com os da C3sa de Bragiitisa. 

Dai. o Padrc \%ira I ia rer~se  empareiliado com a espírita do' Judlis de &cri/. 
Caló;eras rio seu iiiagistral Poiifirn Erterior  do Iinpirio. vol. 1, nos ministra r i -  

,riais rniriuciuso~ e~isi~iaiiretiro~, ;i propisilo da ii<irrii;i polirica co~~-isterilc iin ~ a c r i i i -  
cic. ,!<i Brarii, -:i: i,t.iiiiicio dess;i cicgeiier;~d:i <i(iiai~i;i. de Br:igaiica. 



( a  infanta D. Catarina), foi combinada a união dos dois 
jovens. Graças pois, a esse matrimônio foi assegurada a 
família dos Braganças o trono de Lisbôa e a independência 
de Portugal, (Calógeras, loc. cit.). 

Serviu essa digressão para fazer ressaltar que Portugal 
não estava em estado de reagir vitoriosamente contra qual- 
quer tentativa de independência das colónias luso-america- 
nas. Preocupado cam a situação metropolitan?, Portusal 
náo iria distrair-se, em chamar violentamente ao aprisco, 
uma pobre região como era o Planalto piratiningano, a qual 
nada poderia proporcionar de lucro a metrópole. Pois, se 
essa mesma metrópole estava disposta a abandonar o opu- 
lento Nordeste, em favor do herege holandês, imagine-se a 
sua indiferença para com o paupérrimo Planalto! Pois se o 
papel forle e a ação diplomática do Padre Vieira, em com- 
panhia de D. Francisco de Sousa Coutinho, os "Judas do 
Brasil", (Calógeras, Politica Exterior do Império, vol. I ) .  
em Haya, haviam sido bem( acolhidos em Portugal e adota- 
dos' como norma politica pela córte bragantina de D. João 
IV, o que significava o abandono do Nordeste brasileiro, em 
mãos dos holandeses; qual seria a atitude dêsse mesmo 
Portugal, para com o desvalido Planalto? 

As demais colônias lusc-brasileiras também não estavam 
em condições de impedir qualquer surto de rebeldia noPla- 
nalto. Lutando porfiadamente contra os intrusos hereges, 
as demais colônias do norte da Bahia, eram as únicas que 
poderiam militarmente, em situwáo normal, fazer qualquer 
coisa. As outras colônias, as que se situavam ao sul da 
Bahia, como as de Ilhéus, de Porto Seguro, do Espírito San- 
to, ou do Rio de Janeiro, nada poderiam fazer, pela sua 
fraqueza demográfica, econômica e portanto militar. 

A sede da governança da América portuguêsa na Bahia 
estava rudemente empenhada na árdua luta contra os hc- 
landeses, de modo que perigo nenhum poderia se originar 
nesta fonte para os rebeldes de S. Paulo (16).  E vimos, 
logo a seguir a separação hispanc-portuguêsa, Mauricio de 
Nassau aproveitar-se da fraqueza da governança da Bahia 
para estender a ocupação flamenga, conquistando com Ge- 
deon Malris, o Maranháo e com Picquart, o Sergipe, bem 
como Angola, na África. Como poderia pois a governança 
portuguêsa na Bahia se antepor militarmente a uma rebe- 
lião no sul do Brasil? Todos os seus recursos bélicos esta 

(tú) Qiianto mais verifico a impossibilidade de rcaciu,  coritra i. morirneiiiu 
iiacioiialist;i do Plaiialto, vejo o quãu medroso e tíbia; deveria tcr sido Anada;  
Bueno. 



vam empenhados, contra os holandeses. Ademais, valia a 
pena realizar sacrificios para assegurar a lusitanidade do 
Planalto Paulista, uma região pobre e sem proveito nenhum 
para a metropole? 

Assim pois, não havia perigo nenhum para o movimen- 
to, quer ele partisse da: 

a )  Espanha, preocupada com a Guerra dos Trinta Anos. 
b )  Portugal, aterrorizado com uma possível reaçáo e s  

pariiiu~a. 
c)  Uucras colônias, empolgadas com a guerra holan- 

aeba. 
Apesar disso, Amador Bueno não aceitou a aclamação. 

Dir-se-*a que iiao i u i  pur ui i i~ue~,  puis cuiiio aemoris~raiiios 
nau iiitvra peri;u, e siiii pur ieaiuaue a rurbugai. 1vLas isso 
repugiiu-riie a ucr, pU1S iiao riavia rnucivos pura ieaiuaaes. 
H L L ~ O ,  iiuu~iissiiiiu, esse ~ ~ L I L L I I I ~ I ~ I ~ U  su se auii11ie se uvesse 
tlaviuo IIIUL.IVUS. ura, no ç;uu, Leaiuaae so se poae aarnicir 
erii uuis casus uirereiiies : 

a )  Leaiaaae ao espirito de lusitanidade e portanto a 
t u 1  b u g d i  xesuauiauo. 

bJ Leaiaaae a pessoa de D. João IV, o ex-Duque de 
.- - 

bragiLriGa. 
J á  vimos que o espirito de lusitanidade não era vivo no 

Planaico, riern riavia riiutivo para que ele o rosse (17). lvles- 
mo em rorcugai, o elemento que comungava no dominio 
espannoi nao era pequeno, tanw mais no nanaito onae a 
rebLauraçao nao vinria em aoono aa economia da região, 
(V. Xmeai, Hzst.  de Portugal). Sim, porque se Portugal se 
constituisse em nação separada, a penetraçáo em terras e s  
pannoias, para o apresamento ser levado a efeito, seria, 
senao impossivel, ao menos muito dificil (18).  

Com isso, não devia ser a atmosfera no Planalto, fav* 
rável a Restauração. 

Lealdade ao espírito de lusitanidade não era de se es- 
perar de Amador Bueno, cujos irmãos e cujos filhos foram - -  .. 

(17) Quer me parecer que o espirita lusitanófilo no Planalto, era mantido 
só por uma pequeria mirioriâ de recéni-vindas de além mar e por iins poucos pau- 
listas amigos dos jesuítas c anticscravistas.. 

Eii POSE" e5mr errada, mas a l<i.<ica mais transparente me acompanha i i e i e  
meu claríssimo rnciocíiiio. 

(18) A resistència espanliola já se fazia notar com D. Pedro de Luja ? Ka- 
\-airo etc. (Taunay, História Geral dar Boiidcir.as Pauliriai, vol. 11) . 



dos mais destemidos caçadores de ameríndios (19). Ele não 
era de estirpe iinicamente lusitana, em que tivesse guardado 
o amargar da humilhação do domínio espanhol. 

Amador Bueno era táo português quanto espanhol, de 
modo que um maior apégo ao espírito luso, não seria de se 
prever, tanto mais que as ligações de sangue que ele tinha 
com os portuguêses já vinham destemperadas pelo cruza- 
mento de seus antepassados com os aborígenes. Então, por 
que a lealdade para com a lusitanidade, se não havia moti- 
vos para que êle rezasse por essa cartilha? Pelo contrário 
( 2 0 ) .  

Seria então lealdade para com a pessoa de D. Joáo IV? 
Por que? Qual o motivo? (21). 

Sim, para que Amador Bueno dissesse que daria a vida 
por D. João IV, 6 porque deveria haver algum motivo muito 
importante. Qual teria sido êle? Como eu já deixei asseve- 

(19) Figuram $lei eni vários ino~,irnentus rle bandeiras e isso ninis cotitrib~ii 
para deixar na absoluta pai,umbra o nome de I m d o i  Bucno, oíuscado yiloi ilor 
seus parentes, como dos Atiliaiiguéra. de Francisco H<iriio, dc .\iii-idor Biiciio. < i  

mwo,  de Jeróriimo Bueno, de Antòtiio Bueno, etc. 

(%) Amador Bueno devendo ter iiascidn, mais ou mcnos. em 1581. sernl>rr 
teria vivido eni regime do doniinio eçpaotiol, <lesconheceria, portanto, um Portugal 
independente. 

(21) O historiador para fazer obra haiierta precisa traiisportar-se para :i 

época, reconstituir os ambientes (ecan6mic0, demográfico, social. psicológico, etc.) 
reinantes na ocasiáo e criticar o acoritecimeiito. hem conio as pcrçunalidades que 
tomaram parte, nesse acontecimento, usando para isso Ù ~ ~ i c m t ~ ~ t c  O cérebro com o 
juizo critico que daí deve provir. abstraindo cornl>letaiiiente o sentimentalismo. 

Se aplicarmos ao caso concreta esra norma, vamos verificar que, o Planalto 
sendo uma região isolada (Paulo Prado. l ' a ~ i i s t i c u ) .  belicosa, reiiigio de averiturei- 
r05 de várias nacõei, etc., deveria ter por fòrw uma psicologia própria. Passados 
cem anos, com t i &  gerações no miriimo. em isolametito quase que absoluto. como 
querer que essa gente mameluca, na  maior parte, riiantiveçse um espirito que não 
fósse nacionalista? Como querer uue a pnpula$ão plaiialti,ia, c u j o  bisavós, portii- 
gueses. que já haviam morrido há muito tempo - coiiscrvasse algum apêga a essa 
terra da qual estava isolada pelo tempo e pelo e s p a p ?  Eu compreaido a cotiser- 
vação de um apêgo qualquer através de trés gerações, através ile quilUmetros de 
distincia, etc., se houve um orgulho nacional, justificado em superioridade de certa 
nacionalidade ou estirpe étnica Mas Portugal então não podia outorgar orgulho 
a ninguém. O fato de ser portuguzs não d a n  uiania nenhuma a quem quer que 
fOsse. Portugal não era  nação independente. O último rei português. o velho 
cardeal D. Henrique, tinha morrido sugando as peitos de D. Maria da Hot ta  
(Oliveira Martins, Hist  de Porfu.gai). Uma decadência a mais espetaculoía 
iiha culminado com o nefando jugo espniihal, etr. 

Isso tudo fazia coni oue n fato de ser "orrumks iiáo ~udesçe  provocar <ir- . . 
pulho. 

Como eiitão o espirito purtuguês podia permanecer vivo tio Piannlto? 
Não era possi~el que Ainador Buena tivesse reiletido uni espírito li,sitaniiiln. 
Ele agiii, impulsionado por oiitro motivo. Eu pperiso yuc &se motivo foi o 

ditado pelo partido amigo doi jesuítas, pelo grupo Pirei. e pelas que reprcseiitavat?~ 
o elemento portuguer. O iuturo julgará se tenha razão! 
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rado acima, D. João IV não era nenhuma individualidade 
arrebatadora, cuja ação tivesse empolgado a admiração dos 
planaltinos. Pelo contrário, êle náo só não havia saído do 
anonimato, como Duque de Bragança, como tem sido con- 
siderado até agora como pusilânime e títere nas mãos de 
sua espòsa, D. Luisa de Gusman, a Duquesa, que preferia 
morrer rainha a viver servindo. Só agora, Rodrigues de 
Cavalheiro. em Portugal, inicia um movimento no sentido 
de emprestar a D. Joáo IV, alguma varonilidade, ainda que 
a custa de D. Luísa (V. Ameal, "Hist. de Portugal"). Com 
que traço de sua individualidade, pois, D. Joáo IV havia 
empolgado o ânimo de Amador Bueno, a ponto que êste se 
dispunha a dar a vida por êle? 

Eis, pois que, essa lealdade foi impossivel e a recusa de 
Amador Bueno, estribada nela, tem sido indèbitamente con- 
sagrada! 

Creio, antes, que a recusa teria sido mais consequência 
do feitio moral de Amador, mais talhado no barro da tími- 
dez, do que esculpido no bronze do heroismo. 

Penso não haver mais dúvidas quanto à veracidade da 
aclamação de Amador Bueno. Frei Gaspar (loc. cit.) noti- 
ciou-a. Candido Mendes negou-a, mas o insigne Prof. Tau- 
nay, meu mestre ilustre, deixou-a cristalinamente limpida, 
ao comentar os escritos do benedetino setecentistas (Memó- 
rias para a História da Capitania de S. Vicente). 

Assim fracassou dolorosamente, pela recusa de Amador 
Bueno, o primeiro movimento nativista no Brasil contra 
Portugal (22 ). 

Essa época teve fim na segunda metade do seiscentismo 
e para estabelecer uma data-símbolo, pela qual fique bem 
marcado o fim dessa época acima descrita, eu penso que o 
ano de 1681 é o que maiores probabilidades oferece de ser 
realmente o ponto marcador do fim de uma época e do prin- 
cipio de outra. Essa data, fixadora de duas épocas é esta- 
belecida e assinalada por ter sido nesse ano, a 22 de março, 
a mudança da cabeçada- Capitania de S. Vicente para S. 
Paulo. Nessa data, o Marquês de Cascais, donatário da Ca- 

(22) Foi utna amarga derrota do cspiiito da terra americana na sua !"ia 
' contra ns naçõcs européias. Tivesse esse movimento sucesso, o Brasil teria iica- 

do ind-oniderirr niuitn alitcs. Todo o ouro de Minas. de Goiá? p dp hlnto (;rns-<i , . ~ .~ .~ ~~~.~ 
teria iicndo aqui. eni ver de ir eiiriquecer Portugal e a Iiiglateria. É claro que o 
Brasil iiidcpenderite eiit%o, talvez não coincidisse exatameiitc com o Brasil de h a t .  
não veria tamb(ii3 a indencndi-ncia ùnicamente dc  S Paulo. tzl oiiai 6 n nn~so  I:?- ~ ~ ~ ~~~ ,~~~ 
t ido  hoic: seria iim Estado oue cornoreenderia Minas. Goiss. Mato Grosso Rio . 
~ r a n d e d "  Sul. Paraná e Santa ca tar& 



pitania vicentia, expede uma provisão nesse sentido. (Au- 
reliano Leite, Hist. da Civi. Paulista, 4 2 )  (23) .  

Naturalmente, ésse acontecimento que é um marco mi- 
liário, divisor de duas épocas, tem a sua causa originadora. 
Eu penso que esta reside no grande aumento demográfico 
e economim da vila do Planalto piratiningano, engrandecida 
pelo capitalismo inicial, causado pelo apresamento, o qual, 
durante cêrca de 100 anos havia capturado e vendido para 
o opulento Nordeste açucareiro, várias centenas de milh* 
res de índios escravizados. Ora isso significava uma grande 
operação econômica. Muito dinheiro teria afluído a região 
piratiningana. Era a capitalização de uma região que se 
desenvolvia evidenciada. Consequências sociais e políticas 
deveriam se fazer sentir. Houve naturalmente um incremen- 
to imigratório de elementos atraidos pela prosperidade c a  
pitalista, acarretada pela fonte de riqueza que havia sido o 
apresamento. Uma consequência politica deveria fatalmente 
se fazer sentir. Essa consequência politica foi a mudança 
acima mencionada. Consagramos a sua data como o marco 
do fim de uma época e o comêço de outra. 

'A  Capitania de S. Vicente morria e em seu lugar nascia 
a Capitania de S. Paulo. 

Essa estatística espelha não só o valor econômico de 
cada agrupamento humano da capitania vicentina paulista, 
como também o respectivo valor demográfico, que é sempre 
consequéncia do econômico. 

Seria essa a situação da Capitania. 
Isso confirma admiravelmente o que eu disse sobre a 

situação miserável em que ficou S. Vicente, depois da pri- 
meira batalha do açúcar e do povoamento do Planalto pi- 
ratiningano. 

Ante êsse quadro só restava ao donatário mudar a sede 
da Capitania para a.vila de S. Paulo, o que aconteceu em 
1681, isto é, menos de meio século depois. 

(23) Em 1640, por ocasião da c rp~ i l s áo  dos jesuítas. os paulist;is i i z e r i i ?~~  
uma "cairiohn". coiitrihliinda p::n clx ;;i sccuiii:e% r ik i i  rln C;ipii;itiia nas. r-- 

Parnaiba . 
Itanhaém 
Santos . 
Mogi . . 
1misnr 

. 60$000 reis 
60$WKI r e i -  ----...- ~ ~ ~ -~~ 

S. Sebastião . . : 60$WO reis 
S .  Vicente . . . 3 W  reis 
Cananéia . . . . 2 5 W  reis 

(Taunay, Hirf das Bandeiras Pnirlistiis, 111, 20). 





ANO 70 DA ABOLIÇÃO 

OLIVEIRA RIBEIRA NETO 

Quando no centen4rio do nascimento de Luis Gama, em 
1930, no Teatro Apolo de São Paulo, indicado pelo grande 
tribuno Ibraim Nobre para substitui-lo, falei sôbre a perso- 
nalidade do libertador negro, numa festa em beneficio da 
construção da sua herma no Largo do Arouche, evoquei no 
ambiente do velho teatro a figura extraordinária de Luisa 
Mairn, anjo tutelar de Luis Gama nas suas lutas pela abo- 
lição da escravatura no Brasil. Não era ela, apenas, a for- 
mosa e corajosa mãe do grande advogado negro, de quem 
êle se lembrava 

"terna como a saudade 
no frio chão das campinas.. . 
. . meiga como as boninas 
aos raios do sol de abril. . . " 

mas a musa que lhe apareceu mais tarde, no cárcere do 
quartel em que Luis Gama fora prêso, por ato de suposta 
insubordinação, quando ameaçara um oficial insolente que 
o insultara. Uma noite, na prisão, dormitava Luis Gama 
estendido na dureza da esteira. Tinha, no cérebro cansado, 
num recorte de luz, a graça do sorriso de dentes brancos 
sobressaindo no cetim negro do rosto de sua mãe. Viu-a, com 
aquéles olhos molhados de ternura, que êle descreve: 

"Os olhos negros, altivos, 
dois astros eram, luzentes. 
Eram estrêlas cadentes 
por corpo humano sustidas . . . " 

Viu-a "altiva, geniosa, insofrida, vingativa", com o fogo 
do ódio a brilhar-lhe nos olhos, numa atitude de inspirada, 
pregando a liberdade dos negros nas senzalas. Viu-a, rou- 
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pas desfeitas, pele lanhada de relho, prêsa, seguindo para 
o exilio, depois de ter tomado parte na Sabinada. Algemas 
rubras de sangue prendiam os braços de ébano que o em- 
balaram. E pareceu-lhe então ouvir distintamente que ela 
o chamava docemente, que ela precisava do seu auxilio. 
E Luis Gama conta: - "Dei um grito, espavorido. Saltei 
fora da tarimba; os companheiros alvorotaram-se; corri a 
grade, enfiei a cabeça pelo xadrez: - era solitário e silencis 
so e longo e lòbrego o corredor da prisão, mal alumiado pela 
luz amarelenta de enfumaçada lanterna". 

E o negro caiu, olhos vidrados, soluçando na esteira 
carcomida. 

Qaundo Luis Gama saiu do cárcere e começou nova- 
mente a sua vida, a figura da negra acorrentada que êle 
vira em sonhos, da mãe que o ensinara a dizer e a com- 
preender a palavra liberdade, o im~elia dai dor diante a 
ser o protetor de todos os infelizes, a procurar quebrar, todos 
os grilhões. 

Cavaleiro andante das causas santas, Luis Gama odiou 
todos os cativeiros, detestou todos os Senhores, amaldiçoou 
todos os reis. 

E começou então o seu caminho de luz. Saiu para o 
fóro, para a imprensa, para a tribuna, defendendo os infe- 
lizes da sua raça. Deu liberdade a mais de quinhentos 
escravos. 

Olhando para o passado de nossa Pátria, viu, num ca- 
leidoscópio a vida da Nação e a mãe-preta chegando o seío 
farto aos lábios sequiosos da raça brasileira que nascia. Viu 
o Brasil-menino amparado pelo braço negro que o ajudou 
a crescer. Por toda parte, braços negros! Braços negros 
carregando feixes sumarentos de canas para alimentar os en- 
genhos das terras do Norte! Braços negros dermbando o 
mato virgem, arrancando o ouro da pedra bruta, faiscando 
diamantes cheios de luz, fazendo a terra rebentar em cafe- 
zais viçosos, em verdes milharais de espigas douradas ! 

Viu a figura lendária do Zumbi, surpreendido no Qui- 
lombo pelos batedores de mato, recortandwe tràgicamente 
sobre a penedia, atirar-se no oceano de verdura que se e s  
tendia lá embaixo, "mergulhando na eternidade e na glória", 
preferindo a morte a vida de escravo! Viu Henrique Dias 
brandindo a espada nos Guararapes, defendendo o torrão 
natal! Viu rostos negros, sob a bandeira do Império, nos 
ch+rcos do Paraguai! Tropas negras avançando ao $oque 



marcial de clarins gloriosos e morrendo pela Pátria nas 
Guerras do Sul! 

Sentiu cérebros de negros pensando e construindo! 
E lançou o grito que simboliza a sua vida: - Liberdade 

para a raça negra! 
Seu grito correu de serra em serra, de pago em pago! 

Combateu como um bravo, porque tinha fé nos seus princi- 
pios. Fêz da pena a sua espada, da palavra a sua lança e 
o seu escudo, da imprensa o seu corcel! 

Sua idéia venceu, seu trabalho frutificou, e o edifício 
da escravidão ruiu pedra a pedra, ante as bênçãos do povo! 

Luis Gama tinha morrido. Ele não viu,,a 13 de maio. 
o povo dançar nas ruas. Seu corpo tinha morrido para a 
vida.. . Mas seu espírito está vivo e mais de cem anos de- 
pois que êle nasceu, neste.aniversário setenta da Abolição, 
nesta mesma cidade de São Paulo, centro da sua atividade 
e da sua força, o Brasil o está glorificando! 

Que, na  praça pública, o seu vulto de gigante negro sir- 
va de exemplo a posteridade! 





D. AQUINO CORREA 

As bordas litorâneas de Pórto Seguro nasceu o Brasil. 
a sombra da cruz. Esculpiram-na, garbosas, as naus lusita 
nas, em seus mastaréus, e Frei Henrique Soares estilizou-a 
na figuração mistica, sob o amplo azul. 

Na encosta do Anhangabaú, a cavaleiro do Tamandua- 
tei, São Paulo de Piratininga, no seu dealbar na história, 
por igual, recebeu a bênção da cruz, na missa oficiada em 
suas devesas. Com ela, o jesuíta Pe. Manuel de Paiva, mar- 
cou-lhe o destino, rumo ao futuro, nas arrancadas cintilan- 
tes da civilização, que é o progresso em marcha vitoriosa, 
e nas conquistas da cultura, que é o primado legitimo da 
inteligkncia e da moral. 

Em face dos homens de João Ramalho e Tibiriçá, a 
natureza do altiplano, de enlevos adornada, num sorriso de 
esperanças, converteu-se em áltar, improvisado sob a quelha 
cetúlea.. . 

A revelação da crença banhou-lhes as almas, naquela 
manhã de 24 de janeiro de 1554, assim o fizera, em Damasco, 
milênios decorridos, para transformar Paulo de Tarso, de 
ferrenho perseguidor que era do Cristianismo, em devotado 
apóstolo dos gentios. 

Entre suores e triunfos sobre o marasmo e a rotina, os 
descendentes dos reinos e silvicolas dominaram as adja  
encias, esmaltaram seus forais, engrandeceram o trabalho, 
numa demonstração de esforço e capacidade. 

Por vézes, o irresistivel império das circunstâncias fé- 
10s brandir ? espada, na defesa imperiosa de seus brios e 
direitos. Não a manejarem sem motivo e náo a embainha- ' 

ram sem honra, que a virtude se Ihes antepunha à vida, 
em larga estima. 

Dias e séculos em montante, venceram êles o sertão, 
onde rasgaram estradas e semearam cidades. Dinâmicos, 
nelas abriram escolas e oficinas; empreendedores, criaram 
laboratórios e fábricas; metódicos, organizaram agremiaçóes 
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e sodalícios ; esclarecidos, fundaram bibliotecas e universi- 
dades;.piedosos, ergueram capelas, igrejas e catedrais. 

Novas escadas vistas em sonho por Jacó, seus campa- 
nários e torreóes ligam a terra e o céu, nas perspectivas sim- 
bólicas em que se defrontam as solicitações e a graça. 

As pugnas intermitentes e a diária faina hercúlea não 
os induziram, e nem hoje os levam, a desdenhar a piedade. 

Solicitos, afazem-se ao trabalho;, altaneiros e impávidos, 
combatem; alma em recolhimento, joelhos em terra, humil- 
des, imploram e agradecem as bênçãos divinas 

A charrua e o livro; o alvião e a pena; o machado, a 
turbina e o buril; o arado, o monjolo e a palheta; o tear, 
o cilindro e o microscópio; a caldeira, o alambique e a an- 
tena; a forja, o guindaste, o ancinho e o reator, não agru- 
pam os exclusivos adimplementos de seus cuidados, que não 
só de pão vivemos nós. 

Na azáfama dos tempos idos e hodiernos, anima-os a 
religião. 

A maquinaria compósita que transforma o vapor em 
força, tira da água e do ar a energia e confere milagre po- 
tencial a indústria, não os afasta das vozes dos sinos e dos 
órgãos, que os conduzem a Deus. 

Tôdas as suas louváveis crônicas, remota's ou próximas, 
tiveram a iniciativa ou mereceram a participação dos obrei- 
ros da fé, graças aos que nasceram em terras de São Paulo 
ou na condição de nelas haverem nascido podem ser consi- 
derados, pela dedicação que lhe consagram. 

Em jornadas históricas, regionais e nacionais, a embra 
sanar-nos o sentimento cívico, o panteão da nossa reverên- 
cia guarda, além de outros, os nomes de Amador Bueno, 
Fernão Dias Pais, Alexandre e Bartolomeu de Gusmão, os 
irmãos Andrada e Silva, Diogo Feijó, "Antônio Bento,. Luis 
Gama, Américo Brasiliense, Prudente de Morais, Campos 
Sales, Bernardino de Campos, Rodrigues Alves. 

Protótipos da linhagem de seus dons, a serviço da cul- 
tura paulista e brasileira, jurisconsultos, tribunas, poetas, 
literatos, artistas, jornalistas, historiadores, professôres, mi- 
litares, homens de ciência e de ação, representados em Pedra 
Lessa, Reinaldo Porchat, Vicente de Carvalho, Eduardo P r a  
do, Paulo Setúbal, Cláudio de Sousa, Carlos Gomes, Júlio 
de Mesquita, José Maria Lisboa, Casper Libero, Plínio Bar- 
reto, Varnhagen, Afonso de Freitas, José Tórres de Oliveira. 
Afonso de Taunay, Caetano de Campos, Álvaro Guerra, Sil- 
vio de Almeida, Sud Menucci, Alcântara Machado, Tobias 



de Aguiar, Arnaldo Vieira de Carvalho, Armando Sales de 
Oliveira, Prost Rodovalho, Jorge Street, Roberto Simonsen e 
tantos mais, apresentam-se nas fúlgidas constelações da 
operosidade. 

Não lhes falta a companhia de quantos, impreg.nados 
na fé, imbuidos na grandeza de sua vocação, notabilizaram 
o sagrado ministerio. 

Nos continuadores de suas benemerências, aureolados na 
veneração coletiva, ressurgem os Padres Manuel da Nóbrega 
e José de Anchieta, Frei Galvão, o Padre Bento Dias Pa- 
checo, Monsenhores Lourenço Giordano e Francisco de Pau- 
la Rodrigues, o Abade Dom Mieuel Kruse, os Bisoos Dom 
Lúcio Antunes de Sousa, Dom Joáo Batista Corrêa Néri, Dom 
Alberto José Gonçalves, Dom Epaminondas Nunes de Avila 
e Silva, Dom Gastáo Liberal Pinto e os Arcebispos Dom 
Duarte Leopoldo e Dom José Gaspar d9Afonseca e Silva. 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fiel 
intémrete da alma de sua eente, considerada a influência 
religiosa nos anais da história paulista, marcou a sessão de 
hoje para lembrar magnos eventos, projetados no destaque 
evocativo do ano em curso, que se filiam a História e a 
Igreja. 

O genius loci que, mui de seu prado, caracteriza as ati- 
vidades normais desta casa tradicional, fá-la memorar o 
Jubileu de Diamante da vinda para o Brasil. dos padres 
Salesianos; o meio século da existência da Faciildade de 
Filosofia, Ciências e Letras dos monses Beneditinos. van- 
guardeira de suas concêneres entre nós: a recente criacão 
das sedes arquieuiscopais de Camuinas, Ribeirão Preto, Bo- 
tucatu e Aparecida do Norte, cinquentenárias dioceses as 
três primeiras em alusão, assim como as de Taubaté e de 
Sáo Carlos do Pinhal, e as Bodas de Ouro da Província 
Eclesiástica da Metrópole Paulopolitana. 

Reconhecemos todos pleno acêrto e valor nas palavras 
do Presidente da República: "Não se trai a Pátria sòmente 
através de atos que a desuojam de bens materiais. Há uma 
traição bem mais grave, bem mais merecedora de reoressáo 
e castigo, que é de renegar-lhe as origens espirituais, des- 
truir-lhe as crenças, destruindo o que de mais sagrado existe, 
que é o ideal superior, que é a fé, pois só ela pode inspirar". 

Auraz-nos, coração aberto, muito respeitosamente, con- 
gratular-nos com os dignos pontifices das mencionadas cir- 
cunscricóes eclesiásticas iubilnres. No tributo carinhoso do 
aprêço que rendemos aos beneméritos sacerdotes Salesianos 
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e Beneditinos, envolvemos as demais comunidades religiosas 
e o dedicado clero secular, por motivo da elevação dos tra- 
balhos que desenvoivem, de ordem cultural, beneficente, 
cívica e apostólica. 

A solidariedade que ora aqui lhes prestam autoridades 
do Govêrno da República e do Estado e lidimos embaixado- 
res da inteligência patricia, bem demonstra as razões da 
homenagem, nas galas desta assembléia, por entre as com& 
mora~óes que a inspiram, no conjunto apreciativo de suas 
altas benemerências. 

Nas batinas dos Filhos de São João Bosco e de São 
Bento, nas venerandas mitras dos bispos do Estado Bandei- 
rante, nas cruzes peitorais de seus Arcebispos e na augusta 
púrpura cardinalicia do Eminentíssimo Cardeal Mota, avul- 
tam os que doutrinaram e doutrinam, exemplificaram e 
exemplificam a fé e a moral, que o Credo, o Decálogo e o 
Evangelho consubstanciam, nas iluminuras da verdade e 
do bem. 

Seus ensinamentos, aqui em torno - Sursum Corda! 
- plasmaram férvido sentimento patriótico, vivida cons- 
ciência nacional cristalizaram, que nos proporcionam a ufa- 
nia de nós sermos nós mesmos, não tolerando, dentro de 
nossas lindes, prevaleçam teorias que nos mareiam a sensibi- 
lidade, para avassalar-nos a estranhas influências e desme- 
recer-nos o caráter e a soberania. 

E' para louvada, em consequência, a seguida atuação 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo em avivar 
a chama ardente da fé e do civismo, para manter-nos fiéis 
as nossas tradições e dirigir-nos a nossa enobrecida sobre- 
vivência. 

Numa como tácita lição, dir-se-ia, emoções revelam-se, 
excepcionalmente, na matéria bruta e lhe atribuem expres- 
siva linguagem. Vêde o "Sáo Paulo" rei dos mares, outrora, 
que, vendido como sucata ao estrangeiro, rompeu os grilhões 
da submissão, e, num protesto veemente de inconformado, 
a caminho do exílio, em pleno oceano, escura noite, jogou-se 
na voragem do mistério e sepultou-se no abismo das ondas 
que lhe marulharam salmodias . . . 

Não, apenas, falamos nós, humanas criaturas. O tempo 
e a natureza também falam. Não o demonstram, por ventu- 
ra, os acontecimentos a que nos referimos, a olência das 
flores, o sussurro da aragem, o ribombo do trovão? 

Que admirável eloqüência expressam, na dor ou na ale- 
gria, como linguagem do coração, as lágrimas silenciosas! 
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Até as pedras respondem afirmara o Ee. Antônio Vieira, 
para mostrar-nos que a mesma substância das coisas, de 
aspecto inerte, indiferente e mudo, têm nervos que vibram, 
alma que sente e gestos que falam! 

Confrade nosso, fala-nos, ainda, a saudade e admiração, 
a memória de Dom Francisco de Aquino Corra,  que compôs 
a beleza da vida, pela sua inteligência e virtude; antes, a 
serviço da Pia Sociedade Salesiana; em o nobre Episcopado 
Nacional, em pós. 

A vossa e a nossa grei pertenceu e as exaltou! 
Parecenos revê-lo: a fulgente cruz ao peito, a faixa ver- 

melha, a cintura; a negra samarra, coberta pela capa de 
seda carmezim, das espáduas estendida aos pés.. . tudo lhe 
conferia um quê da natural imponência e dignidade. 

A estatura majestosa, o ritmo senhorial do passo firme, 
realçavam-lhe as insígnias da hierarquia eclesiástica. Com 
o sainete que lhe é imanente, recordalhe Pedro Calmon "a 
prtncfpesca figura de um Cardeal da Renascenca." 

O porte heril e sobranceiro nêle insinuava - só aos 
olhos de auem, de perto. não o conhecesse - algo de oresu- 
mida importância e de enfático arredismo. Mas. ao nrimeiro 
contato, diluia-se, a rigor, como por encanto, de modo abso- 
luto. a perfunctória imnressáo. de vez oiie o identificavam 
os dons automatos da alma, semnre hi~milde. cortes e comu- 
nicativa, todo êle bondade e retidão, tal, em verdade. o era. 

N5.o raras oessoas, nos Inivos da aparência. simulam 
modéstia, encenam exaansibilidade, sem as cultuar no ín- 
timo. como certos ve~etais aue o veneno escondem no i n e  
briante perfume das flores. na vistosa polpa dos frutos e no 
aconchego da abundante ramagem. 

Dom Aauino Corrêa. muito ao invés. os dons suneriores, 
envolvia-os na circunsnecáo. nara não desnertar o senso da 
alheia inferioridade, em confronto a própria excelsitude. 

A pele sem ruzas, moreno-claro-rosada aue. ao denois 
se converteu em marmórea lividez. alie nêle mal disfarcava 
o .genuíno sertanejo: a caheca hem talhada: os cabelos alvos 
e rentes. sumidos na parte dianteira superior. na calvície 
dos iiltiios anos, aue lhe desmnnrhnra a. mecha insi~lafia, 
pávido ensaio de tonete aue, insubmisso. refueia do snlidéu 
escarlate ; a fonte espacosa ; os ,grandes cilios e, aor sóbre a 
lent,e dos óculos, o teimoso neerume das sobrancelhns abun- 
dantes; o nariz saliente: finos os lábios, a circundarem a 
ampla boca, sob a moldura de benévolo sorriso; o queixo 
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proeminente; a barba densa e escanhoada; ei-10, num rá- 
pido esboço, nas caracteristicas da externa configuração. 

A voz suave, os gestos comedidos, o trato cordial, fize- 
ram-no invencivel dominador, mercê do fascínio pessoal e 
da elegância das atitudes. 

~onhecid8 incrédulo não logrou abafar a explosão - 
irreverente embora - de seu entusiasmo, ao dizer "É um 
perigo êste Arcebispo". 

Admirável, santo "perigo" declaramo-lo, numa. paródia, 
ao "Félix Culpa" de Saato Agostinho! 

Longe de causar a morte, como as encantadoras vozes 
das sereias e iáras das lendas, atraia para ao bem conduzir 
e a alma retemperava na doçura e no refrigério das ambró- 
sias e néctares que alimentavam os habitantes das regiões 
olímpicas. 

Homem ilustrado e simples, alegre e acolhedor, piedoso 
e austero, afigurava-se-nos antigo heleno que do Liacura. se 
transmudara para as selvas do extremo oeste brasileiro; de 
um fidalgo encoberto num caboclo; de um príncipe converti- 
do a democracia e de um diplomata afeito ao ascetismo, em 
que pese o contraste vocabular, pois de ingênita distinção 
e respeitabilidade a natureza o dotara. 

Certa feita, declarou êle, em relação a Dom Sebastião 
Leme, alma gêmea da sua: "De longe se admira e de perto 
se ama". Neste conceito, sem o querer, sintetizou o próprio 
valor. 

Méritos de ordem moral e intelectual teceram-lhe a vida 
de aspectos excepcionais. Alguns vo-los recordo : A maioria 
dos nossos patricios ilustres, nos variados setores das ativi- 
dades - corifeus da política, das ciências, das artes e das 
letras - fora das provincianas terras do nascimento, na 
metrópole carioca é que adquiriram notoriedade. Bastaria 
citar o Visconde de Mauá, Carlos Gomes, José do Patrocínio, 
José de Alencar, Silva Jardim, Capistrano de Abreu, Silvia 
Romero, João Ribeiro, Coelho. Neto, Humberto de Campos. 
Dom Francisco de Aquino Corrêa, diferentemente, nascido 
em Mato Grosso e lá enraizado, tornou-se nome nacional, sob 
as bênçãos do Brasil inteiro, admirado, benquisto e venerado. 

Foi ele, até hoje, o primeiro e único, entre os matogros- 
senses, a compor o Episcopado Nacional, o primeiro e único, 
entre os matogrossenses, a ingressar na  Academia Brasileira 
de Letras. 

Sabido é, nas diversas fases da nossa vida politico-admi- 
nistrativa, alguns padres, bispos e arcebispos foram chama- 
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dos ao desempenho do poder civil, na Bahia, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pará, Mat@Grosso, Ma- 
ranháo, Goiás e Ceará. 

Na República, todavia Dom Aquino Corrèa foi a primei- 
ra e única batina, a primeira e única mitra, a exercê-lo, em 
nosso meio, numa demonstração de confiança popular, em 
regular pleito eleitoral que as urnas consagraram. 

Fiemiam, na  época, os 'horrores da primeira conflaga- 
çáo mundial e conturbavam Mato Grosso os prenúncios de 
séria luta politica, que ameaçava jogá-lo na sangueira fra- 
tricida, quando, em 1917, foi, o então Bispo Auxiliar de Cuia- 
bá, candidato vitorioso de conciliação a o  govêrno estadual, 
para o quatriênio de 1918 a 1922. 

Apropriado é êste recinto, oportuna é a ocasião, para des- 
fazer notícia, que corre boca, a exigir contestação: Atribui-se 
ao Dr. WenceSlau Brás Pereira Gomes a idéia de propor o 
nome do jovem bispo ao Palácio Alencastro. A iniciativa, 
contudo, não é do Presidente d a  República e, sim, do confra- 
de nosso, Dr. José Ribeiro de Sá Carvalho, que a sugeriu, 
em particular, ao Interventor Federal, Dr. Camilo Soares de 
Moura, seu conterrâneo de Minas, que a considerou por feliz 
e a remeteu ao Catete, para que a estudasse. 

Necessário, porém, obter beneplácito da Santa Sé as 
combinações, em obediència ao artigo 139 do Código Can& 
nico. Dom Angelo Scapardini, ao tempo Núncio Apostólico 
junto ao nosso Govèrno, dirigiu-se à Secretaria do Estado 
do Vaticano, que assentiu na proposta e augurou estabele- 
cesse Dom Aquino Corrêa a paz cristã objetivada. 

A escolha de seu nome para a mbgistratura suprema, 
em sua terra de nascimento, representou, sem dúvida, a tes  
tado eloqüente da confiança de seus coestaduanos, que êle 
mais agradeceria, se de seu nome não houvessem cogitado. 

Forçoso é convir que esta lembrança lhe acarretou sa- 
crificios, por isso que o afastava da piedosa missão a que se 
votara, para expolo a possíveis exacerbações, e para atirálo 
às contingências oscilatórias da fortuna, que não lhe pro- 
piciavam a certeza da vitória. 

Aos sacrifícios juntavam-se as responsabilidades admi- 
nistrativas de amplo território, à civilização disputado pelo 
sertão bravio ; com número escasso de habitantes ; núcleos 
longe dos centros progressistas ; deficientes vias de transpor- 
te; falho de recursos financeiros disponíveis; imensas rique- 
zas atravancadas; quase tudo a exigir criação, aumento ou 
reparos inadiáveis. . . 



Ele o reconheceu: "O que se me oferece não é um lau- 
rel, é uma coroa de espinhos. Não é um Tabor, é um Calvá- 
rio; não é uma púrpura, é uma túnica de Nesso; não é leito 
de sibarita, alcochoado de rosas, é um ecúleo ou grelha de 
mártir". 

Seu espírito de renúncia pessoal; seu digno padrão de 
austeridade; sua consciência ao dever; seu amor jamais 
desmentido a Mato Grosso; levaram-no a desenvolver prc- 
grama governativo de concórdia e reconstrução, proveitoso à 
causa pública, com maior volume da receita estadual, incen- 
tivos a cultura e a remodelações materiais. 

O propósito de manter-se, verdadeiro magistrado, acima 
das competições, fizeram-no amargar, todavia, não sei se o 
túrgido soprar da incompreensáo, se o rugir da maledicên- 
cia intencional, fruto dos assomos sensacionalistas, da infre- 
ne demagogia e das solicitações dasatendidas. 

Quem até hoje, aqui ou além, no exercício do poder, 
atado ao pelmrinho da intriga, não sofreu as campanhas 
que o partidarismo gera, a. teimosia difunde e a paixão alu- 
cina, na inquietação da bilis da falsidade e na  freima dos aze- 
dumes do descrédito, no desejo de amesquinhá-lo, com o 
anátema do despeito; no intento de feri-lo, com os açoites 
da injúria; na ânsia de abatê-lo, com a peçonha da calúnia? 

Não poderia Dom Aquino Corrêa constituir singular ex- 
ceção a regra, por exceção, sem exceção alguma! 

Ninguém de boa-fé negará legitimamente a oposição cri- 
teriosa, que se fundamenta no bem coletivo, visando a cor- 
reção de possíveis erros; ninguém de boa-fé, no entanto, 
concordará em tê-la por louvável, se nãa a inspira o interêsse 
popular, se não a norteiam postulados jurídicos e morais, a 
que se conformam a verdade, a sensatez, a elevação, elemen- 
tos, de per si, bastantes a dar-lhe consistência pública. 

A oposição negar, a toa e a tuna, o direito de manifes- 
tar-se, fora assegurar o império do arbítrio e da impunidade, 
mas, de tropel, exercê-la, seria desvirtuLla e afrontar. 

Lembro-me a esse respeito haver dito Lauro Muller, co- . 
mentando a afirmativa "a sã política é filha da Moral e da 
Razão: por isso, ela não presta. Tem duas mães e não pai 
conhecido. 

O partidarismo, é certo, não se ajusta, de um lado, com 
a conivência achamboada, sem trecho nem trabelho, do que 
urge corrigido da parte dos eventuais mandatários públicos; 
por outro, decorrente de agressivo facciosismo, não legitima 
invariável e lança desaprovação a todas as medidas que dê- 
les partem. 
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Por vêzes, glosava os apodos contra êle assacados, pela 
inconsciente politica. Exemplifica-o, de cavorteiro sentido 
nas entrelinhas, a epigrafe de uma crônica de jornal oposi- 

. cionista ao seu governo: "O Bispo Aquino esta dominando a 
politica", Isolada a sílaba final de seu nome e ao verbo au- 
xiliar unida a primeira do gerúndio que se lhe segue, nefasta 
governança lhe era conferida, ou seja: "O Bispo aqui no 
estado minando a politica". 

Uma cláusula do acordo entre os dois partidos, determi- 
nava número igual de deputados a Assembléia Legislativa, 
assim evitando o desequilíbrio de suas forças. Para entre 
êles manter a independência do Executivo, reservaram os 
próceres, de uma e outra corrente, a pessoas da confiança 
do Bispo-Presidente, quatro cadeiras na representação p e  
pular. A citada medida não impediu, no entanto: os des- 
contentes : 
- Aqui nisto, só os "aquinistas". 
Período houve em que salas especiais, a cada partidol 

foram destinadas às audiências na sede governamental, para 
evitar rusgas, que não se revelavam nugas. 

Não foi sem razão que Dom Aquino Corrêa deu o nome 
"Politica" ao agressivo filhote de onça, de garras perigosas 
e afiados colmilhos, que lhe ofertaram. 

Afirmou-nos o Marechal Cándido Mariano ,da Silva Ron- 
don, nome que citamos com a admiração que os brasileiros 
lhe votamos a memória : "Presidente do Estado, Dom Aqui- 
no se revelou o administrador correto, o empreendedor se- 
guro e o patriota esclarecido. Governou com alta inspiração 
e ponderado critério. Ninguém, melhor do que êle, se sairia 
da emprêsa, na época dificil da sua administração". 

Sôbre testemunharem no mister governativo a inteli- 
gência de Dom Aquino, valem as afirmativas do ínclito mi- 
litar e glorioso desbravador sertãnejo, por definitivo julga- 
mento da História, livre das paixões que ensandecem os 
homens, obliteram a mente e abafam a voz.da consciência. 

Permiti reproduza eu o diálogo mantido por Dom Aquino 
Corrêa e quem ora vos fala, certa ocasiáa, ao demandarmos 
a Nunciatura Apostólica, faz anos, na Praia de Botafogo, 
no Rio de Janeiro. As perguntas que ihe dirigimos, todas 
embeb'idas na indiscrição, êle as. respondeu com vivaz inte- 
ligência, surpreendente argúcia e requintada finura. Uma 
após outra, apreciai-lhes o sabor nelas contido: 
- Que acha, Exa. da proibição de as mulheres entrarem 

para a Academia? 
- Tenhc-a por sensata e a ela favorável. As merecede 



ras das láureas acadêmicas, além de se livrarem, destarte, 
dos percalços de uma incerteza vitoriosa eleitoral, que tem 
decepcionado a muitos valores intelectuais, do sexo opasto, 
em razao do minguado numero de poltronas da Academia, 
melhor se resguardariam das aljavas impiedosas da critica. 
Considere que "na mulher não se bate nem com uma flor.. ." 
Quando não procedessem tais argumentos, não se esqueça de 
que vivemos, a despeito de numerosas rainhas, no regime 
democrático, no qual a maioria tem voz ativa, no exercício 
do voto secreto. . . 
- Poderia citar nomes dos que bateram a porta da 

Academia e na sua opinião mereceriam vê-las abertas? 
- Citar nomes de memória, teria duplo inconveniente: 

a omissão involuntária de alguns de alto merecimento em 
nossas letras, e um extemporaneo reexame das credenciais 
dos que o venceram, por maioria dos votos academicos. 
- Entre os que nso se aventuraram a solicitá-los, que 

pessoas, a seu ver, honrariam a Academia e nelas votaria 
sem hesitação? 
- Entre os que se foram para a eternidade, em duas 

altas expressões da inteligência nacional: Dom Leopoldo e 
Silva e o Pe. Leonel Franca. Entre os que, mercê divina, 
continuam vivos: Dom Augusto Álvaro da Silva, Dom An- 
tônio Lustosa e o Dr. Altino Arantes. Dêstes, cito os nomes, 
porque, não se apresentando êles como candidatos, não es- 
tou a insinuar preferências aos meus dignos pares. Não cito 
nomes de conterraneos, o que poderia ser interpretado como 
regionalismo. 
- Na convivência acadèmica, pode revelar quais os 

seus amigos mais diletos? 
- No longo espaço de tempo que vai da minha eleição 

aos dias de hoje, de todos os meus confrades tenho recebido 
provas de cordialidade e afeto, acima das que eu pudesse 
julgar-me credor. A nobre companhia é formada por gente 
culta, que se valoriza na gentileza e na bondade. Sem ex- 
cluir os que de mim divergem no credo religioso, sem des  
tacar outros com mais afinidades comigo, a êles todos lhes 
agradeço, que bem o merecem. Por fim, última indagação 
deflagramos : 
- Como julga, Excelência, na Academia, a presença 

dos modernistas? 
- Se a Academia acolhe os filhos de vários Estados do 

Brasil, que se dedicam as letras; se ela recebe indistinta- 
mente, velhos e moços ; se ela abre as suas portas aos homens 



de credos religiosos e de coloraçóes políticas diferentes, que 
mal pode haver nela se defrontem os que seguem opostos 
grupos literários? Saiba, várias vêzes pequei, se pecado é 
votar nos modernistas. 

Ao concretismo abstrato das perguntas e ao abstracio- 
nismo concreto das respostas, sobrepairou a distinçgo acadê- 
mica de Dom Aquino Corrêa. 

Nossa chegada a Nunciatura Apostólica, finalizou a "sa- 
batina", como a dizer-nos, sem falar, o clássico remate: 
Está encerrada a sessão". 

Não nos eximimos de sublinhar' encantadora faceta de 
sua personalidade : o temperamento jovial. 

Por incompatíveis, não considerava a virtude e a ale- 
gria. Tinha por certoum "santo triste" fora um "triste santo", 
em consonância ao versiculo do Salmo de David: "Servite 
domino cum laetitia". 

Nas palestras com os íntimos cavaqueava com humoris- 
mo, que ocultava na séria aparência; mostrava-se hábil, no 
adequado jogo das palavras; fina ironia compunha, na su- 
tileza das afirmativas; o desprevenido interlocutor, engra- 
dava-o na surprêsa dos trocadilhos. Exemplificamo-10, data 
venia, em lances diversos, rapidamente : 

Certa vez, passeava êle nos corredores do Colégio Sto. 
Inacio, com Pe. Leonel Franca, por quem nutria muita admi- 
ração e amizade. Passados alguns minutos, o notável jesuíta 
pediu licença para sair e agradeceu-lhe a companhia. 
- Eu é que lha agradeço, Sr. Pe. Franca, por me ser 

altamente honrosa e benéfica. 
- Por quem é, Sr. Arcebispo.. . que lhe pode valer a 

minha companhia? 
- Para mim vale muito, mais que outras! 
- Mas, Sr. Arcebispo, V. Exa. me confunde.. . . 
- Não insista, que podemos, com a nossa discussão, es- 

candalizar o amigo recém-chegado. Que V. Revma. por mo- 
déstia, se esqueça de suas qualidades, eu compreendo. Será, 
porém, capaz de negar que a sua companhia é a Compa- 
nhia de Jesus? E a Companhia de Jesus não vale muito 
mais que a de qualquer mortal?. . . 

Inconformado o artista e amigo Alberto Lima, por viver 
Dom Aquino longe do Rio de Janeiro, onde vasto era o cír- 
culo de suas relações e as possibilidades maiores nas vanta- 
gens de ordem pecuniária, insinuou-lhe a transferência para 
uma Diocese bem próxima, reunidos o titulo e as honras de 
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Arcebispo e as atribuições de Bispo residente. Simulou con- 
cordar com a sugestão, pilheriou e respondeu-lhe, de pronto: 
- Sua proposta não é descabida. Dela irei tratar pelos 

canais competentes. Perto daqui residente, ser-me-ia per- 
mitido, semanalmente, comparecer as sessóe da Academia 
Brasileira e, desta forma, eu, Bispo, "bisparia", o "jetton" 
da presença. 

Recolhido a Casa de Saúde São José, molestava-o terrí- 
vel insônia. Dom Pedro Massa, Prelado do Rio Negro, acon- 
selhou-o chá de casca de maçã, de proveitoso resultado. 

Não acreditou o doente na eficácia da terapêutica e ali- 
nhavou a declaraçáo feita de mitacismo e tautofonia: 
- De maçã, Dom Massa, que maçada. eu não saber.. . 
Nos seus trabalhos doutrinários, filosóficos, apologéticos 

ou literários, vibra a alma de esteta de Dom Aquino Corrêa, 
fala o seu coração de patriota e de apóstolo. 

Versado em múltiplos conhecimentos, afeito aos segredos 
do Latim e do Grego, mestre do vernáculo e senhor dos 
idiomas italiano, francês e castelhano, revela-se ele, em suas 
obras, o poligrado abalizado, o pensador esclarecido, o tribu- 
no de raça e o poeta de alta linhagem, veraz intelectual que, 
sobremodo, honra a inteligência religiosa brasileira. 

Artista da palavra, aprazia-lhe, com discernimento e 
gosto, conciliar a elevação da forma e da idéia, lembrando-se, 
talvez, de Santo Hilário, que, em suas orações, a Deus pedia, 
junto a inteligência e a fé, lhe desse a beleza do estilo, que 
o mal estilo êle o configurava em pecado. 

Dom Aquino Corrêa foi inscrito na Associação Brasi- 
leira da Imprensa, tendo colaborado em diversos jornais e 
revistas de Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. 

A leitura de seus livros, pontilhados no simbolismo da 
cruz e da bandeira, evidencia-lhe a erudição, a capacidade 
artística e as vibrações emocionais, nascidas na seiva reli- 
giosa, patriótica e'moral, que lhe manifestavam os estados 
de alma. 

Os dotes de pesquisador, analista e crítico, mais se pa- 
tenteiam nos esti?dos s&bre Dante Alighieri, São Francisco 
de Sales, Castro Alves e os Moços, Gonçalves Dias, os Bispos 
do Brasil, o Pe. Vieira, o elogio de Rui Barbosa e o elogio 
acadêmico do Pe. Manuel de Siqueira, patrono de sua cadei- 
ra na Academia Mato-grossense de Letras. 

De brando feitio, como o Nazareno Divino, aconselhas- 
sem-no os reclamos do dever, não se esquivava de assumir 
atitude combativa e os erros fustigava, internerato e intim* 



rato, qual Cristo, de chicote em punho, na arremetida con- 
tra os vendilhões do templo, como o provam as antíteses e 
as comparaçóes, usadas sem meias tintas, que ides ouvir: 
"Nenhum termo há de que tanto abuse a linguagem do ho- 
mem, forçando-o numa confusão habitual e detestável, a 
significar idéias infinitamente desencontradas. Existe, de 
fato, um amor, que é a suprema elevação do homem e outro 
amor, que é a sua suprema degradação. Há um amor que e 
o surto radioso do 'espírito, arrebatando, consigo, rumo ao 
ideal, o troféu glorioso de uma animalidade transfigurada. 
mas há outro amor que é a tirania brutal da sensualidade. 
atascando a razão, nos hediondos tremedais da carne. Há 
um amor que é o cántico de cotovia, entre os dourados e s  
pasmos da luz nascente, mas há outro amor, que é o cortejar 
volutuoso do abutre, em putrefatos repastos. Há um amor, 
que é o beijo harmonioso de mãe 'ou esposa casta, mas há 
outro amor, que é o.beijo verminado e soturno dos lupanares 
sombrios. Há um amor que é como a alvorada virginal do 
Evangelho, na alma adolescente do discipulo predileto, mas 
há outro amor que é como aquela noite imensa, na alma 
tenebrosa de Judas. Há um amor, que é vida: outro amor, 
que é morte. Há um amor, que é o sorriso infinito e outro 
amor, que é a infinita miséria. Há, enfim, o verdadeiro e o 
falso amor". 

Seu estilo, escorreito e puro, belo e rico, original e fasci- 
nante ilustra e encanta; conforma-se ao deleite do espírito 
e à fidalguia do idioma. Dão-lhe valimento e graça o voca- 
bulário abundante, a louçania das expressões, a beleza das 
imagens. Lembra Rui e Vieira, que lhe eram familiares no 
trato da leitura. Aplica-se-lhe, a justa, o conceito elogioso 
que àquele teceu: "Clássico sem ser arcáico, moderno sem 
barbarismo, verdadeiro parnasiano da prosa, Rui tem o con- 
dáo de refundir continuamente a iíngua, em novos moldes 
de beleza viva, ao calor de seu portentoso temperamento li- 
terário". 

Rebrilha a prosa do Arcebispo escritor, nas páginas de 
"A Fronteira MateGrosso-Goius", estudo histórico; em "Uma 
Flor do Clero Cuiabano", escorço biográfico do Pe. Armindo 
Maria de Oliveira; nas "Cartas Pastorais" e nos "Discursos", 
com dois e três volumes, respectivamente; em "Dom, José 
Antônio dos Reis", biografia do "Primeiro Paulista, elevaclo 
a uma Diocese do Brasil", oferecia ao Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, ao ensejo do 4.0 Centenário da 
Flmdaçáo de sua Capital e "Pétalas do Evangelho", trabalho 
ainda não publicado em livro. 
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" ~ l o ~ ~ i l e ~ i u ~  Asceticun~. pro Episcopis", coletânea de tra- 
tadistas eclesiásticos, principalmente São Carlos Borromeu 
e Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, destina-se a meditação 
dos que exercem o múnus da plenitude sacerdotal. 

Em seus livros, o pensador e o argumentador, assim 
como o artista, se mostram exuberantes. Vêde-o em "A Noi- 
va dos Sábios", discretar numa persuasiva dialética, em que 
esfarinha a propalada incompatibilidade entre a Fé e a 
Ciência, conceitua o sentido exato da liberdade do pensa- 
mento e esvurma o materialismo. O mesmo verificamos em 
"A Poesia e a Alma Humana" e "A Poesia e a Moral". 

A figura apolínea hierárquica, o timbre agradável e os 
módulos da voz, a palavra fluente e colorida, a dicção per- 
feita, os gestos sóbrios e variados, credenciavam Dom Aqui- 
no Corrêa por magno orador contemporâneo. 

Erudito e eloqüente, da estirpe de um Frei Monte Alver- 
ne, de um Dom Luis Raimundo de Brito, de um Pe. Júlio 
Maria, êle arrebatava os assistentes, porque falava, inspira- 
do na inteligência. e no coração. 

Nas festas litúrgicas e civicas, nos atos solenes das Aca- 
demias e Congressos, fluia de seus lábios a verdade e a exal- 
tação da beleza. 

Tal como num vergel coberto de flores - sob as galas 
dos aspectos, a riqueza dos matizes e os caprichos dos per- 
fumes, não nos fora permitido, por difícil, escolher a mais 
formosa - entre seus discursos, antolha-se-nos temerário 
selecionar o mais belo. Em todos vicejam oportunas idéias; 
em todos pompeiam lições de crença, patriotismo e elevação ; 
em todos êles desenvolve teses recomendáveis; em todos há 
laivos de inteligência., vibrações sentimentais, cintilações de 
cultura e gosto; em todos, em suma, rutila o valor essencial 
e formal da ética e da estética. 

Consideremos, como exemplo, a oração a Velha Bandei- 
ra do 1V. Batalhão de Voluntários, relíquia da epopéia da. 
Retirada de Laguna, gesta histórica do Brasil de ontem, su- 
blimada, para honra nossa e dos pósteros, nos lances dan- 
tescos, terrivelmente belos do heroismo, no impetuoso caudal, 
que sangra dos sacrifícios ! 

Sob a força descritiva de Dom Aquino Corrêa, seguimos 
a coluna em marcha, por entre macegas, capoeiras e brejais. 
O furor inimigo a envolve, as ordens de Martim Urbieta, 
Braz Montiel e Crescênrio Medina. . . 

0 s  retirantes são castigados pela distância, a indiferença 
agressiva da natureza e as labaredas apavorantes dos incên- 
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dias. . . Ora os derreia a canícula, ora tiritam de frio. . . A 
angústia da fome, o tormento da sêde, o flagelo pestífero do 
cólera-morbus, como abantesmas em delirio, torturam os pa- 
triotas aliciados em Minas, São Paulo, e Goiás, na macabra 
visão do martírio, tangidos pelo estafim de sucessivas des- 
graças. . . Milhares sucumbem, a ceifa da morte, entre êles 
os comandantes José Antonio Galváo e Carlos Morais Ca- 
misáo.. . A seguir, investe contra o famoso Guia Lopes - 
José Francisco.. . Ei-10 agonizante,, da montaria jogado ao 
solo, febril e arquejante, esvaído de forças, a mirar, alem do 
rio, a sua casa transformada em tapera, os canteiros flori- 
dos, cuidados por Dona Senhorinha - enlevos dos olhos e 
do coração de ambos - asfixiados na mataria espêssa.. . 

O Visconde de Taunay imortalizou-os em livro memora- 
vel. As glórias de sua bandeira - esmaecida, rota, condeco- 
rada pelo chamusco do fogo e pelas balas inimigas - Dom 
Aquino Corrêa as reaviva. Harmonizados o primor verbal 
e a fidelidade histórica, a graça e o patriotismo, êle emociona 
"feliz e nobre povo, que tem na elevação de suas montanhas, 
o fac-simile da sua consciência católica e na rica estrutura 
de seu sub-solo a imagem do seu caráter, tão bem definido 
pelo sábio: coração de ouro em tórax de ferro". 

Todos os brasileiros ouvimos, ainda, o reboar de sua 
férvida peroraçáo : "Mas, se algum dia, o que Deus não per- 
mita, o dilúvio das paixões humanas galgar os píncaros s a  
grados, onde ancoraram as arcas santas das tradições na- 
cionais; se a onda invasora ameaçar submergir as institui- 
ções e os princípios que fazem grandes os povos, desprende- 
te, ó Bandeira! desprende-te do teu Arará solitário, enfuna 
como uma vela o teu farrapo auriverde, e vai! recomeça 
pelo Brasil em fora a tua odisséia de fé, de patriotismo e de 
glória, apontando-nos, com o teu mastro imortal, acima de 
todos os naufrágios e detòdas as borrascas, o céu azul dos 
teus ideais infinitas. Salve Bandeira!" 

Antes de notabilizar-se por tribuna e escritor, bem mais 
cedo, ao florir de seus catorze anos - revelou-se poeta, em 
1889, o jovem Francisco de Aquino Corrêa. As primicias da 
"Musa em Botão" desabrocham em ditirambos religiosos. 

Suas poesias, deu-as a publicidade, já bispo, nos dois 
volumes de "Odes", em que enfeixou as primeiras wmposi- 
çóes e as que atingem o ano de 1917. 

Inspiraram-no, como diz êle, sonhos da infância, por 
onde, no azul diáfano da inocência, perpassavam revoadas 
luminosas de anjos, e, mais formosa que todos êles, a visão 
sorridente de minha mãe. . . 
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Frêmitos misteriosos do coração adolescente que, desa- 
brochando incjnscio para o Infinito, borboleteia a flor de 
todos os ideais e por entre os encantos da luxuriante Pátria, 
buscam em vão repouso na  criação inteira.. . 

Transportes deliciosos de uma alma de noviço, de sacer- 
dote e de bispo, para quem Deus é o ideal dos ideais, a poesia 
infinita, pela qual tudo é belo e sem a qual tudo é nada. 

Escreveu-as "pedindo sempre a Deus fossem tais que 
pudesse repeti-las, sem remorsos, à beira do túmule. não 
como eco nostálgico da terra, mas, sim, como prelúdio e 
anseio de canqóes eternas". 

Na tessitura de suas poesias, mostra-se-nos Dom Fran- 
cisco de Aquino Corrêa, romântico pela inspiração e, pela 
estética em que as cinzelou, lapidário parnasiano, sem os 
exageros que desfibraw. os sentimentos e abafam o estro. 

Dado o lirismo dos enlevos reli@.osos que o abrasavam, 
suas poesias recordam, uor vêzes, l âm~adas  votivas, altares, 
vitrais e órqã,os. Semelham-se, em outros comenos, a clari- 
nadas altissonantes de entusiasmo pátrio, que despbrtam a 
lembrança de nossos feitos gloriosos, sob o eorjeio da  uassa- 
rada, o sussurro dos rios, o ondular da brisa e a sinfonia 
das cachoeiras que talisgam planos, aos revérberos do sol, 
na fi,wraçáo da esperança. 

Além de "Odes" deixou êle dois livros do mesmo gênero: 
"Terra  Natal" e "Novc e t  Veterc". O primeiro, escrito, zran- 
de parte, em meio a visitas pastorais que fazia a cavalo, 
encerra exaltação à natureza, sem esquecer a descrição do 
pantanal. No temário relativo ao homem, recorda o índio, 
as epopéias das Bandeiras e da Retirada de Laguna, os Con- 
quistadores, os missionários e os heróis. Suas últimas pági- 
nas referem-se as tradições do berço pátrio. Aí encontra- 
mos lindos sonetos, como o "Sabiá": 

"Fins da séca. Em adusto, hirto pau serrado 
Lá suspira um sabiá. Nos broncos arredores, 
Nem uma árvore em flor para o seu ninho amado, 
Pois se o céu não dá chuva, a terra não dá flores! 

E ei-10 a cantar, pedindo a chuva ao céu que, empoado, 
Parece alheio e surdo aos seus clamores: 
Na atmosfera pesada e grossa, lado a lado, 
Fuzilam, sempre mais, os sóis abrasadores. 



Afla, de longe a longe, em mornas baforadas, 
O bochorno que varre as últimas queimadas; 
Depois, a calmaria.. . e nem fõlha se move! 

E o triste do sabiá lá canta, canta, canta.. . 
Mas põe, na sua voz, tanta ternura, tanta, 
Que o céu, por fim, borbulha em lágrimas.. . e chove!" 

O médico e poeta mineiro Dr. Abel Tavares de Lacerda, 
sem tirar-lhe o belo colorido original, vestiu-lhe a expressão 
no linguajar caipira: 

"Um sabiá, pelos fim da sêca impulerado, 
Numa arve isturricaòa, a suspirá di amó, 
Num vê um gaio in flõ pru ninho pranejado, 
Mas, si u céu nem chuvisca, ora pois, cadê flõ? 

I ele, pidindo chuva au céu infumaçado, 
Num pára di gemê: "Piedade, Sinhõ! 
I pareci qui u céu num si dá pur achado, 
Purque abri mais a boca e manda mais calo! 

I vai di tempu in tempu, um bafo morno atema 
In bascuiá u chão nas derradera quêma.. . 
Dispois. . . na quetaçáo, nem ramo a remexê! 

I u pobre du sabiá qui pia, pia, pia, 
Bota nu seu cantá tanta malincolia, 
Qui u céu se cumpadeci i dizanda a chuvê!" 

"Foi exemplo de cordialidade e cordura, de compreensão 
e bondade, simpatia e indulgência. Fêz-se estimar estiman- 
do", para nos valermos das palavras de quem o sucedeu na 
Academia Brasileira de Letras e que salienta: "Uma das 
curiosidades da vida literária de Dom Aquino Corrêa - 
curiosidade que não pode deixar de ser mencionada em seu 
elogio acadêmico - é a de ter sido um dos raros poetas bra- 
sileiros que versejaram em vários idiomas. Gil Vicente com- 
punha sonetos, quer em português, quer em espanhol, com 
igual mestria. Ninguém ignora que Gregório de Matos, como 
Cláudio Manuel da Costa, escreveu poesias verdadeiramente 
primorosas, em italiano. O mesmo se dá com o ilustre decano 
desta casa, o nosso eminente companheiro Carlos Magalhães 
de Azeredo. José Eloi Otoni tinha o capricho de versejar 
em latim. Machado de Assis e Joaquim Nabuco foram poe- 



tas também em língua francesa. E a lista poderiamos jun- 
tar os nomes de Olavo Bilac, Alphonsus Guimarães, Freitas 
Vale, Eduardo Guimaráes, Aloisio de Castro, Ribeiro Couto, 
A. D. Tavares Bastos, etc. Dom Aquino Corrêa, entretanto, 
fêz versos em quatro idiomas: o nosso, o latim, o italiano 
e o francês". 

Conquanto não versejasse nas línguas de Milton e By- 
ron, ou de Cervantes e Lopes da Vega, não alheio ao inglês 
e familiarizado com o espanhol, Dom Aquino Corrêa traduziu 
Longfellow e o poemeto "Fé e Ceticismo", do poeta ibero 
J. B. Isabela, com oitavas de versos decassilabos e acentua 
ção rítmica na quarta silaba e na décima, de prodigioso 
efeito. 

A erudita enumeração do acadêmico Magalhães Júnior, 
relativa. aos intelectuais patricios que escreveram em outras 
línguas e em a nossa, cumpre-nos adicionar os nomes dos 
irmãos Martinho e Salvador Mesquita, nascidos no Rio de 
Janeiro, em 1633 e 1646, ambos eclesiásticos, que em Roma 
est,udaram e longo tempo lá viveram. Amigo de Antônio 
Vieira, Salvador recorria ao latim, nas suas produções lite- 
ilrias. Neste idioma e em italiano, por sua vez, escreveu 
Martinho, afeiçoado ao Cardeal Antônio Barberini, sobrinho 
do Papa Urbano VIII, também cultor das letras. 

"Nova et Vetera", outro livro de poesias de Dom Aquino 
Corrêa, como o seu titulo explica, reune produções antigas 
e modernas. 

Bardo espiritualista, animam seus versos os anelos da 
perfeição, que se vislumbram nos halos do ascetismo. A par 
disso, na motivação religiosa ou cívica que lhe envolve a 
contextura, pompeiam o estilo o ritmo cantante, a exube- 
rância sentimental, o férvido entusiasmo de sua alma vi- 
brátil. 

Ouçamo-lo na luxuriante adjetivaçáo de "O Natal da 
Pátria" : 

"Salve meu verde Pindorama flórido! 
Salve, terra mimosa dos palmares! 
Na conquista do século dos mares 
Tu foste a mais sagrada e senhoril! 
Viram-te os navegantes e saudaram-te, 
Qual novo éden de eternas primaveras, 
Tão deliciosa e incomparável eras, 
Terra de Santa Cruz, ó meu Brasil ! 



Eras a terra das palmeiras vírides, 
Quando abraçaste a Cruz e também ela 
Gravou seu nome em tua fronte bela, 
Sagrando-te a mais santa dentre mil.. . 
Palmas e Cruz! Oh! que os dois grandes simbolos 
Da realeza, da paz e da vitória, 
Coroem sempre a tua heróica história, 
Terra de Santa Cruz, 6 meu Brasil!" 

Seu espírito, como que aflando nas regiões do ideal, vol- 
ve-se para a geração do amanhã, e a conclama para o dever, 
nela vendo o iris da esperança. Em "Mocidade! Mocidade!" 
verificamos a mesma vibração emotiva: 

"Sede fortes e humildes como o oceano, 
Que embora ruja no furor insano, 
De sua majestade enorme e atroz, 
Vai logo, além, arrebentar nas praias, 
E nunca. excede as indefesas raias, 
Que a vontade do Altíssimo lhe impôs! 

Vibrai, vibrai, rompendo o vil marasmo, 
A onda crespa e sonora do entusiasmo, 
Em prol da Pátria, sob o olhar de Deus! 
E sede sempre como o mar, que lança 

. 
Os maroiços para o alto, e não se cansa 
No anseio eterno, pelo azul dos céus!" 

Lampeja seu est'ro e rebrilha seu patriotismo, com re- 
flexos no ,ritmo e na plástica das rimas encadeadas, nas 
estrofes de sua linda "Saudação à ,Bandeiraw: 

"Salve, Bandeira do Brasil querida, 
Tôda tecida de esperança e luz! 
Palio sagrado, sob o qual palpita 
A alma bendita do país da Cruz! 

Salve, Bandeira! Quando ao sol desfraldas, 
De 0uro.e esmeraldas, o teu manto real, 
Nossa alma em vôo pelo azul se lança, 
Nessa esperança de dourado ideal! 

Salve,   ande ira! Ao teu aceno, eu penso 
No meigo lenço de uma mãe que diz, 
Saudando o filho e lhe apontando o norte: , 

"Sê nobre e forte e me farás feliz! 



Salve, Bandeira! Como tenda arfante 
Que se levanta, no deserto nu, 
Tu nos sorris e tôda a dor desfazes! 
Há sempre oásis, onde aflores tu !  

Salve, Bandeira! A nossa vida é barca, 
Que singra e arca, na procela a urrar! 
Tu és a vela, que jamais se perde, 
Vela aunverde, sobranceira ao mar! 

Salve, Bandeira! Que és suave e justa 
Mortalha augusta, para os bravos teus! 
Mas, como a túnica de Nesso, ardes 
Para os covardes, para os vis e os réus! 

Salve! mil vêzes, ó gentil bandeira! 
Pura, fagueii'a, fulgurante, audaz! 
Salve! nas ondas e na firme terra! 
Salve! na guerra e na rosada paz !" 

Em seus trabalhos poéticos, aliás, como em toda a sua 
obra literária, Dom Francisco de Aquino Corrêa esquivou-se 
do excesso da fantasia e dos apelos das paixões enganosas, 
longe das fosforescèncias da boêmia, alheio às intoxicações 
do pessimismo. 

Sua produção, em prosa ou em verso, mostra-se, de lés 
a lés, em consonância ao preceito de seu ex-Zibris - "Men te  
Cordis" - pensa com o coração. Vale por todo um código 
de arte, subordinado a moral; constitui, na  verdade e na  
beleza em que a vasou, cristalina fonte de puro amor, de 
vibração cívica, de segurança na fé, de ardente hiperdulia, 
que esplende em "Respice Stel lam, voca Mariam", a lembrar 
página de São Bernardo: . 

"Maria é como a estrela que ilumina, 
Mas nada perde de seu brilho e ardor. 
Ela nos deu seu Filho, Mãe divina, 
Mas sempre Virgem, nítila de amor! 

O' tu, quem quer que sejas, se, bravia, 
A- tempestade assalta o teu baixel. 
Contempla a Estrêla, clama por Maria, 
E passará o vagalháo cruel! 



Em meio às ondas da soberba, da ira 
E da luxúria, que lhes anda ao pe, 
Antes que o rudo vendaval te fira, 
Ergue a Maria o teu olhar de fé! 

Se te punge e conturba o horror do crime, 
Se atroz remorso estremecer-te faz, 
Não esqueças, no azul, o astro sublime, 
Pensa em Maria, e hás de encontrar a paz. 

Se o abismo tétrico escancara a boca, 
Se os ventos, os escolhos, o escarcéu, 
Ameaçam tua nau, Mana invoca, 
E fita a Estrêla que sorri no céu! 
Não emudeça a invocação querida, 
Nos teus lábios e nem no coração. 
Busca o exemplo imitar da sua vida 
E hás de sentir-lhe o influxo da oração. 

Entre os parcéis, de que este mar se junca, 
Se a suplicas, não há desesperar, 
Porque, se' a segues, não desvias nunca, 
E se a consultas, não te deixa errar. 

Se ela e contigo, serás sempre forte, 
Se te defende, evitarás o mal; 
Se te protege, vencerás a morte; 
Se te é propícia, alcançaras o ideal!" 

Em genuflexa atitude espiritual, sob os assomos da alma 
piedosa, tange a lira, em honra ao Divino Mestre: 

"Adoro-te, ó divino e pálido poeta, 
Que revelaste ao mundo o evangelho do amor! 
Inspira-me, ó Rabi! banh%me a fronte inquieta, 
Na música imortal dêsse hino redentor ! 

Eis-me a teus pés, ó Mestre! a êsse amor consagro 
A lira, a mente, a alma, e tudo o que ela tem! 
Dh que eu passe a vida êste vale tão agro, 
Preludiando num salmo, as cítaras do além! - .. 

Oh! que nunca, jamais, repercuta em minha harpa 
Outro amor, que náo êsse ! Antes quebra-me, ó Deus, 
Qual Moisés estalou, do Sinai, contra a escarpa, 
As táboas da Lei Santa, em face dos hebreus! 



Que o teu Calvário seja o meu Parnaso Santo! 
Minha lira de amor, a tua grande cruz! 
Teus espinhos serão o laurel do meu canto, 
E meu canto de cisne, o teu nome, Jesus!" 

Deus, bondoso, atendeu-lhe a súplica, concedendo-lhe, nos 
últimos instantes, rodeado de amigos paulistas que lhe en- 
toaram as comovidas preces da despedida, quando penetrava 
os umbrais da eternidade, fazer do "Adoro-te, supplex", o 
seu canto de cisne ! 

Deus, bondoso, atendeu-lhe a expressa vontade, permi- 
tindo-lhe, após a vida terrena - que foi todo um poema de 
elevação e beleza - descansar na velha catedral, 

"Onde paira, qual plácida e infinita 
Flor, essa cruz bendita 
Da religião divina de meus pais! 

E quando livre, pelo azul infindo, 
Fór minh'alma subindo, 
Possa ela, ainda, contemplar, meu Deus! 
As verdes palmas dos gentis coqueiros, 
Como dedos faguejros, 
A dar-lhe. trêmulas, o extremo adeus!" 

Entregue ao sono da morte, jaz Dom Francisco de Aqui- 
no Corrêa, na capela-mor de sua catedral do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá, ao lado do Evangelho, próximo ao trono, 
em face da balaustrada eucaristica.. . 

Cerraram-se-lhe os lábios, a voz se fêz muda, inerte e 
fria permanece a mão que abençoava; imóvel, o coração que 
palpitava aos ritmos da fé, sob a auréola da esperança e 
os estos radiosos da caridade ! 

Seus trabalhos, sacrifícios e merecimentos, no entanto, 
dão-lhe vivência na saudade e aos olhos de amigos, con- 
terrâneos e patrícios; exaltam-lhe a memória, como cidadão 
ilustre, como legítimo intelectual e como religioso modelar 
e venerando; definem e exemplificam os valores espirituais; 
demonstram fidelidade ao culto do bem e do belo, do dever 
e da virtude! 



MACHADO DE ASSIS E A HISTÓRIA PATRIA 

Na tarde luminosa de 29 de setembro de 1908, no silogeu 
da Academia Brasileira de Letras, ante o corpo inanimado 
de Machado de Assis, fisicamente presente, pela úitirna vez, 
ao cenáculo a que êle comunicara a imortalidade de sua 
glória, - Rui Barbosa, no mais comovente dos adeuses, de- 
finiu o genial escritor como o clássico da língua, o mestre 
da frase, o árbitro das letras, o filósofo do romance, o 
mágico do conto, o joalheiro do verso, o exemplar sem rival, 
entre os contemporâneos, da elegância e da graça, do aticis 
mo e da singeleza, no conceber e no dizer. 

E, antecipandme ao pronunciamento dos pósteros, numa 
antevisão profética do futuro, Rui anunciou a intensificação 
do culto nacional de sua memória, a exemplo de fachos de 
luz tanto mais amplo e radiosos quanto mais distantes de 
seu foco, pois quanto mais difundida e iluminada se tornasse, 
no seio do povo brasileiro, a fascinação das belas letras, 
aprimorandeihe o espirito na cultura do coração e da inte- 
ligência, maior haveria de ser a veneraçáo, o aprêço, a deve 
ção do Brasil a figura e a obra literária de seu grande filho. 

Cinqüenta anos após as palavras oraculares do magnifico 
baiano, vemos plenamente confirmado o seu vaticínio e a 
imperecível obra machadiana em vitoriosa marcha no mun- 
do das letras, tanto nacionais como estrangeiras, agigan- 
tando-se com o País e renovandme a cada geração, pois ela 
traz em si, na genialidade de sua inspiração e de sua tessi- 
tura, a mensagem eterna da simplicidade e da beleza! 

Aicindo Guanabara, falando, na Câmara dos Deputados, 
por ocasião da morte do escritor, disse que o poder Público 
não poderia ausentar-se do culto cívico de Machado de Assis, 
a menos que desejasse dissociarse das condições de autên- 
tico e legítimo representante da Nação. Tinha êle, necessà, 
riamente, que solidarizar-se com o povo, na  consagraçáo 
daquela figura exponencial de nossas letras, pois essa era 



a atitude que o Brasil esperava, se não exigia, de seus re- 
presentantes. Daí a razão da presença da Secretaria da 
Educasão nas homenagens desta noite, quando o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, sentinela vigilante das 
tradições de cultura e brasilidade do continente, abre sole 
nemente as suas portas para participar, com entusiasmo e 
galhardia., da glorificação do ilustre brasileiro. 

O ângulo sob o qual nos propusemos examinar convosco 
a figura do grande literato: MACHADO DE ASSIS E A 
HISTÓRIA PÁTRIA, conquanto se case maravilhosamente 
às atividades intelectuais do sodalicio, mereceu, em vida do 
escritor, apaixonados debates, inçados de conclusóes mui 
diversas daquela que iremos perfilhar. Para citar apenas 
dois, dentre os mais respeitáveis e exaltados de seus oposito- 
res, lembraríamos Sílvio Romero e José do Patrocínio. O 
primeiro foi tão longe em sua divergência com o maravilhoso 
autor de "Memórias Póstumas de Brás Cubas", que chegou 
mesmo a recusar-lhe, em certo sentido, valor literário a sua 
triunfal jornada pelas letras. É exato que se penitenciou, 
posteriormente, dêsse juizo, mas perseverou na afirmação 
de que Machado esquecera, na sua obra, o povo brasileiro, 
convulsionado, durante a vida de romancista, por aconteci- 
mentos memoráveis, como a guerra do Paraguai, a abolição 
da escravatura, a proclamação da República, as guerras 
civis, o encilhamento. José  do Patrocínio, com veemência 
das mais contundentes, insurgiu-se, também, contra o s u a  
víssimo criador de Iaiá Garcia, apostrofando-lhe a indife- 
rença ante as aflições em que se debatia a sua gente, insen- 
sível as angústias que retalhavam a Pátria, fechado na tôrre 
de marfim de suas ilusões literárias, de seus livros e de seus 
versos. 

Mas teria Machado de Assis permanecido ausente da 
vida nacional, nessa cômoda postura de total alheamento, 
de soberana indiferença ante os emocionantes episódios so- 
ciais de seu tempo? Estaria êle, por ventura, dominado por 
entranhado amor a terras estrangeiras, atraído, e a tal 
ponto, pela sedução de outras plagas, que êsse condiciona- 
mento espiritual se revelasse, inelutável, em todos os seus 
escritos? Sòmente isto, em verdade, sòmente a desnaciona- 
lizaçáo do escritor, a cessação de sua comunhão com a cor- 
rente energética da vida brasileira, poderia explicar o insula- 
mento cívico de Machado de Assis, na hipótese de haver êle 
existido. E sòmente essa condição especialíssima de seu mun- 
do interior, desligado completamente dos sentimentos p a  
trióticos de seu povo, poderia emprestar sentido a semelhante 



interpretação de suas obras, pois o admirável estilista era 
um inspirado poeta, dotado de fina sensibilidade, como o 
atestam os seus primorosos trabalhos, divulgados pela im- 
prensa carioca. 

Não! Machado de Assis não foi êsse abúlico estigmati- 
zado pelos seus gratuitos adversários. O que faltou aos que 
dissentiram do nacionalismo de seu engenho, foi a indis 
pensável dose de imparcialidade e equilíbrio, ou, para sermos 
mais precisos, condições de perspectiva para avaliar com 
justiça a envergadura do titá. Machado lavrara no mármore 
polido de seu estilo um monumento literário de proporções 
grandiosas, a exemplo dos maciços, dos píncaros altaneiros, 
que só a distância permite abarcar em todas as suas linhas 
portentosas. Daí a condenação que sofreu dos juizos apres- 
sados. 

Todavia, se no preciso instante de sua morte, êle teve, 
no vaticínio de Rui, a acuidade mental que descortinou a 
excelência de seu talento fulgurante, não ihe faltou também, 
na palavra de Alcindo Guanabara, quem lhe fizesse justiça 
ao patriotismo da produção artística: "Machado de Assis, 
dizia Guanabara, na Câmara dos Deputados, sintetiza com- 
pleta e admiravelmente o nosso grau de cultura mental. Ele 
e o chele incontestado de nossa literatura. Direi mais: êle 
parece a expressão única da literatura brasileira, sob êste 
aspecto, da nacionalidade - palmeira solitária, no meio do 
oásis! Ninguém como êle afirmou, na obra literária, a sua 
individualidade e a nossa nacionalidade. Antes dêle, con- 
temporaneamente com ele, Gonçalves Dias e José de Alen- 
car, de quem, alias, êle mesmo dizia que encarnou, como 
ninguém, a alma brasileira, - falavam do Brasil, mas do 
Brasil que nós não, conhecemos, de um Brasil pré-histórico, 
do Brasil dos selvagens romantizados e poetizados, que e, 
para nós outros, quase um Brasil de ficção. Machado de 
Assis disse de sua gente, de seu tempo e de seu meio. O seu 
campo de atividade foi a sociedade em que vivemos" ( 1  1. 

Náo se trata de mera interpretação laudatória, impro- 
visada na tribuna parlamentar, sem raizes ou vinculaçáo 
real com os rumos da obra machadiana. Houve, da parte do 
escritor, uma brasilidade intencional, cristalina e sincera, 
na orientação de sua linguagem literária e na composiçáo 
de seus temas. kindador da Academia Brasileira de Letras, 
ao lado de Lúcio de Mendonça e Joaquim Nabuco, a escolha 
da personalidade de José de Alencar para patrono de sua 

( 1 )  Alcii~<io Guanahara - I)iscurii> iia Ciriiara dos Drpiitadoç etn ses - i 3  
de 30-seteinbro-1503 



cadeira traduziu a veneração de Machado de Assis pelo fe- 
cundo romancista ceare-me e, no discurso que proferiu por 
ocasião da inauguração da estátua do autor de "O Guarani", 
no Rio de Janeiro, disse de Alencar o que era exatamente a 
expressão característica de sua prosa: "Nunca escritor al- 
gum teve em mais alto grau a alma brasileira. E não é só 
porque houvesse tratado de assuntos nossos. Há um modo 
de ver e sentir, que dá a nota intima da nacionalidade, inde- 
pendente da face exterior das coisas". . . 

Nessa frase está a defesa eloqüente de Machado de 
Assis, quanto ao estupendo sentido de seu incontestável na- 
cionalismo. Com êle se afirmou a independência brasileira 
naquilo que mais importa a autonomia espiritual de um 
povo: a. do veiculo próprio, caracteristico, singular, incon- 
fundível, através do qual se realiza a alma nacional, na ple- 
nitude de sua fôrça criadora. 

Ainda que aceitássemos como provado, apenas para ar- 
gumentar, que Machado de Assis não participou, diretamen- 
te, como escritor, dos movimentos cívicos de sua época, for- 
çoso nos seria, contudo, reconhecer que êle se aplicou, durante 
a sua vida, em limar, polir, compor, ajustar o instrumento da 
linguagem brasileira, o qual, sem fugir ao gênio da língua, 
sem romper com as regras fundamentais da língua portuguê- 
sa, libertou o pensamento nacional das formas de expressão 
que o submetiam ancilamente ao linguajar de um outro 
povo, já distanciado do Brasil em tudo, inclusive na  estrutu- 
ra e na composição do próprio tecido social. Com Machado 
de Assis a revolução literária iniciada por Gonçalves Dias 
e José de Alencar, êste muito mais vigoroso e radical que 
aquêle, a fim de promover a emancipação de nossas letras, 
conferind+lhe vestimenta dialetal original e adequada, que 
favoreça, e não deforme, a comunhão das idéias, com M a  
chado de Assis o movimento renovador encontra' a sua for- 
ma definitiva, perfeita e acabada. A Nação achou-se a si' 
mesma, na modulação idiomática que daria a sua personali- 
dade política, através da linguagem familiar, o traço mais 
cálido de sua espontaneidade, o que vale dizer, de sua nip 
tura com o passado colonial, na afirmação de uma civilização 
própria, sedutora e revolucionária, tão rica de imprevistos 
e de cambiantes, como o magnífico e deslumbrante cenário 
de seu berço. 

Mas, a contribuição cívica de Machado de Assis não se 
limitou a elaboração de uma poderosa corrente na6ionalista 
em nossas letras. A sociedade brasileira foi o tema exclusivo 
de seus trabalhos. A exemplo de Alencar, que sob a roupa 



gem romântica entesourou em suas obras ("Senhor", "Diva", 
"O Tronco do Ipé", "Cinco Minutos", "A Viuvinha"), a vida 
social brasileira, da aristocracia rural e urbana do tempo, 
Machado de Assis, evoluindo com as escolas, mas sem pren- 
der-se a nenhuma delas, reproduziu toda a paisagem histb 
rico-social do Brasil de sua época, informando como os 
episódios históricos eram vistos nos lares das pessoas comuns 
do povo, o tom de frívola ostentação que se aninhava na 
raiz de certos dramas politicos, os preconceitos, as dores, as 
esperanças, as alegrias, os entusiasmos, os desalentos, as 
lutas de um povo que espiritual e materialmente se consti- 
tuia, - tudo sublinhado por uma ironia graciosa e expressi- 
va, a que faltava a virulência das farpas, pois a filosofia de 
Machado "não tinha o sarcasmo dissolvente, mas um doce 
e benévolo ceticismo". 

Como muito bem acentuou Alcindo Guanabara, no 
formoso e rápido discurso a que temos aludido, "a sua ativi- 
dade literaria teve sempre reflexos na atividade social. Êle 
era um calmo, um retraído, um tímido, e, não obstante, foi 
considerável e intensa a sua influência sòbre as classes 
cultas da sociedade. De fato, basta percorrer as obras que 
deixou, para se sentir que nenhum fenòmeno social se pro- 
duziu sem que para êle o artista houvesse contribuído, direta 
ou indiretamente, ativa ou passivamente, na crónica ou no 
romance: ativamente, pela propaganda esboçada nos seus 
personagens; passivamente, pela critica iróxiica, que lhe era 
peculiar". Em "Helena", "Iaiá Garcia" "Memórias Póstu- 
mas de Brás Cubas", "Dom Casmurro", "Quincas Borba", 
"Esau e Jacó", "Memorial de ares", "Contos Sem Data", 
etc., desfila a sociedade brasileira da segunda metade do 
século passado e dos primeiros tempos republicanos, tratada 
com mão de mestre pelo fino ironista e psicólogo, e com pro- 
funda atuação social, pois que os seus romances, avidamente 
lidos pelo grande público, eram primeiramente divulgados 
em folhetins pela imprensa carioca, antes de tomar a forma 
bibliográfica. 

A esta altura, já uma pergunta se impõe: não teria 
mesmo Machado de Assis tratado, de modo mais direto, um 
tema nacional, um tema histórico, onde o seu patriotismo 
se manifestasse de maneira menos velada, menos discreta e 
impessoal? - Sim, afirma com a autoridade que lhe reco- 
nhece o Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo o 
nosso eloqüente e erudito orador+ficial, Prof. Almeida Ma- 
galhães. Machado de Assis, pelas colunas da imprensa c a  
rioca, notadamente de sua secçáo "A Semana", alistase 
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galhardamente entre os patriotas que reivindicavam a rea, 
bilitação de Tiradentes, o culto do Brasil ao proto-mártir 
de sua independencia. Não se justificava, em verdade, que 
o heróico sacrificado de Vila Rica, que tão brava e estoica- 
mente se oferecera em holocausto à libertação da colônia, 
continuasse esquecido das páginas da História do Brasil. 

Tomemos uma de suas crônicas sôbre a Conjuração Mi- 
neira e façamos um confronto com o verbo mais inflamado 
de nossos tribunos, o principe de nossos oradores, Rui Bar- 
bosa. 

"O primeiro dêsses santos. - dizia Rui na sua memorá- 
vel conferència da Bahia, aos 26 de maio de 1897, quando 
em excursão pela terra natal, - o arquétipo dêles, expirou 
no Gólgota; e do terror a violência, envolvido no qual o 
madeiro sublime alonga através da história a imensidade 
de sua sombra, cada era, cada geração, cada povo exprime 
o sentimento sempre vivo na santificação dos que êles viram 
agonizar por ti, ó liberdade, em cuja descendência de márti- 
res não és o último, ó Tiradentes! 

Da forca, onde padeceste morte infamante reservada 
aos malfeitores, baixou a tua Pátria o sonho republicano, 
que outras gerações tinham de ver consumado. Teu suplício 
é um dos crimes da perseguição fatais aos perseguidores. 
A posteridade enflorou o teu cadafalso em altar; porque o 
vilipendio da expiaçao, que te imolou, fêz da tua memória 
divinizada a padroeira nacional do direito. Supliciado por 
uma idéia, deixaste de emblemar a figura especial dela, para 
te converteres em símbolo universal da inviolabilidade da 
opiniao humana. Morto pela República, ó Tiradentes, és a 
lição imortal, dada a República, da aversão ao sangue e a 
intolerância; és, perante aRepublica, o advogado geral con- 
tra a vingança e a opressão. Vítima do terror, passaste a 
posteridade como a condenação de todos os terrores. Tua 
história não afina com os cantos da guerra cruenta, mas 
com as iniaculadas aspirações da liberdade, que florescem 
na paz. Se se erigisse um templo a justiça, onde os tribunais 
se abrigassem da política, na frontaria dêsse templo, ó Tira 
dentes, seria o lugar para o teu nome". 

Ouçamos agora Machado de Assis, escrevendo, é certo, 
sem o tom oratório do grande Rui, mas nem por isso menos 
ardente no fogo de seu arrebatado civismo: 

"Tivemos esta semana o centenário do grande mártir. 
A prisão do heróico alferes é das que devem ser comemora 
das por todos os filhos deste pais. se há nèles patriotismo, 
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ou se êsse patriotismo é outra coisa mais que um simples 
motivo de palavras grossas e rotundas. 

O instinto popular, de ac6rdo com o exame da razão, 
fêz da figura do alferes Xavier o principal dos inconfidentes, 
e colocou os seus parceiros a meia ração de glória. Merecem, 
decerto, a nossa estima, aquêles outros; eram patriotas. 

Mas o que se ofereceu a carregar as penas de Israel, o 
que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte 
de seus companheiros, pena que só ia ser executada nêle, o 
enforcado, o esquartejado, o decapitado, ésse tem de receber 
o prêmio na proporção do martírio, e ganhar por todos, visto 
que padeceu por todos. A distribuição é justa. Os outros 
têm ainda um belo papel; formam, em torno de Tiradentes 
um coro igual ao das Oceánides, diante de Prometeu en- 
cadeado. 

Relede Ésquilo, amigo leitor. Escutai a língua das ninfas 
compassivas, escutai os gritos terríveis, quando o grande 
titão é envolvido na conflagração geral das coisas. 

Mas, principalmente, ouvi as palavras de Prometeu nar- 
rando os seus crimes às ninfas amadas: Dei o fogo aos h@ 
mens; êsse mestre ihes ensinou todas as artes. 

Assim foi o que fêz Tiradentes". 
Nessa deliciosa imagem, tão eloqüente e tão bela, Ma- 

chado de Assis desencadeia um turbilhão de vibrações cívicas, 
dando a medida da grandeza do herói. Toda a glória de 
Tiradentes, o semeador inigualável, que fecundou com o san- 
gue de seu martírio a idéia generosa da liberdade republi- 
cana, faisca lucilante numa simples e fabulosa frase : Assim 
foi o que fêz Tiradentes! 

Aí está, documentada numa pequena crônica, apanha- 
da ao acaso entre centenas de outras, a demonstração irre- 
cusável de que o primoroso escritor, muito embora se 
houvesse refugiado nas letras, para nos legar as obras imor- 
tais que produziu, não faltou ao Brasil nos lances decisivos 
de suas campanhas cívicas, mas soube irradiar, de sua pena 
privilegiada, com a propriedade inimitável de seu estilo, a 
clarinada cívica, alertadora dos patriotas para o cumpri- 
mento do dever. O homem de letras, sóbrio, austero, culto, 
imaginoso e brilhante, vai aos anais da História Americana, 
não para colhêr os ouropéis com que se fantasiam de estran- 
geiros os capítulos da formação nacional, mas para avivar 
no coração dos seus contemporâneos os fastos gloriosos que 
alicerçam a sua brasilidade e dão ao nosso Pais uma das 
personalidades políticas mais exuberantes, que transcende 
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as cartas-régias, os alvarás, as ordenações do Reino, porque 
está impregnada do sentimento nativista que irrompe do 
fundo da História, do trabalho e do idealismo de nossos 
antepassados, mártires da Independência com Tiradentes , 
e Felipe dos Santos, realizadores do grande sonho com José 
Bonifácio e o Padre Feijó, fundadores da Democracia e da 
República com Deodoro, Prudente e Benjamim Constant! 

Machado de Assis - escritor, romancista, poeta, con- 
tista - surge-nos assim, no campo iluminado das letras 
históricas, tão eloqüente, tão digno, tão útil, encarnando na 
sua festejada atividade jornalistica a sadia doutrina da edu- 
cação pelo ensinamento cívico, e de tal sorte, que o patriota 
e o literato se equiparam nessa admirável consagração de 
uma existéncia inteira à obra missioneira da elevação cul- 
tural e cívica de sua gente. 

* * * 

Nascido de pais modestissimos, no Rio de Janeiro, no 
Morro eo Livramento, filho de um pintor de paredes e de 
uma pobre lavadeira, Machado viveu a sua infância junto 
dos meninos pobres da Saúde e da Gamboa, galgando o 
caminho da glória com inusitado valor, pois teve de con- 
quistar um lugar ao sol, vencendo a penúria, a orfandade, 
o preconceito social, a doença, todo um conjunto de adversi- 
dade físicas e morais que o converteram num introvertido, 
num espírito avêsso a debates e controvérsias. Deserdado 
da sorte, com todas as injustiças sociais semeadas no seu 
caminho, êle não se deixou vencer pela maldade, e foi uma 
alma de escol, mergulhada em oceanos de ternura que a 
sua clássica ironia não conseguia esconder inteiramente. 

Era, como disse um de seus melhores biógrafos e amigos, 
um coração de ouro palpitando num espírito de cristal. Prs 
miou* a vida com uma companheira dulcissima, que o . 
animou na atividade literária, e junto da qual viveu, durante 
os trinta e cinco anos de sua serena vida matrimonial, um 
romântico e permanente noivado. Tudo se resumiu, para 
êle, nas suas obras e na sua Carolina, inspiradora de poesias 
enternecedoras como esta : 

"Pelas ondas do tempo arrebatados 
até a morte iremos; 

Soltos ao longo do baixe1 da vida 
OS esquecidos remos ; 



Firmes, entre o fragor da tempestade, 
Gozaremos o bem que o amor encerra, 
Passaremos assim do sol da terra, 

ao sol da eternidade". 

Ou então aquêle suavíssimo sonéto que a partida da 
sua bem-amada fêz brotar de sua pena delicada, num n n  
mento de profunda e inconsolável saudade, à visão melan- 
cólica do campo santo: 

"Querida, ao pé do leito derradeiro 
em que descansas dessa longa vida, 
aqui venho e virei, pobre querida, 
trazer-te o coração do companheiro. 

Pulsa-lhe aquêle afeto derradeiro, 
que, a despeito de tóda a humana lida, 
féz a nossa existência apetecida 
e num recanto pôs o mundo inteiro". 

Machado de Assis foi refratário ao culto religioso, em- 
bora tenha sido, na juventude, sacristáo ou wroinha, segun- 
do anotam seus biógrafos. Mas não podemos deixar de 
reconhecer, como intensamente cristã e piedosa, a inspiraçáo 
que insculpiu na literatura brasileira esta imagem de ouro, 
repassada de tanta religiosidade: 

"A prece é a escada misteriosa de Jacó: por ela sobem 
os pensamentos ao céu; por ela descem as divinas consolrt- 
çóes". 

* I *  

Rendamos a Machado de Assis a carinhosa homenagem 
do nosso culto. Exaltemos na sua obra, que os séculos ha- 
verão de respeitar, a própria grandeza do Brasil, que tam- 
bém nasceu com êle, pobre e deserdado, num mundo trans 
bordante de milenárias civilizações, mas que veio, como êle, 
abrindo valorosamente o seu caminho, e se erguendo pelo 
seu próprio esfôrço, até se converter nesse Pais estupendo 
do mundo moderno, para o qual se voltam, ansiosos, os 
sonhos e as esperanças de todos. 

E, para tributar ao glorioso romancista brasileiro as 
honras a que éle faz jús, tomemos, como fêz Alcindo Gua- 
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nabara, as suas próprias palavras, na formosa saudação que 
dirigiu a José de Alencar : 

"Concluindo o livro de Iracema, escreveu Alencar estas 
palavras melancólicas: A jandaia cantava ainda no olho 
do coqueiro, mas não repetia já o nome de Iracema. Tudo 
passa sobre a terra. A filosofia do livro não podia ser outra, 
mas a posteridade é aquela jandaia que náo deixa o coqueiro 
e que ao contrário da que emudecera na novela, repete e 
repetira o nome da linda tabajara e do seu imortal cantor" 
(2) .  

Confiemos nesta palavra. Nem tudo passa sobre a terra. 
A memória de Machado de Assis não passará. Permanecerá. 
como disse Guanabara, fiel e firme e brilhante, honrando, 
distinguindo e elevando o Brasil, o povo brasileiro, na imor- 
talidade de sua glória e na beleza sem par da obra literária 
que realizou para o seu tempo, para o nosso tempo. para o 
temoo das gerações futuras. 

(2) A,k~rliado (ir Assis - 1ii:iiiirura~áo da eititua <ie José rle Alriirdr i;<, 

Rio de Jaiieiir,. 



SESQUICENTENÁRIO DA CRIAÇÁO DO ENSINO 
MEDICO OFICIAL NO BRASIL 

Transferida a sede da Monarquia portuguêsa para o 
Brasil, no comêço de 1808, ante a invasão napoleônica da 
península ibérica, tratou o Principe Regente, Dom João, de 
outorgar ao nosso Pais, elevado mais adiante a categoria de 
Reino Unida, diplomas legais e instituições que lhe haviam 
sido negados até então. 

De passagem pela Bahia, onde se demorou pouco além 
de um més, expediu a primeira carta-régia da série, abrindo 
os portos brasileiros ao comércio das nações amigas, em 28 
de janeiro daquele milésimo. Vinte e dois dias depois, isto 
é, a 18 de fevereiro, inspirado em conselho do Doutor Jose 
Correia Picanço, cirurgiã@mor do Reino, brasileiro de nas- 
cimento, natural de Pernambuco, voltou a expedir nova 
carta-régia, dirigida ao Governador Conde da Ponte, crian- 
do o Ensino Superior no Brasil, com a instituição da Escola 
de Cirurgia da Bahia, a ser instalada no Hospital Militar de 
Salvador. Eis o teor fiel desse documento: "O Príncipe 
regente nossa senhor, anuindo a proposta que lhe fêz o 
doutor José Correia Picanço, cirurgiáomor do reino e do 
seu Conselho, sõbre a necessidade que havia de uma Escola 
de Cirurgia no Hospital desta cidade (Bahia), para instru~áo 
dos que se destinem ao exercício desta arte, tem cometido 
ao sobredito cirurgiáo-mor a escolha dos professores, que não 
só ensinem a cirurgia pròpriamente dita, mas a anatomia, 
como bem essencial dela, e a arte obstétrica tão útil coitio 
necessária. O que participo a V. Exa. por ordem do mesmo 
senhor, para que assim o tenha enrendido e contribua para 
tudo o aue fór oromover êste imoortanre estabelecimento. 
Deus guârde a c. Exa. Ilmo. e ~ x m o .  Sr. Conde da Ponte 
(Ass.) Dom Fernando José de Portugal". 

Dois professôres foram então escolhidos para reger as 
disciplinas básicas: o Dr. Manuel José Estrêla, investido na 



cadeira de Cirurgia Especulativa e Prática, e o Dr. Jose 
Soares de Castro, provido ria de Anatomia e Operações. En- 
sino rudimentarissimo era feito, entretanto, durante quatro 
anos, orientado por instruções baixadas por Picanço com a 
nomeação do primeiro dêsses lentes, cincq dias após, ou 
seja, a 23 de fevereiro de 1808, vazadas no seguinte teor: "O 
professor terá um livro, em que fará o assento da matricula 
de seus praticantes, declarando o nome, filiacáo e naturali- 
dade, dia e mês da dita matricula. Não admitirá praticante 
sem ter conhecimento de francês; pagará êste de matricula 
6S400 ao seu professor. As liçóes teóricas se daráo em uma 
sala do Hospital Militar, onde haverá uma cadeira para o 
lente, uma mesa e bancos para os alunos. As práticas sobre 
cada um dos objectos cirúrgicos se faráo em uma das enfer- 
marias, que lhes será franqueada duas vêzes por semana, 
sem contudo fazer reflexões a cabeceira dos doentes, mas 
sim na sua respectiva sala, pois que o curativo cirúrgico 
pertence ao cirurgião-mor do Hospital, que só para isso tem 
atividade. Pelo que, é essencialmente necessário que haja boa 
inteligência entre ambos professóres, para que a discórdia 
não perturbe o importante objecto do ensino público. O pro- 
fessor de cirurgia- dará lições no verão às sete horas da ma- 
nhã, no inverno pelas oito, as quais durarão hora e meia, 
três quartos para tomar as ditas lições explicadas no dia 
anterior, e outros très quartos para a nova explicação. As 
quintas-feiras seráo feriados. Todos os sábados haverá re- 
petição geral do que se tem ensinado na semana, e o profes 
sor será obrigado a dissolver í resolver) as (questões) que 
forem propostas pelos seus praticantes e feitas de um modo 
respeitoso e sem animosidade, e com o fim sòmente de se 
instruir, pois que de outra sorte será, pela primeira e segunda 
vez, admoestado, e, pela terceira, excluidn da aula. Os prs, 
ticantes serão obrigados à sua respectiva aula., e se por mo- 
léstia faltarem às lições, daráo parte ao professor, para o 
não apontar, legalizando a falta ou faltas com a certidão 
do seu medico ou cirurgião assistente; e se porém a moléstia 
fôr de longa duração e tal que o obrigue a fazer 60 (sessenta) 
faltas, perderá o ano. Vinte faltas por negligência faráo 
igualmente perder o ano. O professor de cirurgia dará as 
suas liçóes pelos principios da Cirurgia de M. de la Fay. 
Este compêndio assaz luminoso mereceu a contemplação dos 
sábios da Europa, abrangendo todas as partes da Cirurgia, 
e o mais apto para o ensino público, porque depois que êste 
abalizado escritor publicou a sua obra, se adiantaram mais 
os conhecimentos da arte, cujos conhecimentos se acham 
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dispersas em obras e coleçóes acadêmicas; o professor colhe- 
rá nelas o que for mais conveniente, para melhor instrução 
de seus discipulos. O curso cirúrgico deve durar quatro anos. 
É de lei, os quais terminados, poderão passar as certidões 
competentes, declarando se o aluno está capaz de fazer o seu 
exame e de dignamente encarregar-se da saúde pública, e 
tudo com juramento dos Santos Evangelhos, e por cada uma 
certidão receberá 15400 réis. O Príncipe Regente que benig- 
namente anuiu a representação que lhe fim relativamente 
ao ensino da anatomia e cirurgia, espera dos professores 
nomeados o desempenho dêste importante estabelecimento". 

Marco inicial do Ensino Médico Oficial no Brasil, a Es- 
cola de Cirurgia da Bahia evolveu, sofrendo proveitosa refor- 
ma em 1815, transformando-se em Código Médic@Cirúrgico, 
e, mais tarde, em 1832, em Faculdade de Medicina da Bahia, 
desta forma sesquicentenária e primaz do Brasil. 







- - 

Nessas assadas, que aliás se achavam "na maior confu- 
são possivel" ( 5 ) ,  foi deparado um crânio "no qual estavam 
metidos um femur e as falanges de uma mão", não havendo, 
contudo, vestigios quaisquer "dos demais ossos do esqueleto". 
E, conclui, Lofgren: "Parece-nos, portanto, muito difícil ex- 
plicar esta disposição pela deslocaçáo das camadas dos sam- 
baquis". 

À vista do que temos observado em sambaquis, não d% 
ríamos imwortância maior a estas consideracões de Lofgren, 
caso não faltasse o restante do esqueleto. De outra warte, 
êsse pesquisador, não teria estado, em dados casos, diante 
de inumaçúes secundárias (6). quando declara não ter en- 
contrado um só esqueleto inteiro? 

Mas, informação interessante é também a do encontro. 
"bem no fundo", de um machado "mal trabalhado", e ainda 
a existência de pedras "sem forma distinta e de todos os 
tamanhos", sem aparência de terem sido aparelhadas, mas 
que apresentavam "sinais evidentes de uso". Aaui deix~mos 
o reparo, mesmo porque, na nossa opinião, particularidade 
tal pode explicar a origem de determinados sambaquis. 

Observou também Lofgren, que a wredominância de ber- 
bigões seria de 80%, cuja awresentacão, em alguns lugares, 
era a de conchas ainda fechadas (7). 

Paiva Carvalho teve igualmente ocasião de efetuar algu- 
mas pesquisas no sambaqui de Guaiuba. ocasião em uue fêz 
o achado da aeça que a seu temwo faremos alusão. Pena é. 
que êsse amigo não tenha podido realizar exwloraçóes de 
maior vulto em tão interessante ocorrência. Todavia, segun- 
do Othon Leonardos (8) ,  êle encontrou ali "as partes supe- 
riores de diversos esqueletos humanos e também muita cerâ- 
mica rústica, de massa heterogênea, mal acabada., assaz di- 
ferente da cerâmica de Cubatão" (9).  

(5) Alherto Lofgren. op. cit., pág. cit. 
(6) Quanto ao particular, vide: José Loureiro ~ e r h n d e s  - Os Sepulta- 

mentos no Sarnb~qui de Matiiihos, in "Anais do XXXI  Congresso Internacional 
de Arnericanistns", Vol. 11, págs. 593-594 e 6CO. Figuras números 3 e 4. São 
Paulo. 1955. 

(7) Alberto Lofgrrn. op. cit., pág. 26. Textualmente são as seguintes ;?s 
palavra3 do autor:  "Aparecendo em alguns lugares cornple!ametite intactos e ain- 
da fechadoi". - 

(8) Othon Henry Leonardo~, op. cit., pág. cit. 
( 9 )  Othon Heriry Leonardos, op. cit., pág. 64. Segunda èste autor, Paiin 

Carvalho colheu, também, fragmentos de "uma cerâmica' muito fina" no çamba- 
qui do Morro do Casqucirinho, no Cubatáo, cerámica que admite como de prová- 
iõ1 origem guarani (***) . 
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A peça acima aludida ( * )  conforme pode ser verificado 
nas ilustrações dèste trabalho, é de feição antropomorfa. O 
seu autor, aproveitandese do formato de um pequeno osso, 
com ligeiros retoques e alguns traços a tinta vermelha, reali- 
zou perfeitamente a tarefa que se propusera, dentro do-pa- 
dráo da sua arte primitiva, em função de algo de sua cultura 
espiritual, naturalmente. Segundo informaMes do seu acha- 
'dor ( ** ), essa pequena representação antropomorfa estava 
a um metro e trinta centímetros de profundidade, num bloco 
constituído por conchas em decomposição, carvão vegetal. 
ossos e escamas de peixe. 

Considerada a altura restante do sambaqui, poderemos 
supor para o sítio do encontro um dos extratos mais profun- 
dos, embora não devamos olvidar a possibilidade de uma 
insinuação de objeto assim de tão pequeno porte de uma 
camada para outra, devido a fatores ocasionais. 

Não devemos esquecer ainda, que, no decorrer dos séculos 
ou talvez milênios, gente outra de cultura diversa poderia 
ter ocupado aquêle local naturalmente favorável a acam- 
pamentos, isso antes que ali f&em deixada5 cacos de telha 
e de louça portuguêsa antiga. 

Seja como fôr, essa representqáo antropomorfa deve 
documentar parcela da cultura espiritual de gente que ocupou 
o sitio antes que grossa camada de terra vegetal, sê10 autên- 
tico dos séculos, ali se depositasse. 

(*) Esta p q a  mede 3x8 mms. de altura, 10,9 mms. de largura máxima; e 
4 tnms., aproximadamente, de espessura na sua parte mais delgada. Devido i 
bondade do nosso amigo João de Paiva Carvalho, hoje es'á irn nosso pode? 

(**) São os seguintes os dizeres coiistantes da rótu!a respectivo, teito par 
Paiva Carvalho: "Samba~ui de Guaiuba, Guarujá. Profundidade 1.30 m. Em 
bloco contendo conchas em decomposicão, carvão vegetal, ossos e escamas de pei- 
xes". Data: 25-1-1936. Col. J. Paira Carvalho. 

(***) Escreve Othon Lcoiiardos: "Pela descri& que nos fêz o Dr. Paiva 
Carsallio, parece provável que essa cerjmica seja guarani. NZo ioi provada, riliás, 
sua contrmporaneidade Com o motituro de corichaç. O morro do iambat~ui é o 
única ponto szliente na planície, e não poderia deixar de ser aproveitado pelas 
várias tribos de índios, do mesmo modo que foi mais rarde pelos primeiros colo- 
iiizadores, eti." . . , 





OUTROS ASPECTOS DA DEVOÇÃO MARIANA 
PAULISTA 

PALAVRAS 'DO EXMO. E REVMO. SR. BISPO DE SOROCABA 

Nosso Cenego Luis Castanho de Almeida, prêso em casa 
por enfermidade que lhe tolhe os movimentos, perambula com 
seu espírito curioso e esclarecido pelo mundo mariano de an- 
tanho e de hoje, e vai deslizando sua pena pelas resnias de pa- 
pel, fixando em quadros luminosos (e com isto livrando de se 
perderem) as manifestações do culto mariano em nossa,Pátria. 

Inda agora, ao ensejo do centenário da definição dogmá- 
tica da Imaculada, brinda-no8 S. R. com o presente trabalho, fruto 
de acurados e pacientes estudos. 

Bem haja S. R. 
No delicado pensamento de nela incluir o nome de seu Bis- 

po, pediu-me êle prefaciasse a obra. 
Não ouso faze-10, pois quem não conhece e aprecia o CB- 

nego Luis Castanho de Almeida? 
Apenas, com meus aplausos, trago-llte a minha bênção 

pastoral: 
Sorocaba, 21 de fevereiro de 1954. 

José Calos de Aguirre 
Bispo Diocesano 

O MÊS DE MARIA 

A introdução do mês mariano em São Paulo veio depois 
de Pernambuco, %o de Janeiro e Minas Gerais. Segundo 
a "Poliant6ia" do Seminário Episcopal, de 1906, o primeiro 
exercicio do mês de Maria nestas plagas foi na fazenda do 
Seminário, na serra da  Cantareira, em 1865, e pelo padre 
francês. 

Pensamos, mas não temos documentos, poder anteceder 
a efeméride ou ano. Esse padre, o Seminário e o Colégio do 
Patrocínio em Itu obedeciam Bs influências da piedade en- 
sinada por frades e freiras da mesma Sabóia. Depois, não 
é crive1 que as irmãs do Patrocínio deixassem de fazer o mês 
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de Maio, tão próprio para donzelas, já desde o primeiro ano 
do funcionamento de seu colégio. É uma questão de rotina 
dos exercícios piedosos do ano. Tanto mais quanto segundo 
um anuário da Arquidiocese, do Patrocínio foi a primeira 
Pia União ou Congregação Mariana de Moças, no sentido de 
a.ksociaçáo, não nos cabendo definir se era ou não agregada 
à Pia União de Roma. 

O mês de Maria em Pernambuco vincou mais fortemente 
as tradiçóes populares, como se vê em FOLCLORE PERNAM- 
BUCANO, de Pereira da Costa. Suscitou número grande 
de poesias e vates locais. Porque, em si, trata-se de uma 
cerimonia extra-litúrgica, popular, oração e cantos para a 
família no oratório particular, e para a grande família dos 
colégios. Assim, foi fundado na Itália e na França. Por 
sinal que a oferta de flores e o tempo primaveril já não 
podem mais ser como as procissóes de Maio, litúrgicas, atra- 
vés dos campos, a confessada mudança do culto pagão e r ra  
do, dos latinos e gregos, para urna festa cristã. Quando se 
inventou o mês de Maria, já andavam longe essas reminis 
ciências, mas não o sentimento natural, próprio do homem, 
de qualquer religião que seja, de associar Deus e os santos 
às alegrias da renovação anual da vida na terra. Era tam- 
bém granc!ioso, nisso, o pensamento pagão, e aqui nos lem- 
bramos da ALMA NATURALMENTE CRISTÃ, de Tertu- 
liano. 

Das casas de família o mês mariano transitou para as 
capelas, onde já fazia o têrço e se rezava a ladainha muitas 
vêzes e, por fim, as matrizes. 

Dai o seu ritual; a meditação ou prédica e a entrega das 
flores que são a sua essência se juntaram a uin ritual pré- 
existente, reza do têrço e ladainha, nas matrizes e em alpu- 
mas capelas, acompanhadas da bênção do Santissimo. 

Pode seguir-se a introdução paulatina do rito nas cida 
des onde paroquiavam os novos padres do novo Seminário. 
Os anos de 1880 a 1890 marcam a introdução definitiva, 
por ex. no sul, em Itapetininga, no chamado oeste, em São 
Carlos. O Padre Joaquim Botelho, português, primeiro vigá- 
rio desta ultima cidade, imaginou algo inédito, como se 
lembra Dom José Carlos de Aguirre, então criança. Fazia 
as cerimônias de manhã, após a missa, havendo comunhões 
também. E isto nos leva a interpretar os motivos da tardan- 
ça da generalização. É que os oficios vespertinos de outrora 
geralmente se realizavam ainda com &a, sendo a lei proibi- 
tiva até para os enterros, quando gostavam de mostrar nú- 
mero de velas acesas. Excetuavam-se as festas do Padroeiro, 
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Divino, etc., que desde o comêço da Igreja incluem a noção 
de vigília. 0 s  costumes de reclusáo se atenuaram aos poucos. 
Havia luminárias, fogueiras. Ora isso não era possível todos 
os dias do mês de Maio. 

Os cânticos do mês de maio, em vulgar sáo também 
extra-litúrgicos, sáo afetos d'alma a Nossa Senhora, que náo 
exigem uma música estritamente sacra. 

"Neste mês de alegria, tão lindo mês de flôres, queremos 
de Maria celebrar os louvores", pura tradução do francês. 
Idem "Queremos à Maria flôres oferecer, aceita ó Virgem 
pia, o nosso bom querer". 

Parece que o caráter paulista mais reservado influiu 
também s ô b ~  a solenidade da devoção, que pouco deixa o 
método antigo e choroso do têrço e ladainha em cantocháo 
corrompido arejar-se pelas alegres melodias populares; p a s  
sando-se tudo, a seguir, como nas festas, em boa música de 
cõro e orquestra, náo populares. 

COROAÇÁO 

Coroar de flôres é a consequência natural da oferta, 
mas nos parece que houve influência de outra coroação da 
imagem de Nossa Senhora já existente no sábado de Aleluia 
ecujas origens remotas vêm da coroaçáo litúrgica de im* 
gens célebres mas não sabemos dizer que nação católica in- 
ventou a Semana Santa, certamente nação latinae em época 
beni recente, talvez no comêço do século XIX. Pelo menos 
em São Paulo setecentista há um &retório da Semana Santa, 
do 1.0 Bispo, sem essa coroação. Que também tem similares 
ou raizes na solenissima liturgia oriental de vários ritos. 

A coroação em altar familiar ou de capelinhas sem o 
Santíssimo insinuou-se por si, ao findar a reza, sem nenhuma 
proibição litúrgica, pois se tratava de devoção popuiar. Ao 
introduzir-se nas matrizes, o costume tinha o precedente alu- ' 

dido, e, 6 bom lembrar, o estilo barroco faciiitando o pequeno 
palco armado sobre as molduras do retábulo e as escadas 
laterais; as crianças vestidas de anjos, tudo muito comovente, 
mas fora da liturga, com o inconveniente de ser o altar- 
mor o do Sacrário. Eis porque atualmente é dificil encon- 
trar uma Diocese onde isto se faça, r eduz ind~e  a coroaçáo 
a uma cetimónia do último dia e fora do altar-mor, ou ape  
nas se ofertando flores, como 6 diariamente. 

A coroação do fim do mês de Maio tem a mesma data 
de introdução do mes de que é parte integrante. A princípio 
foi um sucesso, um teatro. Muita gente afastada da igre~b 



voltou. Havia muitos anticlericais que zombavam e que 
não gostavam nada de ver as inocentes crianças tão perto 
dos corvos, dos abutres, dos monstros, que êles julgavam 
serem os padres. Provocou também muito reparo a insti- 
tuição das Filhas de Maria e sua frequência a igreja, quando 
deviam estar amarradas no cós da saia matriarcal. 

FILHAS DE MARIA 
Elas começaram, pois, em São Paulo, no Patrocínio de 

Itu. E logo houve uma Congregação Mariana feminina na 
Igreja do Bom Jesus, cuidadas pelos Jesuitas na mesma Itu, 
os quais eram os únicos que podiam agregar essas congreg* 
çóes a Primária de Roma. Desta mãe das Congregaçbes 
Marianas femininas de São Paulo existe uma espécie de 
ressurreição na que funciona no Colégio São Luis, da. Ave- 
nida Paulista, de beneméritas senhoras das altas classes pau- 
listanas. 

GONGREGAÇOES MARIANAS MASCULINAS 

As congrega~óes marianas têm ainda um regulamento 
mais rígido do que a Pia União. Elas existiram no São 
Paulo colonial, em São Paulo e em Santos, nas igrejas dos 
Jesuítas, foram fervorosas, como nota Serafim Leite. Teriam 
começado no século XVII. Pela coleção do Arquivo Público 
"Documentos Interessantes" se vê que havia até um pequeno 
manual e livrinho das horas marianas. Como sabem os que 
gostam de história eclesiástica no Brasil, estava reservado 
a São Paulo iniciar o recrutamento em massa da juventude 
masculina para as fileiras dessas congregações. De primeiro, 
existiam as dos Jesuítas e a dos Salesianos, mais perto de 
nós a de Santa Ifigênia e a da Igreja da Salette, salvo en- 
gano. Em 1927, o falecido Padre José Visconti, S.J., orga 
nizou o Congresso da Mocidade no 111 centenário de São 
Luis Gonzaga. Houve entusiasmo. Reuniões só em igrejas 
e na Curia. Dai começaram a aumentar as congregações 
na Capital. A revolução de 32 teve a sua atuação benéfica 
na mocidade, que já se dedicou a assuntos mais sérios. De 
1933 para cá, São Paulo, que perdeu a revolução, venceu os 
outros Estados, iniciando as congregações de moços em toda 
parte. Em 1935, cada Diocese paulista constituia uma fe- 
deração de várias associações marianas, com a direção su: 
perior do saudoso Padre Irineu Cursino de Moura, também 
jesuíta. A fita azul empolgava. Faziam-se concentrações ao 
ar livre em todo o Estado. Foi um ano de propaganda 



comunista.A concentração dos moços de todo o Estado na 
Capital deveria ser na Praça da Sé, com o Arcebispo, bispos 
e clero. Mas a prudência aconselhou a dar-se importância 
aos avisos anbnimos e às justas apreensões das famílias, que 
temiam conflitos provocados pelos comunistas, realizand* 
se então a majestosa reunião no pátio interno do S. Coração 
de Jesus. 

Então a ideia venceu em todo o Pais e a centralização 
passou para o Rio, como era preciso. 

NO LIMIAR 

Os oragos marianos aqui recenseados, tão sòmentg 46, 
quase todos se tornaram oragos paroquiais. 

As paróquias que não têm no altar-mor como titular - 
que é a linguagem litúrgica em vèz de padroeira, mais 
popular - desde seus primórdios honraram alguma invoca- 
çáo mariana. Não há, pois, superioridade nem inferioridade. 
Apenas, diferença. 

O trabalho nem por isso nos parece inútil, pois não 
deixa de instruir, e o de que precisamos 6 cultura religiosa. 

A bibliografia principal impressa está num livro muito 
conhecido: - "Apontamentos Interessantes" - de Azevedo 
Marques, edição de 1954 (Sigla A.M. ) e noutro, rarissimo, 
-"Santuário Mariano e História das Igrejas Milagrosas de 
Nossa Senhora, - e  das milagrosamente aparecidas, que se 
venerão em todo o Bispado do Rio de Janeiro, & Minas e 
em tbdas as iihas do Oceano, em graça dos pregadores & 
devotos da Virgem Nossa Senhora. Tomo décimo e último, 
que consagra, dedica, oferece ao Excelentíssimo Senhor D. 
Luiz José Thomaz Leonardo de Castro & Noronha, & Dona 
Luiza Maria Elena de Noronha, frei Agostinho de 'Santa 
-ia, Ex-Vigário Geral da< Congregação dos Agostinhos 
Descalços de Portugal & Natural da Villa de Extremoz. Lis  
boa Occidental, na Officina de Antonio Pedroso Galram. 
Com todas as licenças necessárias. Anno de 1123" - (Sigla 
S.M.) - Agradecemos muito ao ilustre historiador e biblió- 
filo J. F. de Almeida Prado o haver-nos confiado o exemplar. 

A fonte inédita manuscrita deve-se aos livros I e I1 de 
Paróquias da Cúria Metropolitana de São Paulo, o de n? I 
organizado em 1884. Fêz a pesquisa pacientemente o histo- 
riador Eng? Agenor Guerra Corres (Sigla A.G.C. ). Que 
Nossa Senhora lhe pague. Um agradecimento todo especial 
ao Padre João ,Kulay, que gentilmente facilitou tal pesquisa. 

Outras fontes vêm citadas nominalmente. Onde não há 



cita& é que se trata de fatos que vimos ou sabemos por 
pessoas capazes e várias. 

"Maria", que aparece simplesmente assim, é a citação 
resumida de Maria, Livraria Beauchesne, Paris, I volume, 
coleção de vários autores. 

Quando a data conhecida de uma paróquia não confere 
com a dêste trabalho, é bom lembrar que o Bispo Dom Lino, 
depois da criação da freguesia pelo Govêrno é que assinava ' 
a criação eclesiástica ou instituição canonica. Mas também 
é possível engano no manuscrito de 1884 ou no autor im- 
presso, de modo que náo é nosso intento dirimir todas as 
duvidas. 

Paróquias do Paraná, de Santa Catarina e do Sul de 
Minas sáo recenseadas por terem sido paulktas eclesiàstica- 
mente e, em parte, civilmente. 

IMAGINÁRIOS E SANTEIROS 

As mais belas imagens de Nossa Senhora em Sáo Paulo 
vieram do Porto, da Bania e do Rio de Janeiro. Na zona da 
Mojiana, aparecem no século XIX muitas imagens feitas por 
santeiros de Minas tem Santa Luzia a arte chegou a ter 
um caráter comercial). Para os começos da Repu~lica t ivs 
mos estátuas francesas, italianas, portuguesas e espanholas. 
Em seguida - norresco rererens! - faoricas de santos de 
gesso ou papelão. 

Pauiistas santeiros houve-os, anônimos, em teda parte. 
É muico Iacii saoer de uma imagem se e local, de artista 
pnmtivo e sem escola. Nao assinavam o nome. Para que? 
Santo nao se vende, troca-se. Era um ato piedoso, conhecido 
apenas pelos contemporãneos. Alguns escapam do anoni- 
mato. 

Em Sorocaba houve uma mulher, no século XVIII e 
um homem de cor que fora escravo, santeiros de santos 
grandes. E depois santeiros de pequenas imagens de ma- 
deira e barro cru. 

Em 1818, havia em Santos um imaginário por nome 
João Martins, que trabalhou para a Ordem Terceira do Car- 
mo il). 

No Convento da Luz, Em São Paulo, sempre as irmãs 
faziam as suas imagens mais ou menos primitivas, como a 

( 1  Pesqiiisii de Xeio Csrcin Miqliorii'i. iio .Arqiiivo Púhlico 



da Imaculada ou Senhora da Serra, que presidiu ao primeiro 
mês mariano, em 1865, na chácara do Seminário Episcopal. 

As beatas (no bom e verdadeiro sentido) e as freiras 
faziam imagens rezando. 

Mais que santeiros foram os ituanos: Miguel Arcanjo 
da Silva Dutra e os filhos do Padre Jesuino do Monte Car- 
melo, Padres Eliieu e Simão Stock (êle ordenou-se viúvo). 

Santeiro foi o Padre José Manuel da Conceição (2) ,  
antes da apostasia. 

Em 1873 vivia em Santa C m  do Rio Pardo, pleno ser- 
t á ~ ,  o santeiro Jose Aureliano (3 ). 

E tantos outros. 

I - AJUDA 

Nossa Senhora da Ajuda. - Sinônimo do titulo Auxilio 
aos Cristãos, ê devoção muito quinhentista e '  portuguêsa, 
mas também ,universal, como por ex. Madonna dell'Aiuto 
(4). A Ajuda da Bahia veio com Tomé de Sousa no navio 
a que deu nome, em 1549. 

Não sendo festa litúrgica universal, podem variar oç 
dias da concessáo,especial. No Convento da Ajuda, d o  Rio, 
cuja primeira capela no atual bairro da Cinelandia era 
seiscentista, a festa foi a 5 de agosto de 1867 (Almanaque 
Laemert). O dia 15 de agôsto é o indicado para a maioria 
dos oragos que não têm festa própria. 

1. - Caçapava - A primeira Caçapava surgiu ao pé 
de uma capela de Nossa Senhora da Ajuda, fundada por 
Tomé Pontes de1 Rei já em meados do sec. XVIII. Em 30 
de agôsto de 1884 e 14 de junho de 1846, provisões de ereção 
e bênção de uma nova capela. A mudança da sede para o 
local de hoje veio de uma lei provincial de 31 de março 
de 1850, sendo o novo orago São João Batista (A.G.C. ). 

Tomé Pontes de1 Rei teria obtido a sesmaria em 1713 
(A.M. e a capela já vem mencionada em S.M. 

2. - Capáo Bonito - Capela da Ajuda de Capáo Bonito. 

(2) Tradisáo oral. 
3 )  Almaiiaqui Leme e Fonseca, 1873. 
(4) Nasça Senhora dell'Aiuto a mesma Ajuda, tem iun famoso santuáriu 

c- o titulo de Santa Maria dell'Aiuto, e m  Bresto .4rsizio, Itália. Em S i o  Paulo. 
há um quadra a óleo e nicho. ria parede da casa de ntòninin Gregâiiios, à rua Dr .  
Zuquim, 13, Capital. de N. S. de1i'Aiuto. 
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- A imagem é pequenina, antiga. Romarias sáo feitas, e s  
pecialmente pedindo chuvas. Simples capela provisionada 
( informqão local). 

3. - Formosa, ex-Bela da Princesa, Ilha de S. Sebastiáo. 
- A padroeira é Nossa Senhora sob os títulos sinônimos de 
Ajuda e Bom Sucesso. A primeira capela foi construida, no 
séc. XVIII, pelo vigário de São Sebastião, Padre Manuel G+ 
mes Pereira Marzagáo. A segunda; maior, no lugar da atual 
matriz, foi edificada por Mateus José Bittencourt (A. G. C. 1. 
Vila a 23 de janeiro de 1806. 

4. - Guararema - Capela da Ajuda de Guararema. 
Ainda. existia em pleno funcionamento em 1891. (A.G.C. ) 
Nunca foi paróquia. Esta é a que já existia em 1700, pouco 
mais ou menos, no ponto então chamado das Largnjeiras 
(S.M.X., 180). Com a de Caçapava e a de Itaquaquecetuba, 
foi de muito confarto espiritual para os habitantes e serta- 
nistas no caminho das minas pelo vale mariano. 

5. - ~taquaquecetuba - Aldeamento de índios dirigido 
pelos Jesuítas, como herança da fazenda do padre bandei- 
rante João Alvares. Provisão régia criou ali uma paróquia 
em 21 de junho de 1779 (A.G.C. ).O Santuário Mariano 
<X, 166) se refere aos índios. A imagem parece que não 6 
a mesma de outrora. 

11.- AMPARO 

Nossa Senhora do Amparo - titulo sin6nimo de Auxi- 
liadora ou Auxilio dos Cristãos e mesmo de Senhora da Mi- 
sericórdia. Em Portugal há muitas capelas. 13 da Província 
Ibérica, talvez dos fins do século XV. 

6. - Amparo - Cidade de Amparo - A capela teve 
provisão de ereção a 16 de julho de 1824, e, antes de ser 
matriz, foi capela curada em 8 de abril de 1829 (A.G.C. ). 

Francisco da Silveira Franco e Pedro Nunes, pessoas de 
cabedais, foram os edificadores, nos terrenos povoados ante- 
riormente por paulistas vizinhos. José Maciel, que deu a 
primeira imagem, ficou louco e teve-a uns tempos escondida 
no mato. A atual foi doada pelo Barão de Campinas e foi 
levada da estqão de Juqueri nos ombros dos seus escravos. 
Nossa Senhora está de pé, com o Menino nos dois braços 
muito ao alto, quase ao pescoço. (Padre Valdomiro Pires 
Martins e Mons. João Batista Lisbôa). 
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A Irmandade dos Pardos, na matriz de Santos, antes 
de 1747, tinha por padroeira Nossa Senhora do Amparo, 
como, aliás, em outras cidades brasileiras. 

7. - Sáo Sebastião - Capela do Amparo, em 22 de 
março de 1658, passou à posse dos Franciscanos, que aí 
edificaram o convento de São Francisco de que o bairro 
tomou o nome. Ainda existe (Frei Basílio Rower, O. F.M. ). 

8. - Votuuerava - Nossa Senhora do Amparo de, P% 
raná. Por lei de 23 de maio de 1861, a sede da paróquia foi 
transferida para o Assungui, donde retornou por novo d e  
creto ou lei de 16 de março de 1871. A 25 de fevereiro de 
1825 foi benzida a primeira pedra da nova matriz ( A .  G .  C. ). 

I11 - ANJOS 

Nossa Senhora dos Anjos - Titular da Porciuncula, 
frequentada por SCm Francisco de Assis. 

Entrou em São Paulo já antes dos Franciscanos, pois 
com êles passou a Portugal. Está entrelaçada com a grande 
e antiga devoção à indulgencia da Porciuncula, de 2 de 
agosto. 

Que eu saiba, ntio houve nem há oratório público à Se- 
nhora dos _Anjos, & Regina Angelomm da Ladainha. Ou- 
trora havia muitas "Maria dos Anjos", de que resultava o 
intimo e suave "Dos Anjos". 

IV - APARECIDA 

9. - Aparecida - Nossa Senhora Aparecida, Nossa SE 
nhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceiçáo Aparecida 
- A imageminha encontrada no Paraiba, naquele dia de 
outubro de 1717, pelos pescadores Domingos Garcia, Joáo 
Alves e Felipe Pedroso, foi facilmente identificada com o 
titulo da Conceiçáo, litúrgico, pelas máos postas e pela Lua; 
o povo lhe acrescentou o da Aparecida. A &r escura explica- 
se de vários modos: barro preto, estada demorada na  água. 
etc. O fato que pareceu sobrenatural foi o achamento na 
rêde, primeiro do corpo, depois da  cabeça. Na casa de Felipe 
Pedroso, que recolhera a imagem ao oratório tosco que seu 
filho Atanásio erguera em Itaguaçu, nada constava de ex- 
traordinário. Chegado o ano de 1733, começaram os sinais 
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ou milagres; em 1743 havia gente bastante no povoado para 
se pedir e obter, do Bispado do Rio de Janeiro, a licença 
para edificaçáo de uma capela no Alto dos Coqueiros. O 
Padre José Alves Vilela, que documentou o achamento e tudo 
o mais, benzeu o templo e aí rezou a primeira missa em 
26 de julho de 1745. 

O adro da capela não fugiu a regra comum: como o 
interior dela também foi cemitério; Penso que, então, não 
estaria tôda pronta, pois a execução das torres, embora bai- 
xas, e o acabamento poderiam durar mais dois anos. 

. A  gravura mais antiga, ou desenho, é de um viajante 
estrangeiro e data de cêrca de 1820 (descoberta de Yan de 
Almeida Prado) ; mostra uma verdadeira igreja no tamanho. 

Canônicamente e tradicionalmente continuou como ca- 
pela, mesmo já construida a atual pelo Cônego Monte Car- 
me10 e inaugurada a 8 de setembro de 1888. Dom Lino, 
Bispo de São Paulo, elevou-a a santuário (1899) e lá foi 
morrer. São Pio X a fêz basílica em 1908. 

Sôbre a origem e descoberta da imagem de Nossa Se- 
nhora Aparecida, diz o Livro do Tombo de Guaratingueta: 

"No ano de 1719, (sabem agora.que foi em 
1717) pouco mais ou menos, passando por esta 
vila para as Minas o Governador delas e de São 
Paulo, o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almei- 
da, foram notificados pela Câmara os pescadores, 
para apresentarem todo o peixe que pudessem ha- 
ver para o dito Governador. 

Entre muitos fóram a pescar Domingos M. 
Garcia, João Alves e Felipe Pedroso em suas ca- 
noas, e principiando a lançar suas rêdes no pôrto 
de José Correia Leite, continuaram até o pôrto 
de Itaguaçu, distância bastante, sem tirar peixe 
algum, e lançando João Alves nesse pôrto a sua 
réde de arrasto, tirou o corpo da Senhora, sem 
cabeça; lançando mais abaixo outra vêz a rêde, 
tirou a cabeça da mesma Senhora, não se sabendo 
nunca quem ali a lançasse. 

Guardou o inventor esta imagem em um tal 
ou qual pano, e continuando a pescaria, não tendo 
até então tomado peixe algum, dali por diante foi 
tão copiosa a pescaria em poucos lanç'os, que re- 
ceios~, e os comprtnheiros, de naufragarem pelo 
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muito peixe que tinham as canoas, se retiraram a 
suas vivendas, admirados dêste sucesso. 

Felipe Pedroso conservou esta imagem seis 
anos pouco mais ou menos em sua casa junto a 
Lourenço de Sá, e passando para a Ponte Alta, ali 
a conservou em sua casa nove anos pouco mais 
OU menos. 

Daqui se passou a morar em Itagua~u, onde 
, deu a imagem a seu filho Atanásio Pedroso, o 

qual lhe fêz um oratória tal e qual, e em um altar 
de paus colocou a Senhora, onde todos os sábados 
se juntava a vizinhança a cantar o têrço e mais 
devoções. 

Em uma destas ocasiões se apacaram duas 
luzes de cêra da terra repentinamente, que alu- 
miavam a Senhora, estando a noite serena, e que- 
ren'do logo Silvana da Rocha acender as luzes 
apaeadas. também se viram loeo acesas sem inter- 
vir diligência alguma. Foi éste o primeiro pro- 
d i ~ o ,  e depois em outras semelhantes ocasiii~s vi- 
ram muitos tremores no nicho e altar da Senhora, 
que parecia cair a Senhora e as luzes trêmulas, 
estando a noite serena. 

Em outra semelhante ocasião. em uma sexta 
feira para o sábado (o oue sucedeu várias vêzes), 
juntando-se almimns aessoas para cantnrem o tér- 
co. estando a Senhora em poder de Silvana da 
Rorha, guardada em uma caixa ou baú velho, 
ouviram de dentro da caixa muito estrondo, mui- 
tas pessoas. das auais se foi dilntando a fama. até 
aue. patenteando-se muitos prodieios aue a Senhora 
fazia, foi crescendo a fé e d i l z t a n d ~ e  a noticia, 
e chegando ao R. Vieário José Alves Vilela. êste 
e outros devotos lhe edifiraram uma cauelinha. e 
dewis. demolida esta. edificaram no lupar em aue 
hoie está com grandeza P fervor dos devotos. com 
cuias esmolas tem chegado ao estado em que pre  
sentemente está. 

Os arodi~ios desta imacem foram autenticados 
por testemunha? que se acham no sumário sem 
sent~nca, e ainda continua a Senhora com seus 
prodieios. acudindo à sua snnta casa rom~iros de 
par te  mui distantes a gratificar os beneficias re- 
cebidos desta Senhora". 



As capelas em imitação e com imagem-cópia da Apareci- 
da aumentaram nos fins do século XIX. 

Penso que a primeira foi a de Piragibu, em Sorocaba, 
construida em 1785 por Antônio José da Silva, português, 
casado em Pouso Alto (Minas), que residia em Lorena antes 
de 1780, quando com outros lorenenses foi a Sorocaba em 
busca de sesmaria. A imagenzinha e pouco menor, também 
de barro, escura e com o manto anil (1). Foi milagrosamente 
salva de um incêndio, cujos sinais muito bem se nota na 
talha do altar, sob nova tinta de óleo. A romaria de Ano 
Bom, da cidade a Capela, é mais do que centenária. Atual- 
mente 30.000 pessoas a ela acodem. 

A chegada dos redentoristas a Aparecida, em 1896, muito 
contribuiu para o crescimento do culto. 

Há ilustrações dos romeiros até de 1820, mas tratava-se 
de pequenos grupos fora. dos dias de festas. Aquêies padres 
já encontraram a s  facilidades da estrada de ferro e, assim, 
foram-se sucedendo grandes peregrinações quase diárias. 

Aparecida é uma cidade que vive exclusivamente de 
hospedar os romeiros. Mas pode verificar quem para lá se 
dirige e demora, que seus cidadãos são católicos e piedosos, 
compreendendo a missão que lhes foi dada. 

"Em Aparecida - escreveu dona. Conceição Borges Ri- 
beiro, de quem resumimos muitos informes ("Aspectos do 
Culto a Nossa Senhora Aparecida") - o culto é lirico, m i s  
tico, sadio. Romarias cantando, gmpos alegres que descem 
dos trêns, dos caminhões, das jardineiras, dos Ônibus!". 

A mesma escritora devemos o retrato da  Coroaç-&o, a 
18 de dezembro de 1904. 

Em 20 de novembro de 1893 o Bispo Dom Lino elevou 
a capela da Aparecida a Santuário Episcopal que, em 14 de 
dezembro de 1905, teve um secretário nomeado por Dom 
Camargo Barros para a Mesa Administrativa (A. G . C. 1. 

Em 1913 houve uma famosa romaria de S. Paulo, pre- 
sente Dom Duarte Leopoldo. 

Em 1929 o Arcebispo anunciou o jubileu da coroação e 
a possibilidade de, em 8 de setembro, a pedido do Episcopa- 

( 1 )  Depois de escrito Cste treciio de acórdo com a tradi@o oral que até 
hoje se admira de  que, sendo a imagem de barro, não tenha sido esmagada na ca- 
l i ~ a  de um iricéndio e ruina, segundo eu pensava por ser de barro prêta, frei João 
Darnasceno, O.F.M.,  verificou com teitmunhas ser a imagem de madeira, o 
que é iun caso curioso, pois eqtão não será cópia perfeita da Padroeirz do Brasil. 
Certo também é que Antóiiio José da Silva casou-se em Larenal antes de vir a 
Sorocaba. 



do, vir de Roma, o titulo de Padroeira do Brasil. Isso acon- 
teceu, já em 1931, durante a famosa visita da Padroeira ao 
Rio de Janeiro. 

10 - Babuónia - bairro de São Carlos - Capela da 
Aparecida - Teria sido encontrada em 1867, numa quei- 
mada. Bonita capela (Revista Sancarlense, de Othvio Da- 
miano ). 

11 -Barro Prêto - Minas - Aparecida de - Ereção a 20 
de outubro de 1871 e bênção 14 de maio de 1876 (A.G.C. 1. 
É Paróquia. 

12 - Broàowslci - Aparecida de - Por portaria de 
16 de junho de 1906 foi nomeado pároco o Padre Antônio 
Longo. 

13 - Jardinópolts - Paróquia instituída a 21 de dezem- 
bro de 1898 (A.G.C. ). 

14 - São Manuel, ou Água da Rosa.- Awrecida da 
Água da Rosa ou de Sáo Manuel - A capela teve provisão 
de ereção, em 23 de março de 1871, de benção em 3 de maio 
seguinte e tornou-se matriz em 25 de agosto de 1885 (A.G.C.). 

15 - Sertãozinho - Aparecida de - A paróquia foi 
instituída canônicamente por portaria de '18 de maio de 
1900 (A.G.C. ). 

16 - Tomasinu, Paraná - Aparecidw de - Foi criada 
capela curada em 10 de novembro de 1882 (A. G .  C. 1. . 

V - ASSUNÇÃO 

17 - São Bento - Assunção da Basílica de Frei Maum 
Teixeira, natural de S h  Vicente, filho de Antônio Luís, o 
mestre construtor dos primeiros templos de Sáo Paulo, era 
irmão leigo do mosteiro beneditino da Bahia, quando veio 
a São Paulo e obteve da Câmara, a 4 de julho de 1598, o 
terreno para o futuro convento, na antiga aldeia de Tibiri- 
ça. Retirou-se depois, tendo edificado uma ermida à qual, 
no ano seguinte, o governador geral Dom Francisco de Sousa 
deu por titular Nossa Senhora do Monte Serrate. Em 15 de 
abril de 1600 tomou posse o primeiro superior, Frei Mateus 
de Assunção. A 3 de maio de 1635, o mosteiro foi elevado 
a abadia. O primeiro abade, Frei Amarp de Carvejal era 
táo pobre que usava um báculo de madeira pintada. Em 
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1650, graças a proteção de Fernão Dia.~ Pais, o das esmeral- 
das, e ao arquiteto Frei Gregório de Magalhães, deu-se início 
a edificação de um convento maior e uma bela igreja, a 
qual, em 1762, começou a ceder o lugar a terceira edificacão 
executada pelos pedreiros Bento de Oliveira e Joaquim Te- 
bas (o  da torre da Sé >, que a seguir foi consertada pelo en- 
genheiro Jose Custódio de Sá e Faria. Essa velha iqreja 
contou com as pinturas de José Patrício da Silva Manso. 
Parte do altar-mor e algumas telas conservam-se no convento 
de Sorocaba. Tinha caaela-mor, retábulo, corpo de igreja 
com seu còro, tórre, púlpito e erades. 

No coméco do século XVIII, o portuense João Ramos 
da Silva. devoto e benfeitor, fêz muitas esmolas à igreja. 
Fêz retábulo de talha dourada, mandando vir douradores 
de Lisbõa. Com licença do Geral, trocou o oraxo pondo no 
altar-mor uma imagem de Nossa Senhora da Assuncão. em 
1720, obtendo do papa Clemente XI indulgência plenária a 
quem, confessado e comungado, visitasse a igreja do mostei- 
ro (por 10 anos). 

O mesmo benfeitor fêz um altar lateral à Nossa Senhora 
dos Remédios. O altar de Nossa Senhora do Pilar foi doado 
pelo bandeirante Antônio de Oliveira Leitão, por livrar-se 
de um tiro de bacamarte. Sua festa era celebrada em 25 de 
março, como em outras partes do orbe. 

A atual abadia e iereja têm o titulo de basilica. cuios 
sinos inteeram a vida do naulistano: já. em 1924 anunciaram 
a paz nela retirada do revoltoso Isidoro. 

Foi a basílica iniciada em 1910. secundo um uroieto do 
arauiteto alemão. Prof. Richard Berndt. ~rofessor da Uni- 
versidnde de Munich, então um dos melhores arquitetos da 
Alemanha. 

Os doze anóstolos e mais três imacens são escultura de 
Adriano Van Emelen, belsa. O calvário. oue nomneia no 
alto da capela-mor é obra do escultor alemão Anton Lang. 

O altar-mor veio da Itália. De Maredsons. abadia belga, 
viernm seus bronqes. A parte de madeira foi confiada ao 
entalhador Henrioue Ramos, portupuês, a de metal ao me- 
talurcista Francisco Kohout. 

Conservaram-se as imagens de São Bento e Santa Es 
colástica. da segunda a terceira igrejas da Conceição, da 
família Taques. 

Nossa Senhora da Assunção está representada no enor- 
me vitral do fundo da capela-mor. 

O órgão foi fabricado na Alemanha em 1908. Toda a 
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pintura e decorações estiveram a cargo de Dom Adalberto 
Gressnigt, belga, discípulo de Desidério Lenz, fundador da 
escola ae arte beneditma de Beuron, ajudado pelo irmáo 
Clemente Maria Frischnuf. Os bronzes externos (meda- 
lhoes) ioram modeiados pelo mesmo Uom Aaaioerto e iun- 
diaos por Angeio AngeLi. Nao se esqueça o crucifixo de 1777, 
de Jose Pereira Muas. 

Assim, as mais artísticas igrejas da Capital, a Sé e a 
Basihca, sáo decucadas à Nossa sennora Ua Assun~áo (1). 

18 - São Paulo - Catedral de Nossa Senhora da As- 
sunção e São Paulo - Pcr antiga usança, as catedrais do 
Reino de Portugal eram dedicadas a Santa Mana ou Senho- 
ra da Assunçáo. A bula da criaçáo do Bispado paulopolitano, 
em 1745, erigiu por isso a catedral com os titulares Nossa 
Senhora. da Assunção e Sáo Paulo. 

H matriz estava em oaras e a velha Sé Continuou por 
muito tempo. Pouco se sabe de seus artistas. Gravou-se na 
traaiçáo o Tebas, mulato de nome Joaquim Oliveira Pinto, 
o uri~co que poae erguer a tõrre. Igreja ae taipa ae piiao, 
por aentro era oonico, em esLiio colonial sem os abusos ao 
rococo, com os seus majestosos retaouios, os altares lacerais 
em suas proprias capeiinnas, e do santissnno com sua porta 
de ierro, as cadeiras ao coro, oficio aivino diario, a cujas 
horas se regulava a vizinhança. No granae arco ao retaouio 
do altar-mor havia ultimamente um quadro da Assunçáo, 
com os apóstolos. o túmulo e as flores, de autor desconheci- 
do .  No teto da capela-mar a Conversáo de Sáo Paulo, de 
Aimeida Junior. 

Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bispo de 
Sáo Paulo, de 1873 a 1894, obtivera auxílio do Govêrno Pro- 
vincial para uma nova Sé, o qual foi recebido muito depois 
por Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

A .I5 de novembro de 1889, exatamente, se realizou a 
primeira reunião para tratar da nova catedral, sob a .  pre- 
sidência do Conselheiro Antônio . Prado. As circunstâncias 
interromperam o pr;ojeto, retomado por Dom Duarte que, 
em 8 de julho de 1913, benzeu a primeira pedra do gi'ande 
templo. 

Uma comissão de cavalheiros recolhia as esmolas até 
1947, quando o Eminentissimo Cardeal Mata fundou a L& 

( I )  Dom Clemente Maria Silva Nigrn, O . S . B . ,  artigo no "O Estado de 
São Paulo", do 4.9 Centenário, e A. de T a ~ n ; . ~ ,  "História Aritiga da Abadia", 
1927. 
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gião de São Paulo pró-catedral, em que entram somente 
senhoras, sob a presidência de Dona Olga de Paiva Meira. 

Em números redondos, a atual catedral ficou em 100 
milhões de cruzeiros, faltando ainda as duas tôries. 

As paredes de tijolos são revestidas (ou associadas) de 
granito de Itaquera. Cada pedra foi pacientemente traba- 
lhada pelos canteiros; não havendo revestimento de cal e 
areia, nem pintura, a obra de cantaria e escultura gótica 
ia-se aprontando a medida que subia a edificação. 

Sua Eminencia o Cardeal Mota apr'essou o ritmo da 
última desta sinfonia maravilhosa, escolnendo na Itália os 
melhores artistas que fizeram os quatro altares, os dois púl- 
pitos, o batistério e o órgão. Este, funcionando atrás do 
altar-mor, será um elemento de ornato e dos mais belos, 
também. 

Fez as plantas e os estudos da Catedral, o engenheiro 
Maximiliano Hehl. 

ultimamente a direção técnica estava a cargo do prof. 
Luis de Anhaia Melo. 

No IV Centenário foi entregue ao culto a nova Catedral. 
Benzeu-a o Bisp+Auxiliar Dom Antonio Maria deiqueira ,  
o único bispo paulistano de nascimento existente. Pontifi- 
cou Sua Eminência o Cardeal Mota, pregando Mons. Castro 
Nery. O Eminentissimo Cardeal Câmara, o Presidente da 
República e o Governador do Estado estiveram piesentes. 

Durante o ano iam ser sagrados os três altares, obra 
de artistas estrangeiros, quase todos italianos, altares que 
vieram prontos da Itália executados em mármore e bronze. 
Da mesma pi'ocedência vieram os vitrais. 

Valioso artigo publicado no "Ossewatore Romano" em 
janeiro de 1954 assinala que os artistas souberam adaptar 
ao gótico puro e 'simples da arquitetura idealizada há 40 
anos, a natural evolução da arte sacra. Maravilhoso, está 
a chegar o órgão que ficará atrás do altar-mor, enfeitandc-o. 

Estão sendo fundidos os sinos, de tal sorte que suas 
vibrações não interfiram com as de São Bento. Em 1956, 
S.E. o Cardeal Mota obteve do povo e dos ricos, em dois 
mêses, 40 milhóes de cruzeiros para as torres que receberão 
êsses sinos. 

Na cripta jazem as cinzas e ossadas retiradas da capela- 
mor da Igreja do Colégio, dos Bispos e Arcebisp.0~ de São 
Paulo e do Padre Feijó, mais a terra e o que foi possível 
encontrar dos restos de Tibiriçá e outros povoadores pri- 
mitivos. 



19 - São Vicente - Nossa Senhora da Assunção de - 
'O primeiro h p l o  de São Paulo foi dedicado à Nossa Se 
nhora da Assunção, por' Martim Afonso de Sousa, w m  a 
fundação da vila de São Vicente, em 22 de janeiro de 1532. 
Era o dia de São Vicente, mártir, muito da devoção portu- 
'hêsa. A vila fundara-se por enorme coincidência no dia 
daquele que dera o nome à ilha. Entretanto, os fundadores 
preferiram "Assunçáo", o orago das catedrais portuguesas. 

Em 1535 foi cilada a paroquia. Em 15q2 o mar destruiu 
a matriz, que se situava onae noje se ve uma coluna come- 
morativa, pelo que roi constnuaa uma segunda matnz em 
IssY, granaiosa para o tempo. Era, porem, jesuitica, com 
um coiegio. Este wiegio ae Sáo Vicente deu novo titular 
a igreja e, assun, Nossa Sennora da Assunpao foi parar na  
Sacrisaa, onae eu a v1 em lYs2. Creio que e a asiga,  mas 
POSSO enganar-me. Dom Clemente da uiiva Nigra tela-?& 
levaao para a exposiçao do Uongi'esso Eucaristico, como fez 
com a Conceiçao de Itanhaém. 

Na matriz de S. Vicente houve a primeira Confraria do 
Rosário em S. Paulo (S.M. 110). Era para brancos ou 
mameiucos. O fato de haver depois da intruauçiia aos' afri- 
canos, irmandade para êles, expiica-se por serem anairaoetos 
podendo, toaavia, cantar e rezar o rosario: 

CONSTRUTORES MARIANOS 

- Aqui, como que abrindo um parentesis, citemos alguns 
construtores q i a n o s  dos cem primemos anos de um Paulo: 

Antônzo Luis: - "Homem branco que fazia as casas de 
Deus, constn\iu em São Vicente, de 1550 a 1551, a pnmeira 
igreja dos Jesuítas, então a melhor igreja do Brasd; nem 
mesmo em Portugal possuiam eles meinor, "igr'eja muito 
honrada" no dizer de Tomé de Sousa, de "capela-mar mui 
formosa .e forrada", segundo o Padre Leonardo Nunes. O 
arcabouço - pensa Dom Clemente da Silva Nigra - ("O 
Estado de Sáa Paulo", número do Centenário) é o mesmo 
da matriz atual, modificada já no seculo XVIII. 

Certamente o mesmo Antonio Luis edificou a segunda 
matriz vicentina (1559), gravando na ponta da entrada a 
mais antiga inscrição lapidar hoje existente no Brasil. Diz 
ela: "Pedra Calaço me mandou fazer na era de 1559". 

Antônio Luís foi pai do beneditino Frei Mauro. 
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Padre Afonso Brás - Escreveu Anchieta que começou 
êle por fazer um banco, sem nunca ter aprendido o oficio 
de carpinteii'o, e pouco a pouco se. fez oficial de maneira 
que, por suas mãos, fêz èle as casas e igrejas de Piratininga, 
São Vicente e parte das do Rio de Janeiro. 

Frei Gregório de Magalhães - Abade, foi o construtor 
da igreja de São- Bento, em São Paulo, em 1650. 

Fechado o parentesis, voltemos a N. S. da Assunção. 
Assunção, padroeira da indústria - Nossa Senhora da 

Assunçao poae ser hoje em Sao Paulo a padroeira da indus 
tria pesaaa. Foi a protetora cio primeiro engenno ou fundi- 
ção ae Serro, no lmrapuera, mais para o iaao de Santo 
Amaro. Assim escreveu IMartim Hoarigues Tenório, teste- 
munna de vista: 

"E1 Engefio de1 hierro começo a moler quinta 
feira, a1 16 ae aguosto de mil y quinientos (queria 
dizer seiscentos) y siete anos, a1 qual engefio 
pusieron por nomore riuestra senora de aguosto, 
qu'es ia assuncion bendita y su dia al 15 del 
dicho mez". (Inventanos e testamentos, 11, 74, 
citado por Mario Newe in "O Estaao de S. Paulo", 
de 30-IX-1956). 

V I  - AUXILIADORA 

Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora 
dos Crzstaos. "Auxilium Christianorum" da laüainha - O 
Santo Padi'e Pio VI1  atribuiu a um favor de Nossa Senhora 
a sua libertação de Napoleáo e, em 1814, instituiu a festa 
de Nossa Senhora Auxiliadora a celebrar-se na Igreja Uni- 
versal a 24 de niaio. Ainda é assim. 

Em São Paulo entrou logo a devoção entre clérigos e 
freiras que rezam o oficio. Sua propagação entre os fiéis 
esperou. 

A 5 de junho de 1885 chegaram a S. Paulo os primeiios 
Salesianos. No ano seguinte chegou, a Niteroi, a primeira 
imagem de Nossa Senhora Auxiliadora vinda da Itália ao 
Brasil. A devoçáo entrou, pois, em S. Paulo em 1885 com 
alguma pequena imagem ou quadro, os santinhos e nove- 
narios, sendo a bela imagem que se vê na Igreja do S. Co- 
ração de Jesus de cêrca de 1900 - (Pe. Luis Marsigaglia, 
S .D. B., "Os Salesianos no Brasil"). 



A seguir chegaram as Salesianas, que são filhas de 
Nossa Senhora Auxiliadora. 

20 - Bom Retiro, Capital - Nossa Senhora Auxiliadora 
do Bom Retiro - O primeiro paróco foi nomeado a, 3 de 
fevereiro de i916 (A.G.C. ). A matriz atual já funcionava 
em 1926. 

VI1 - BELÉM 

Nossa Senhora de Belém, do Belém. Em Portugal exis- 
tia, antes da descoberta do Brasil, pois foi justamente numa 
capela de Belém que Dom Manuel se despediu de Pedro Al- 
vares Cabra1 e seus companheiros (1 ) .  

A iconografia é rica. Uma imagem mineira traz uma 
toalha ab re  os braços, como quem apresenta a criança aos 
adoradores. É comum o quadro dos Reis Magos e do Pre- 
sépio. 

Muito nos interessa, aos paulistas, Nossa Senhora do 
Belém da Bahia, onde se educaram tantos meninos, alguns 
paulistas, e cujo educador tanto fêa pelos Gusmóes. Ai Nos- 
sa Senhora está de joelhos, abismada na adoi'izçáo do Me- 
nino. Os reis também estão de joelhos. 

21. - Descalvado - A capela teve provisão de bênçáo 
em 20 de outubro de 1842, tendo sido edificads dez anos 
antes por José Ferreira da Silva e outros que ali estavam 
desde 1809 (A.G.C. ). A atual igreja é bonita, meio gótica: 
a imagem de Nossa Senhora, de madeira, com o Menino nos 
dois braços, é encantadora (Informaçóes de Dom Rui Serra 
e do Prefeito). 

22 - Guarapuava, Paraná. Dom João, PríncipeRegen- 
te, criou a paróquia por alvará de 11 de novembro de 1818. 
O povoado foi um misto de aldeia de índios e presídio mili- 
tar desde 1809 (A.G.C.). 

23. - Itatiba, ex-Belém de Jundiai. Antonio Rodrigues 
em 1815 fundou a capela com seu patrimônio. Curato por 
decreto de 22 de fevereiro de 1829 (A.G.C. 1. A atual m% 
triz foi edificada a esforços do vigário Gaudêncio Antônio 
de Campos. Vila por lei de 20-2-1857 e cidade por lei de 
16-3-1876. 

( 1 )  ~nforma  D. Clemente S.* Kigrn, no prefácio da obra de S. .Herstal 
que a imagem de N. S .  da Esperanca, que veio *ia esquadra cabralina, está orii 
Portugal, na quinta de Belmcnte. 
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VI11 - BOA MORTE 

Nossa Senhora da Boa Morte - Titulo sinônimo de 
Assunção, muitas vêzes. 

Não saberia dizer onde começou éste orago, sendo certo 
que foi sugerido pela festa de Assunçáo, que entrou na  li- 
turgia no sécu1o.A iconografia é a própria da Assunção, a 
Senhora elevando-se aos céus (o barroco aproveitou o tema 
para das a ilusão do movimento), ou mostra a Senhora 
deitada, em escultura. A subida ao céu prestou-se a belos 
painéis. 

24. -Boa Morte - Matriz da Boa Morte, em Sio Paulo 
- Foi construida pela Irmandade que antes funcionava na 
Ordem Terceira do Carmo e inaugurada em 14 de agosto 
de 1810. Em muitas partes a festa era feita um dia antes 
da Assunção. 

25. - Itu - Em Itq foi fundada uma capela de Nossa 
Senhora da Boa Morte pelo Padre José de Campos Lai'a 
(A.G.C. ). Serviu para. uma irmandade. 

26. - Limeira - Em Limeira o Barão de Campinas 
fundou uma capela da Boa Morte. 

27. -. Sorocaba - Em Sorocaba foi fundada uma. con- 
fraria em 1825; a imagem e deitada. 

,! 
BOA VIAGEM 

Orago marinheiro (havia outrol'a muitos navios com 
êsse nome) e bandeirante (Curral de1 Rei, hoje Belo Hori- 
zonte). 

Julgamos ser Nossa Senhora da Conceição, pelo que não 
numeramos com tltulo novo e o incluimos mais adiante. 

IX - BOM CONSELHO 

Nossa Senhora do Bom Conselho - O título corresponde 
a uma invocação da ladainha lauretana. 

Celebre se tornou no século XVIIf um santuário perto ' 
de Roma. 

Como diz o O~emus da missa e o oficio, houve uma ad- 
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mirável aparição do quadro, que pertence a grande família 
das telas segundo o modêlo bizantino, tão comum nos países 
eslavos, da Virgem com o Menino, de S. Lucas, sempre de 
meio corpo. 

Pio VI deu missa própria a ésse santuário de Génnazano. 
O ituano José de Campos Lara, ainda estudante jesuíta, 

foi exilado para os Estados do Papa em 1760. De lá voltando 
já sacerdote e velho, tiouxe um quadro que, milagrosa ou 
providencialmente, jovem lhe entregara ao embarcar. 
Fundou o Seminário de Nossa. Senhora do Bom Conselho 
que, de is com seus pertences, féz parte do Colégio Sáo 
Luís ( 1% <. 

Os Jesuítas levaram o icone a São Paulo, como era 
justo, quando da mudança do famoso Colégio (1917). Vene- 
rada na capela do Colégio Sáo Luis da Avenida Paulista, 
esta Senhora é padroeira da 1.a Congregação Mariana de 
Serihoi'as que houve na Capital e que há alguns lustros de- 
senvolve ação social. 

28. - Sousópdis, ex-Arraial dos Sousas - Foi capela 
de Nossa Senhora do Bom Conselho, elevada a matriz em 
7 de julho de 1898, mas agora sua titular é Santa Ana ou 
Nossa Senhora de Santa Ana, popularmente (A.  G . C. ). 

X - BOM SUCESSO 

Nossa Senhora do Bom Sucesso - Tanto este titulo 
equivale ao da Ajuda, que estão juntos os dois em Formosa. 
Parece-me castelhano-português. Nos séculos XV e XVI hou- 
ve uma floraçáo de invocacóes novas. 

29. - Boquira - Nossa Senhora do Bom Sucesso ãe - 
Paróquia fundada em territóiio pertencente a Taubaté, ane 
xada a S. José dos Campos em 1896 a desanexada em 1893. 

30. - Juqueri - Nossa Senhora do Bom Sucesso do 
bairro de - No mesmo bairro de Juqueri, diz o Santuário 
Mariano (X, 1691, se vê o santuário da Virgem Nossa Se- 
nhora do Bom Sucesso.. . A sua casa e santuário da Senho- 
ra sáo antigos; não seria fácil  indica^' quem fundou esta 
ermida, "porque as fazendas mudam muito de donos". 

É esta santa imagem de escultura de madeira e estofa- 
da, -do o ornato de manto e coroa de prata, e sôbre o 
braço esquerdo o Senhor Menino, que concede os bons su- 
cessos. 
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31. - Paranapanema - ex-Bom Sucesso - Por pro- 
visãc de 20-51872 foi a paróquia anexada a Faxina - 
(A.G.C. ). 

32. - Pindamonhangaba - J á  ei'a capela com patrimê- 
nio em fins do século XVIII, fundada pelo Padre João de 
Faria Fialho. A igreja atual é risco e construção de Antônio 
Pereira de Carvalho, vindo do Rio (Almanaque Literário de 
1877). Começada com a derrubada de frontespicio, iniciado 
o novo em 1842 e reconstruido o restante do templo até 1853. 

Assim. escreveu Frei Agostinho de Santa Maria: 

"A paróquia desta vila é dedicada a Maria 
Santissima com o titulo de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. É êste santuário da Senhora de grande 
devoção, porque todos os moradores daquela vila 
a têm muito grande com esta Senhora. E entre 
os seus devotos tem o primeiro lugar o Padre João 
de Faria, presbitero do hábito de São Pedro, o qual 
lhe edificou sua igreja, e a adornou.. . Este de- 
voto sacerdote indo as Minas, o ouro que lá lhe deu 
Deus reduziu na cidade do Rio de Janeiro em di- 
nheiro, e pondo-o a razão de juros.. . o que se lu- 
cra nêle dá ao vigário clérigo" (S.  M. X. ,  184 ). 

Essas afirmativas do Frei Agostinho podem completar- 
se com as do Vigário Gonçalves, de 1747, dizendo que a 
primeira matiiz era de taipa de pilão e dedicada a São José. 
Nova noticia do Livro do Tombo, de 1766, leva a fundação 
aos anos de 1690, mas atribui a construção do primeiro tem- 
plo a Antonio Bicudo Leme, o famoso "Via Sacra", que nêle 
erigiu a primeira, aliás, das Vias Sacras com cruzes que 
houve em nossas paróquias. 

XI - BROTAS 

Nossa Senhora das Brotas - E um titulo p6rtuguês 
local, nascido de um milagre ou favor atribuído por um 
pobre camponês h Virgem Nossa Senhora, que salvou da 
morte a sua querida e útil vaquinha, no Alentejo, diz o 
"Santuário Mariano". * 

O Alentejo e a região da pecuária. Na Bahia, a imagem 
é uma Senhora de pé, apontando para uma vaquinha, que 
está junto de uma peanha fingindo um precipício. 

Brotas, de São Paulo, é cidade f ~ n d a d a  por mineiros 
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pecuaiistas. Certamente foi o primeiro orago. Em Itapeva 
há o bairro e capela de Brotas. Itapeva fornecia gado de 
corte até ao de Janeiro. 

Em Guareí há uma capelinha de Nossa Senhora de 
Brotas, região de pecuária e aonde vieram mineiros. Atual- 
mente a representação desta Nossa Senhora é um quadro 
moderno, segundo me infoima José Rolim Rodrigues. A 
vaquinha suprime-se, as vêzes, como em Sabaçu, na Bahia. 

O orago é muito comum entre os vaqueiros do Nordeste. 
Brotas é o mesmo que brotos, é têrmo erudito no Brasil. 

Às vêzes penso que houve aqui confusão verbal com "grotas". 

33. - Lindóia - Nossa Senhora das Brotas do Rio do 
Peixe - Também São Joaquim da Serra Negra - O pii- 
meiro povoado é afastado das águas e seus hõtéis. Foi ele- 
vado a Paróquia em 9 de março de 1898 (A.  G.C. ). 

XII - CANDELARIA 

Nossa Senhora da Candelaria, das Candeias, da Luz da 
Purificação 

A festa da Purificação de Nossa Senhora foi generali- 
zada no século VI1 no Ocidente. Desde o século X, benzem. 
se as velas para a procissão. Dai os nomes populares. 

A identificação da imagem é fácil, porque a Virgem 
Santíssima tem no braço esquerdo o Menino e no direito 
uma vela. 

34. - Zndaiatuba - N. S. da Candelaria de - José da 
Costa Martins edificou a primeira capela para a imagem 
que achou num ribeiro, pelos fins do século XVIII (A. G . C. ). 

35. - Itu - N. S. da Candelária de - Capela curada 
em 1644. Primeira matriz em 1678. A atual é a segunda, 
de 1780, com reformas (A. G.C. ). 

Imagem de bastante grandeza, feita a 2 de fevereiro 
(S.M. 172). 

A piimeira capelinha foi fundada por Domingos Fer- 
nandes, cêrca de 1610. A matriz atual, reformada, foi cons 
truída em 1780 em taipa de pilão, sendo taipeiro o soroca- 
bano José Dias de Barros. 

Nela há pinturas em painéis de José Patrício da Silva 
Manso e do Padre Jesuino do Monte Camelo. 



A obra de talha dourada é de um tal Germano (Nardy 
Filho). 

XIII - CARMO 

Nossa Senhora do Monte Carmelo, do Carmo, do Monte 
do Carmo. 

Muito antiga é a Ordem dos Eremitas do Monte Car- 
melo, na Palestina, donde em 1230 saíram os primeiros para 
a Europa. Na reforma de São Simão Stock, em 1247, come- 
çaram a dedicar-se ao apostolado exterior. 

Na Espanha foram de novo reformados os dois ramos, 
masculino e feminino, por São João da Cruz e Santa Teresa 
de Jesus. Passaram a ser descalços. Continuaram calçados 
os Carmelitas que nos vieram de Portugal, antes daquela 
reforma. 

Estes fundaram conventos em Santos (15801, S. Paulo 
(1594), Moji das Cruzes (1629) e Itu (17191, com as suas 
Ordens Terceiras. São Caimelitas da pntiga Observância. 

36. - Borda da Mata - Minas - Carmo dn - Tinha 
pároco nomeado a 5-10-1879, o Padre Bernardo Cardoso 
(A.G.C. ). 

37. - Cambui, Manas - Carmo de - Provisão de 26 
de outubro de 1867 autorizou a bênção do Cemitério e de 
dois altares da matriz (A. G.  C. ). 

38. - Campestre, Minas - Carmo do - Ereção a 4 de 
abril de 1832. Curato em 2 de julho de 1835 (A.G.C. 1. 

39. - Campinas - A paróquia de Nossa Senhora do 
Carmo foi instituida em 4 de maio de 1870 e Nossa Senhora 
do Carmo declarada sua Padroeira em 15 de abril de 1871 
(A.G.C. 1. 

40. - Campo Largo de Atibaia - A capela é dos fins 
do século XVIII. Seu patrimônio foi doado por Lourenw 
Franco da Rocha, em 7 de janeiro de 1807. Em 12 de outu- 
bio de 1830 foi elevada a capela curas (A.G.C. 1. 

41. - Escaramuça, Carmo de - Minas - Tinha fabri- 
queiro nomeado a 21-9-1881 (A.G.C. ). 

42. - Franca, Carmo da - hoje Ituverava - Capela 
da paróquia de Franca. A Lei Providencial de 18 de feverei- 
ro de 1847 criou a freguesia. 



43. - Jabutscabal - A catedral de Jabuticaba1 tem a 
mesma titular que a matriz e capela, esta fundada cêrca 
de 1850 em honra de Nossa Senhora do Canno, no Ponta1 
do Rio Pardo, e elevada a curato em 13 de janeiro de 1857 
(A.G.C. ). 

44. - Rio Claro, Minas - Carmo do - Nomeação de 
fabriqueiro a 23 de novembro de 1865. A 19 de janeiro de 
1881 a matriz foi profanada. Em 12 de fevereiro o Padre 
João Pedro Ferreira Lopes a reconciliou (A. G .  C. 1. 

45. - São Paulo - Capital - Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo - Antonio Egídio Martins, em sua obra "São 
Paulo antigo", vol. I, 1911, págs. 79 e 81, escreveu: - "No 
ano de 1594, por Frei Antônio de S. Paulo, religioso carme- 
litano, foi fundado, nesta Capital, o atual Convento de Nossa 
Senhora do Monte do Carmo, depois da fundação do Con- 
vento do Carmo na cidade de Santos, naquela época vila 
e sede da Capitania de S. Vicente, passando do Convento 
de Santos para o de São Paulo todos os títulos e a posse 
das terras, as quais possuia por doação onerosa de legados 
que lhe fizera o capitão-mor Brás Cubas, procurador bas- 
tante do donatario Conde de Monsanto. O Convento do Car- 
mo está situado no largo do mesmo nome e dividese em 
velho e novo, sendo que o antigo edificio ressentime da 
pressa que tiveram os religiosos de o edificar, pois foi o 
mesmo muito mal construído, fazendo-se, mais tarde, uma 
edificaçáo moderna, ou o novo convento, como era denomi- 
nado, contendo o mesmo um vasto dormitório, dividido em 
oito celas, numa das quais morava o prior e na  outra estava 
o seci'etário, visitador ou procurador geral da ordem". 

"Na Igreja do Convento de Carmo celebrsse, anual- 
mente, no dia 16 de julho, a festa de N. S. do Monte do 
Carmo, p a i r a  do mesmo Convento". 

"Contígua a mesma Igreja do Convento está a da Ve- 
, nerável Ordem Terceira de N. S. do Monte do Carmo, que, 

sendo feita por partes, ficou concluída em 1775, e em se- 
guimento a essa igreja está com vasto edifício que, antiga 
mente, servia de hospital da Ordem, mais tarde do Coipo 
Policial de Permanentes, e atualmente, funciona, no mesmo 
edificio, o Ginásio de N. S. do Carmo, fundado, em 1898, 
pela mesma Ordem Terceira". 

Leonardo de Arroyo, em suas "Igrejas de São Paulo", 
a fls. 90, transcreve a descnçk feita por Pessanha Póvoa: 
- "sôbre a eminência da ladeira do Caimo, que parece o 
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flanco de uma montanha, ocupa o convento considerável 
espaço, denominando desde a rua do Carmo até a conflu- 
ência oriental do rio Tamanduatei, onde fica a grande ponte 
construida no tempo do décimo terceiro governador Horta 
França". . . E mais adiante, entrando em detalhes o cr* 
nista acrescenta: "O átrio, como bem mostra a gravura, é 
franqueado de grossas paredes tendo em frente onze janelas 
rasgadas, com varandas, no andar que se ergue sôbre o 
pavimento inferior, que serve de quartel do corpo de Per- 
manentes. Ao lado tem duas igrejas contíguas que pegam 
com o convento. Uma é dos frades, e a outx'a é da Ordem 
Terceira do Carmo. A primeira é interiormente de arquite- 
tura pesada e decorada com mau gosto. A segunda é mais 
simples, porém mais elegante. Ambas estas igrejas no seu 
interior, são de muita simplicidade, dandelhe contudo muito 
realce o alto coruchéu ou tôrre dos sinos que extrema uma 
da outra". 

Continuando, narra Arroyo: - "Em 1928, começou a 
nova fase da igreja de Nossa Senhora do Carmo. O Govêr- 
no do Estado por interesse público, desapropriou-a. Foi a 
imagem da Virgem transportada para a sua Martiniano de 
Carvalho, onde havia sido construída uma pequena capela 
provisória para recebê-la nos terrenos do templo que lá esta 
hoje". 

A igreja atual, enorme e bonita, foi inaugurada a f.o de 
abril de 1934. 

O CARMO E O SANTUARIO MARIANO 

Um tanto palavroso, Frei Agostinho de Sqfita Maria 
não nos ensina muita novidade sóbre Nossa Senhora do 
Carmo em Sfio Paulo. Apertando-se o discurso que faz a 
respeito da igreja e imagem carmelitana de Moji das Cruzes, 
só se fica sabendo que existiam. 

Mais extenso ao tratar do convento em Sáo Paulo (X, 
151) assevera que foi o primeiro após o Colégio Jesuitico 
e que há muitos terceiros. 

"É formosissima esta santissima imagem e está 
vestida de ricas roupas em tela com seu bentinho, 
ou escapulálio com as armas do Carmo. Tem s& 
bre o braço esquerdo sentado o seu Santissimo 
Filho Menino. É de grande estatura $ assim moi- 



C~teàra!  de Campinas - Altar-mor. 
(Referência dos artistas) 



raro estes dispensavam tõdas as formalidades a hora da 
morte, dando o hábito ao agonizante e recebendo-lhe a pro- 
fissão. Entrar no além-túmulo, ou melhor, no túmulo, com 
o hábito carmelitano era um fervoroso duelo de homens e 
mulheres. - 

A PROCISSÁO DOS PASSOS 

- A procissão dos Passos do Caimo foi descrita pelo cro- 
nista Antônio Egidio Martins como era realizado nos mea- 
dos do século passado. Na frente partia um farricoco repre- 
sentando a morte, perseguido pelos moleques. Irmandade, 
andores, pálio, etc., vinham a seguir. 

Até 1878, o primeiro passo era na rua do Carmo número 
13, casa de dona Ana Oliva. O segundo, na casa do comer- 
ciante Celestino Borroul, a rua da Imperatriz, hoje 15 de 
Novembro. O terceiro, no oratório da rua da Boa Vista, 
casa de dona Maria Benta. O quarto, junto a casa da rua 
Diieita pertencente ao Barão de Iguape, hoje na  Praça do 
Patriarca. O quinto, na casa da senhora Carolina Amklia 
da Silva Eangel, rua do Imperador, hoje Praça da Sé. O 
sexto, na casa do Conselheiro José Maria de Avelar Brotero, 
na rua das Flóres. O sétimo, na  igreja da Ordem Terceira. 
Executavam-se as músicas muito sentimentais do mestre Je- 
suino de Cassia Lustosa. 

A procissão do entêrro que saia do Carmo era interes- 
sante pelo grupo de soldados romanos, comandados pelo 
centurião, atrás do esquife. Eram os "Judeus do Carmo" e 
escapavam, por um portáo lateral, à ira dos populares no 
fim do percurso. Mas ganhavam seus merecidos cobrinhos. 

Nas cidades do interior, contentavam-se com o centuriáo 
que brandia sua lança contra o esquife e, ao depois, temeroso 
de uma violência popular, sumia-se. 

O PRIMEIRO CARMELO 

O velho recolhimento de Santa Teresa, com a sua regra 
de terceiras carmelitas e estatutos aprovados pelo 1.0 Bispo 
Dom Bernardo e reformados por Dom Lino, foi transforma- 
do em Mosteiro de Santa Teresa, de Carmelitas descalças, 
pelo 1.0 Arcebispo Dom Duarte, que obteve do Mosteiro de 
Santa Teresa, do Rio, duas irmãs. Elas chegaram, depois 
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de viajarem toda a noite, na manhã de 16 de agosto de 1913. 
A 15 de outubro, encerrava-se a clausura papel. 

A fundadora, depois priora, Madre Regina da Imacula 
da Conceiçáo, mineira, alma semelhante a de Santa Teresa, 
a Grande, lutou com muitas dificuldades tais como as doen- 
ças, a falta de condições materiais e a falta de vocações. 

As recolhidas podiam optar entre a aceitação da nova 
regra e noviciado, ou a permanência na casa, como era justo, 
ao lado da nova comunidade. 

As mais moças, que tentaram o noviciado, não o con- 
tinuaram. As velhinhas, que ficaram, foram morrendo san- 
tamente, servidas pelas novas religiosas. Não havia claustro. 
Aos jardins já não podiam mais sair, pois a clausura ia sen- 
do devassada pelas novas construções do centro da metrCc 
pole. Vendeu-se o convento e, a 18 de fevereiro d e  1918, as 
religiosas mudar'am-se para uma chácara da Penha, onde 
as doenças aumentaram. Até sacerdotes ficaram pessimistas. 
Diziam que as brasileiras não aguentavam regra tão severa. 
Um dêles, notabilíssimo, disse à Madre Regina que ela náo 
teria nem filhas, nem netas. Teve-as. Teve-as. A 1.0 de 
julho de 1923, vitória! Transladaram-se para o mosteiro do 
Alto de Perdizes, novo em folha. Agora havia uma pr'eocupa- 
çáo em Madre Regina: o convento era grande demais.. . 
Atualmente estão instaladas no Jabaquara. 

XIV - CONCEIÇAO 

Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Concezçüo, 
Imaculada. 

O dogma foi proclamado em 8 de dezembro de 1854. 
A primeira capela construída em honra à Conceição, depois 
do dogma, foi a do Seminário Episcopal (1856), hoje matriz 
de São Cristovão. 

É conhecida a história das duas capelas da Conceiçáo de 
Araçariguama, a velha, de Guilherme Pompeu de Almeida, 
fundada em 10 de fevereiro de 1684 e que em 12 de novem- 
bro de 1750 foi arrematada em protetoria por José da Costa 
Ferreira (cfr. Revista Santa Cruz; S. Paulo, outubro de 
19021, e a nova, do filho daquele, o Padre Pompeu. 

46. - Bairro Alto - A capela foi pr'ovisionada em 4 de 
novembro de 1834. Curada na mesma ocasião. Município de 
Paraíbuna (A.G.C. ). 



47. -Barra Mansa, Nossa Senhora da, de Itatiba. Teve 
instituição canónica por portaria de 24 de agosto de 1898. 
Por portaria de 28 de junho de 1901, ficou esta Paróquia 
sob a regência de Itatiba, durante a doença do pároco Ana* 
Bertoni (A.G.C. ). 

48. -Boa Vista, Minas. - Fundada no bairro da Divisa. 
Teve provisão de ereção a 7 de janeiro de 1761. Curato em 
14 de fevereiro de 1862 (A.G.C. ). 

49. - Bragança Paulista - A capela foi fundada pelos 
paulistas Antônio Pires Pimentel e sua mulher D. Inácia da 
Silva que, por escritura de 15 de dezembro de 1763, doaram 
o terreno para a edificação da Capela da Senhora da Con- 
ceição de Jazuari, no território de Atibaia ( A .  G. C. ). Dois 
anos depois foi elevada a freguesia, a 13 de fevereiro de 
1765. Hoje ostenta uma bela catedral. A frente já era de 
pedra e cal em 1884. 

50. - Caconde - Sita em território antes pertencente 
a Casa Branca. Elevada. a curato em 1775 (A. G. C. 1. 

51. - Camandocaia, Minas - J á  era paróquia em 1776, 
pois há assentamentos com data de 13 de março de 1776. 
Hoje se chama Jaguari ( A .  G.C. 1. 

52. - Campinas, Nossa Senhora da Conceiçáo de - É 
o fundador de Campinas o paulista Francisco Barreto Leme, 
pois foi êle que doou, em 1739, o terreno chamado "Mat* 
Grosso" para logradouro dos moradores atraídos pela uber- 
dade desses terrenos, então pertencentes ao Município de 
Jundiai. A 17 de julho de 1773, celebrou Frei Antônio de 
Pádua, franciscano, a primeira missa na  modesta ermida 
levantada pelos moradores, ficando, assim, instalada a fre- 
guesia da Senhora da Conceiçáo de Campinas, como consta 
do seu Livro de Tombo. 

A primeira matriz só ficou concluída a 25 de julho de 
1781, data em que Frei José do Monte Carmelo e Siqueira 
benzeu-a e celebrou, como pároco, a primeira missa. 

Ernani Silva Bruno, em História e Tradições da cidade 
de Campinas (Folha da Manhã de 1.0 de setembro de 1957) 
escreveu: - "Para a construção da matriz nova obtivera-se 
um risco e Daniel Pedro Muller, para algumas particulari- 
dades, e estando o edifício coberto de telhas, em 1845, as 
obras caminhavam vagarosamente até 1853, sob a direção de 
Joaquim Aranha Barreto de Camargo. A substituição fre- 
quente de mestr'es e de artífices refletiu-se na imperfeita 

I 



contextura das taipas. Apesar disso, e da necessidade de 
paredes de enorme espessura - pois eram de taipa - apa- 
rentava, em 1865, segundo o Visconde de Taunay, relativa 
solidez, embora se notassem embaraços sérios para a termi- 
naçáo e decoração de sua fachada, por causa da falta de 
pedras. 

Para o altar-mor dessa matriz nova foram feitos notá- 
veis trabalhos de entalhe, a partir de 1853, pelos artistas 
Vitoriano dos Anjos, baiano, e Bemardino de Sena Reis e 
Almeida, fluminense; o primeiro a convite do capitalista 
português radicado em Campinas, Antonio Francisco Guim* 
ráes. Realizou, sobretudo, Vitoriano, obra de entalhe em 
madeira de elevada categoria artística. "Os trabalhos de 
madeira lavrada, lembrando antigos conventos europeus", 
assinalava em 1855 o viajante Fletcher, "eram devidos a um 
escultor mulato da Bahia e teriam aumentado os créditos 
dos melhores artistas italianos da profissão". Zaluar, na- 
quele seu jeito pomposo, escreveu alguns anos depois: "Vito- 
toriano dos Anjos fêz da capela-mor, quase terminada, no 
que diz respeito à obia de talha, um verdadeiro sonho de 
artista. O cedro que campeava outrora gigante no santuá- , 

rio das florestas, transformado agora pelas máos do gênio 
em maravilhas de arte, a torna o santuário do Deus vivo". 
"Era um monumento de arte", notaria secamente em 1869 o 
viajante Joaquim Ferreira Moutinho". 

Por provisão de 4 e ordem de 16 de novembro de 1797, 
foi elevada a categoria de vila com o titulo de S. Carlos. 
Foi elevada a cidade por lei provincial de 5 de fevereiro de 
1842 (A.M.) .  

A sede da paróquia foi transferida do primitivo lugar, 
chamado Campinas - Velha para o atual (A. G.  C. ). 

53. -- Capáo Bonito, antes Capáo Bonito do Paranapa- 
nema - Data de 21 de agosto de 1850 a portaria mudando 
para o atual sítio a paróquia da Freguesia Velna, que por 
sua vez era o segundo arraial da Conceiçáo do Parana- 
panema (A.G.C. ). 

54. - Cruzeiro - Vila do - Nossa Senhora do Embaú 
- Fundada a povoação pelo sarg.-mor Antonio Lopes Lavre, 
em terras doadas por João Ferl'eira da Encarnaçao. Capela 
edificada em 1781, provisionada em 1787 como capela cura- 
da (A.G.C.). 

55. - Cunha, ex-Facáo - A povoação teve origem, ao 
que parece, quando aventureiros assentaram moradia numa 
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montanha a que deram o nome de Facão. Em 1736 era 
Freguesia com o nome de Facáo. Consta que foi criada pa- 
róquia em 1736 (A.M. 1, mas informação do vigário diz que 
foi em 1749. Em janeiro de 1785 foi elevada a vila por ato 
do Governador cap. gal. Francisco da Cunha Menezes, do 
qual tomou o nome de Cunha (A .G. C. 1. 

56. - Estiva, Conceiçáo da, Minas - Provisão de ere- 
ção da capela em 8 de novembro de 1841 e de bênção em' 2 
de setembro de 1843. Curato a 15 de maio de 1860. Institui- 
da canônicamente a 21 de dezembro de 1871 (A. G. C. ). 

57. - Franca - A povoação surgiu da reunião de mi- 
neiros emigrados no fim do século XVIII de Santo Antônio 
do Rio Verde, hoje Campanha. Freguesia em 1804 pelo cap, 
gal. Franca e Horta, donde o nome de Franca (A. G. C. 1. 

58. - Guarulhos - Aldeia de índios do século XVI 
(A. G.  C. 1. O Santuário Mariano a menciona como uma das 

. quatro fundações de Anchieta em volta de São Paulo (en- 
tendese "Jesuitas"). Era conhecida como "a Conceiçjo", "o 
Bairro da Conceição". 

A igreja paroquial não é a piimeira. 

59. - Itaberci, ex-Lavrinhas - Teve instituiçáo canõnica 
a 27 de abril de 1871. A capela-matriz teve provisão de ere- 
ção a 10 de novembro de 1864 e de bênção a 10 de dezembro 
de 1866 (A.G.C. ). 

60. - Itanhaém - A capela no morro foi fundada por 
Joáo Rodrigues Castelhanos e Cristóvão Gonçalves, em 1549, 
junto a uma aldeia. Foi matriz no fim do século XVI. Em 
1624, por alvará de 23 de fevereiro foi entregue aos Fran- 
ciscanos. Edificou-se nova matriz embaixo, na  planície, em 
1721. A atual é a terceira e passou a ter por orago Santa 
Ana, em 1761 (A.G.C: ). 

61. - Itaqueri, Nossa Senhora da Conceiçáo da Serra 
de Itaqueri - Povoação fundada em território do município 
de São Joáo do Rio Claro, no alto de um grupo de montanhas, 
chamado Serra do Itaqueri. Capela curada por provisão de 
16 de maio de 1830 (A.G.C.). 

62. - Itararé, cornarca de Faxina - Paróquia por ins- 
tituição canônica de 22 de novembro de 1897 (A. G. C. ). 

63. - Jacarei - A primeira capela foi fundada por Ma- 
nuel Afonso e seus filhos, cêrca de 1652 (A.  G. C. ). Elevada 
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a vila em 1653, pelo donatario D. Diogo de Faro e Sousa, 
e a cidade por lei provincial de 3 de abril de 1849 (A.M. ). 

64. - Jacupiranga - Povoação fundada a margem do 
rio que lhe dá o nome, sob a invocação de Nossa Senhora da  
Conceição. Criada fregiiesia por lei provincial de 5 de abril 
de 1870. Paróquia instituída a 21 de novembro de 1870 (A. 
G.C). 

65. - Jatai, Paraná - Instituição canônica da paró- 
quia em 23 de abril de 1874. Existiam na paróquia uma colô- 
nia militar e os aldeamentos de S. Paulo de Alcântara e S. 
Jerónimo, fundados em 1855 e 1859 (A.G.C. 1. 

66. - Lagoinha, em S. Luis do Paraitinga - Paróquia 
em 19 de novembro de 1866 (A.G.C. ). 

67. - Moji Guaçu - Exploradores de ouro, nos meados 
do século XVII deram origem a povoação. Em 1740 já era 
paróquia no lugar atual, mas a primeira capela era anterior 
e noutro sitio, denominado Cachoeira de Cima (A. G. C. ). 

68. - Monte Alegre, Nossa Senhora da Conceição de - 
Teve paróco nomeado por portaria de 6 de maio de 1907 
(A. G. C. 1. Foi fundador o mineiro José Teodoro de Sousa, 
que começou a capela depois de 1856. Patrimônio em 1873. 

69. - Monte Belo, - Minas - Ereção da capela em 10 
de novembro de 1874, bênçáo a 8 de janeiro de 1876 e pa- 
róquia em 23 de dezembro de 1885 ( A .  G. C. 1. 

70. - Monte Siáo, Minas - Nossa Senhora da Conceição 
da MedalNa Milagrosa do Monte Siáo - A capela teve pro- 
visão de ereção a 29 de março de 1849 e de bênçáo a 18 de 
abril de 1854. Cuirtto por provisão de 13 de janeiro de 1857 
e paróquia a 11 de abril de 1881 ( A .  G. C. 1. 

71. - Ouros, Conceição dos - Minas - A capela teve 
provisão de ereção e bênçáo em 4 de fevereiro de 1862. Curato 
a 29 de março de 1862. Instituição canônica em 26 de junho 
de 1866 (A.G.C. ). 

72. - Palineira, Paraná - Antigo aldeamento. Fregue- 
sia em 20 de março de 1813. Ereção da igreja matriz e bên- 
ção a 5 e 7 de julho de 1820, respectivamente (A. G.  C. ). 

73. -- Pereiras - Paróquia em 3 de novembro de 1876. 
A capela foi fundada em terras do município de Tatui (A. 
G.C. ). 



74. - Peruibe - Conceição de - Em 1538 Pedro Cor- 
reia fez confirmar em Lisboa a sesmaria que obteve de Gon- 
çalo Monteiro defronte a barra de São Vicente, desde as 
terras de Antônio Rodrigues até as de Fernáo de Morais, 
toda a Pi'aia Grande, provavelmente até o Mongaguá; e, 
além de Itanhaém, a praia de Peruíbe que começava no 
costáo, no regato Tapirema, até o Rio Guaraipe, inclusive as 
ilhas fronteiras ou ilhas da Queimada. 

Aquèle regato estava aquem da aldeia, de onde se vê 
que a aldeia de Peniibe foi mudada. Teria havido, tanto 
antes como depois da mudança, alguma capelinha da Con- 
ceição? 

Em 1553 as terras passaram aos Jesuítas. Anchieta dizia 
que o Peruibe era o seu Perú - o tesouro das almas que ia 
catequizar -, isto, aliás, depois de Leonardo Nunes. Pelo 
menos depois que êste converteu a Pero Correia, é difícil 
negar que para os índios dêste houvesse uma capeiinha. De- 
pois que passou a fazenda aos Jesuítas, seria até uma injú- 
ria a negação. 

E por que a mudança feita por Pero Correia já náo 
seria para as atuais ruinas de São João do Peruíbe, frente 
a sua ilha? Conceição de Peruíbe seria, assim, de 1551 ou 
talvez de 1538, desde a mudança. Quando construiram a 
igreja cujas ruínas atuais mostram haver sido grande, em 
taipa de pilão, talvez no século XVII, teria havido a modifica- 
ção de orago para S. João. Ou ficaram os dois oragos juntos, 
podendo ter sido um dêles a Conceição, belíssima, que está 
na Sacristia da  Matriz de Santana, de Itanhaém, e que 
Benedito Calixto diz ter vindo de Peruíbe em ruínas? Em 
1905, o vigário de Santos retirou de Peruíbe a chamada pia 
de Anchieta. 

As duas imagens de N. S .  da. ~oncezção, de Itanhaém 
- A primeira é a que, por volta de 1561, fez na Vila de São 
Vicente o preso Gonçalo Fernandes, que não era baiano, 
como está sendo repetido, mas português ou vicentino con- 
denado na Bahia a cumprir pena em São Vicente. De banu, 
tem o Menino no braço, porque houve troca d e s t i n a n d ~ e  
a representar a Senhora do Rosário. Ficou no morro, com 
o convento. 

A segunda foi feita quando a paróquia se mudou para 
a primeira matriz, embaixo. A atual matriz (1760), com 
razão, mudou de orago, que é Santa Ana. 

Frei Agostinho é um tanto obscuro, mas a leitura de 
trechos referentes as duas Conceição nos deixa bem patente 
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que, mesmo depois de mudada a sede da paróquia, ainda 
houve uma segunda Conceiçáo. Se Benedito Calixto se en- 
ganou pensando ser de Peruibe a Conceiçáo da Sacristia, 
esta só pode ser a padroeira anterior a Santa Ana. 

Notese que Frei Miguel, o informante geral de Frei 
Agostinho, morou em Itanhaém. O fato de não referir-se 
ele a Peruiàe, mostra que já não era da Conceiçáo a igreja. 
E vale a pena lembrar que a segunda Conceiçáo nada tem 
a vèr com o convento. Constiuiu-se uma nova igreja por 
causa da altura do monte, mas lá em cima ficou um ermi- 
tão. Tudo isso combina com a lista de vigários publicada 
por Dom Paulo de Tarso, os quais começaram no fim do 
século XVI (S.M.X., 123). 

"Com esta santissima imagem (a  do morro), 
diz Frei Agostinho, tinha grande devoção o santo 
padre José de Anchieta, morando na  Vila de S. 
Vicente e sendo reitor do seu colégio, onde foi 
eleito no ano de 1569, e todas as vêzes que vinha 
aquela vila, ia sempre dizer missa no altar da 
Senhora e na sua casa pregava muitas vêzes". 

Continua o Santuário Mariano: 
"Depois de terem acabado os moradores de 

Itanhaém a sua matriz, por não tirarem de sua 
casa ( a  primera) a milagrosa imagem da Senhora 
da Conceição, mandaram fazer outra em tudo se- 
melhante, e com a mesma invocação e .titulo a 
colocaram na sua nova igreja, que lhe haviam 
fabricado na nossa vila, que fundaram ao pé do 
monte, e com ela têm tabém mui grande devoçáo 
os moradores, e esta santa imagem, sucessora da 
primeira nas maravilhas, é a de que agora trata- 
mos neste titulo. Como a matriz velha ficava mui 
distante do povo, porque a Senhora tivesse quem 
cuidasse da sua casa, culto e aceio, a entregaram 
a devoto ermitáo, que se esmerava muito no 
serviço da Senhora. . . Também com a Santissima 
imgem nova cuidam os mesmos moradores da 
nova Itanhaém, de a servir fervorosamente, e de 
fazerem a. sua festividade no seu próprio dia com 
toda a grandeza que é possível.. . Da Senhora da 
ConceiçSio de Itanhaém, a. segunda, faz mençáo o 
Padre Miguel de São Francisco, na sua i'elaçáo que 
nos remeteu a nossa instância. O Padre Simão de 
Vasconcelos trata da primeira, como referimos, na 
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"Vida do Padre Anchieta", e o faz em muitos lu- 
gares da mesma história". 

75. - Cmceiçáo de Santa Cruz, Nossa Senhora da - 
Provisão de bênção da igreja em 28 de abril de 1869. Teve 
instituição canonica a 21 de agosto de 1835. O território 
desta freguesia pertence à Comarca de Piraçununga (A. 
G.C.).  

76. - Santa Ifigênia - Conceiçáo de - Capital - Onde 
havia uma tosca "Cruz da Encruzilhada" ergueu-se uma ca- 
pela para onde foram transferidas, da Igreja do Rosário, 
as imagens de Santa Ifigènia e de Santo Elesbáo, com a 
respectiva confraria, em 1794. A primeira missa nessa cape- 
la foi celebrada em janeiro de 1795. 

No bairro foi criado freguesia e a capela declarada ma- 
triz por alvai'á de 21 de abril de 1809. Reconstruída mais 
tarde, deu-se-ine as proporçoes que hoje tem, a esforços e 
esmolas dadas e promovidas durante alguns anos pelo te- 
nente-general José Arouche de Toledo Rondon (A.M. ). 

Remodeiada e modernizada, é hoje uma igreja de belo 
aspecto. Foi catedral provisória quando da aemolição da 
velha Igreja da Sé e edificaçio da nova e magnífica catedral 
de Sao Paulo. 

77. - São Sernardo, ex-Co?~ceiçáo da Boa Viagem 2 
Antonio Pires Sanhago deu patrimônio em 2 de dezembro 
de 1735. (A.G.C.). 

Orago marinheiro era Conceição da Boa Viagem (havia 
muitos navios com êsse nome outrora), como também era 
orago bandeirante (Curral de1 Rei, hoje Belo Horizonte). 
Poderia ser mencionado de novo no titulo Sáo Bernardo. 

78. - Silveiras - São fundadores o cap. José Ventura 
de Abreu e Francisco Guedes de Siqueira, ali estabelecidos 
no começo do século XIX. Elevada a curato a 26 de agosto de 
1831. Provisão da mesma data de ereção da respectiva cape- 
la. A denominação de "Silveiras" vem de uma família nume- 
rosa que, com outros lavradores, para ali acolreu (A. G. C. ). 

79. - Tatui - Teve comêço em 1811, quando da restau- 
ração da fábrica de ferro do Ipanema. Anos depois, por se 
extinguir a paróquia dêste estabelecimento, os moradores 
para lá acorreram. Foi ,criada paróquia por decreto de 9 
de dezembro de 1830 (A.  G.  C. ). Foi elevada ik vila, desmem- 
brada de Itapetininga, por lei provincial de 13 de fevereiro 
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de 1844, cidade por lei provincial de 20 de julho de 1861 
(A.M. ). 

80. - Tremembé, Capela da Conceiçáo de - Diz o S.M., 
X, 183: "Uma légua de distancia da aldeia ou lugar de 
Caçapava fica outra povoação a que dão o nome de Tre- 
membé, situada na ribeira e margens do referido rio Paraiba. 
Também esta igreja é curada". O atual orago da matriz de 
Tremembé é o Senhor Bom Jesus. Antes de ereção da Capela 
do Bom Jesus, é que existiu uma pequena ermida 'com a 
invocação de Nossa Senhora da Conceiçáo, da qual não há 
vestígios, se bem que se conheça, por tradição, o lugar onde 
a mesma era situada e existia antes de 1663. 

Acredita-se que a povoação de Tremembé deva ser con- 
temporanea ou pouco posterior a de Taubaté, isto pelo ano 
de 1600. 

81. - Vila Arens, Nossa Senhora Imaculada Conceiçáo, 
Jundiai - Desmembrada da paróquia de Jundiaí pelo de- 
creto de 22 de .dezembro de 1922. 

CONCEPCIONISTAS 

Entremos agora no Recolhimento ou Convento da Luz. 
Em 22 de maio de 1744, nasceu nas minas de Adiai, 

uma menina a quem seus pais, Francisco Vieira Colaço e 
Maria Leme do Prado, deram o nome de Helena. Contar'am 
que uma nuvem branca pairou sobre a sua casa quando veio 
ela ao mundo. 

Com sete anos, a familia trouxe consigo a menina ao 
Paranapanema (freguesia velha de Nossa Senhora da Con- 
ceição). Com 17 anos, entrou no Recolhimento de Santa 
Teresa, em São Paulo, onde ficou longos anos. Em 1773 - 
1774 pensou na fundação de um novo convento. Jesus ihe 
havia aparecido com uma porção de ovelhinhas e lhe dissera: 
"Vós podendo, não quereis fundar um convento"! Frei An- 
tonio de Santana Galvão acudiu a seus deiejos e foi falar' 
do seu grande amigo capitão-general Luis Antônio de Sousa 
Botelho Mouráo, Morgado de Mateus. Nesse tempo estava 
em ruínas a capela de Nossa Senhora da Luz, pela morte de 
seu último protetor. O Governador a entregou, com as ter- 
ras anexas, as recolhidas, eufemismo usado por não se 
permitir a existência de freiras. 

Na festa da Candelária de 1774, o Governador, o clero 



236 REVISTA oa Ixsriruro Ilisrõnrca r G ~ o c n i ~ i c o  UE i. PAUL<, 
-~ ~ ~~. ~ -- ~ .~ ~ 

e o povo acompanharam as recolhidas em procissão desde 
Santa Teresa até a nova residência. Era um presépio. O 
convento só se aprontou em 1788. A fundadora falecera logo 
ein 1775 (1). 

O estilo da Igreja da Luz é o barroco simplificado do 
fim do século XVIII. 

~'osteiro da Imaculada Conceição e Santa Clara de 
Sorocaba - Cêrca de 1800, já as duas filhas do sargento- 
mor Francisco Xavier de Oliveira, dona Manuela da Santa 
Clara e Rita de Santa Inês, netas do capitão-mor Salvador 
de Oliveira Leme, o Sarutaiá,. resolver'am fundar um reco- 
lhimento junto a igreja ou capela do Rosário, pertencente 
ao avô. Em 1805 começaram a construir o edifício. A trans- 
migraçáo da Família Real ao Rio facilitou-lhes os planos. 
Entender'am-se com o Bispo para obterem os estatutos. R+ 
querel'am ao Governo. Mas o regalismo era tão grande, que 
nem mesmo recolhimento episcopal obteriam, quanto mais 
convento, se não viajassem por terra. até o Rio para t ra ta  
rem pessoalmente dos papeis. 

Arranjaram boas madrinhas, a Marquesa Camarèira-mor 
e a Viscondessa do Real Agrado, que lhes aconselhai'am que 
requeressem a licença para uma casa de educandas, a m a  
nia da época. Fizeram-no, mas não provaram ter patrimônio 
suficiente e os papéis encalharam. A Camareira aconselha 
dona Manuela a pedir licença para abrir o recolhimento ao 
menos com seis meninas a educar, responsabilizando-se pela 
manutenção. F&lo e ajunta outro pedido : que o Governador 
de São Paulo as não embaraçasse. Cansadas de espera:, 
despediram-se. Entretanto, a Camareiramor falara a um 
desembargador e êste ao Ministro de Estado, Conde de 
Aguiar. Em dois dias saiu a portaria que, com data de 16 
de agosto de 1810, recebeu o "Cumpra-se" de Antônio José 
de Franca e Horta, governador de São Paulo. 

As fundadoras pedem ao Vigário-geral de Sáo Paulo 
duas ou três recolhidas da Luz para lhes ensinarem os ritos 
e costumes das clarissas e concepcionistas. Recebem-nas. O 
própiio Frei Antônio de Santana Galvão, capelão da Luz, 
lhes envia as três irmás: Domiciana Maria da Assunção, 
Isabel da Visitaçáo e Rita do Coração de Jesus. As duas 
heroínas fundadoras recolhem-se com as seis educandas que, 

, . na realidade, eram recolhidas. Entram em clausura de en- 
saio, clausura seca, se assim podemos dizer, comparando com 

( I )  Resumo <le iim artiao de bfons. Eicqiii;is Galvào d;i Fontoura, i ia  r e v i ~ -  
ta "Sa:ita Criiz". 
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a missa dos futuros sacerdotes. No fim, vem o próprio frade 
santo e a 25 de janeiro de 1811 inaugura-se o coro, que nunca 
mais acabou até hoje. 

O sucessor de Franca e Horta, o Marquês de Alegrete, 
indo a Sorocaba por causa da fábrica de feiro do Ipanema, 
resignou. Que a licença não era aquela. Frei Galváo escre- 
ve a Marquesa Camareira. Esta retruca que o Marquês 
tinha razão, pois a licença era para a educação de meninas, 
mas dona Manuela, em sua simplicidade, entendeu doutra 
forma e, como na Cõrte todos disfarçavam, Alegrete havia 
de disfarçar também. De fato, logo mais ia visitar as frei- 
ras, apeando a porta da igreja. 

Dona Manuela era de família distinta, sabia ler e escre- 
ver, mas não servia para educadora, ainda bem; a inteligente 
Camareira-mor aciescentava que devia ser casa da Provi- 
dência. . . 

A Ordem Concepcionista, fundada em Espanha pela 
portuguêsa bem-aventurada Beatriz da. Silva, era considera 
da um ramo das clarissas. Contemplativa e penitente. Sob 
a direção de superiores franciscanos ou do Bispo, cada con- 
vento é independente. 

Em 1875 Frei Firmino de Centelhas ainda trouxe irmãs 
da Luz a Sorocaba para afervorar o cumprimento da regra., 
mas foi o primeiro Bispo de Sorocaba, Dom José Carlos de 
Aguirre que, em 1925, reconstiuiu alguns e construiu novos 
cômodos, fechando um cláustro muito poético; operou a 
reforma completa, inclusive no hábito, pela regra de Beatriz 
da Silva, alias beatificada naquele ano. 

CONCEPCIONISTAS EM ITU 

A casa das educandas, popularmente o convent io ,  foi 
fundado em 1824 pelo Padre Eliseu de Monte Camelo; já 
então F1rei Inácio de Santa Justina, franciscano, premeditava 
transfoimar as diretoras em verdadeiras religiosas. Teria 
tido a mesma idéia, mais tarde, o jesuíta Padre Taddei. 

Desde o inicio foi esta casa colocada sob a proteção de 
Nossa Senhora, sob o titulo de Nossa Senhora das Mercês. 
Em 14 de setembro de 1951 a antiga imagem foi substituída 
por outra, feita segundo o modêlo da verdadeira imagem 
das Mercês. A antiga não estava conforme e foi uma ima 
gem adaptada. 

A nova imagem foi mandada fazer por S. Excia. Revma. 
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D. Duarte Leopoldo e Silva, de saudosa memória, mas ficou 
sendo venerada no interior do mosteiro e só agora é que 
passou piara a igreja. 

Em 1949, desejando as irmãs uma vida de maior per- 
feição e querendo também pertencer a uma ordem religiosa, 
pois o seu convento era apenas uma casa única e diocesana, 
pediram ao sr. Cardeal, por intermédio de S. Excia. Revma. 
D. Antônio Siqueira, unia reforma às suas regras e consti- 
tuições e serem incorporadas a Ordem Concepcionista. Os 
superiores anuiram de boa vontade e depois de algum tempo 
de experiència foi finalmente o pedido encaminado a Santa 
Sé, tendo tido feliz deferimento. No dia 17 de fevereiro de 
1952, verificou-se a cerimônia da incorporação que foi pre- 
sidida oficialmente por S. Excia. D. Antônio. Com isto, 
permitiu Deus que o conventinho viesse aumentar o numero 
dos' mosteiros da Ordem Concepcionista no Brasil ( 1 ). 

A notar que a titular' do conventinho de 1824 foi Nossa 
Senhora das Mercês. 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÁO E OS CAPUCHINHOS 

A 8 de dezembro de 1953 foi erigida a Província da 
Imaculada Conceiçáo dos Padres Capuchinhos, com a sede 
no convento e igreja da irmandade, na Capital. 

A Capela da Conceição em São Francisco 
A igreja (pròpriamente capela) da Ordem Terceira de 

São Francisco, em São Paulo, foi principiada em 1676 e 
aumentada no século seguinte, no comêço do qual já existia 
o altar da Conceiçáo, diz o mestre Frei Adalberto Ortmann 
!História da antigacapela da Ordem Terceira da Peniten. 
ciária Revista do Patrimônio, 16). Em 1736, resolveu-se fazer 
um grande retábulo para o grupo de Sáo Francisco das C h a  
gas, imagens que chegaram em 1740, substituindo a da Con- 
ceição. A condição do doador era ficarem perpètuamente 
no altal:mor, como no Rio, o que mostra anteriormente não 
ter sido assim. Sòmente depois desta troca é que aparecem 
referências ao altar lateral da Conceiçáo, que teve alfaias 
riquissimas, mantos, joias, castiçais de prata, sêdas, fruto 
da amorosa. ternura das senhoras paulistanas. Já então a 
capela tinha entrada também independente e outros cômo- 
dos. 

( I )  Inioriiiaç6es~ por gentileza, de Soror Maria Gema de Cristo Rei 



"Em 1784 - diz o historiador citado - ao de- 
molii,%e a capela da Ordem e tôdas as suas de- 
pendencias, o retábulo do artar-mar foi retirado e 
guardado, para ser colocado quatro anos mais tar- 
de, em dezembro de 1787, no seu antigo lugar, 
transformado na capela da Conceiçáo da atual 
igreja que faz um dos braços do cruzeiro (comenta 
a, memória desta r6construção), que é o lugar em 
que estava antecedentemente a capela antiga, por 
cuja causa se assentou nesta nova o mesmo reta 
bulo". . . 

Dobra de talha, atribuída ,a Luis Rodrigues Lisboa, e em 
renascentismo barroco, uma espécie de igrejas mineiras mo- 
dernizadas. O arco de cantaria foi do famoso Tebas (1). 
As pinturas são anônimas ou de José Patricia. 

COSTUMES BANDEIRANTES ACERCA DO 
ORAGO CONCEIÇAO 

"Nas grandes missões que fêz aquele apóstolo do Brasil, 
o padre José de Anchieta, e os seus companheiros aos sertóes, 
que se estendem além dos campos de Piratininga", diz Frei 
Agostinho de Santa Maria, que continuamos resumindo, trou- 
xeram eles índios que Anchieta disp8s em quatro aldeias, 
uma dedicada a São Miguel e três a Nossa Senhora: Pinhei- 
ros, Baiueri e Conceiçáo. 

"É chamado este sitio o bairro da Conceiçáo e 
hoje a paróquia daquela mesma aldeia". 

Como o Padre Anchieta, o Padre Joáo de Almeida tinha 
grande amor a esta Senhora. Entre os seus milagres, conta- 
se o seguinte : o Padre João de Almeida desaconselhara a um 
amigo que fôsse ate à Empaliçada, por 10.000 reis, guiai' uns 
castelhanos no caminho de Buenos Aires (Paraguai). Ele foi, 
adoeceu com os índios; o padre lhe apareceu fornecendo-lhe 
alimento e remédios. Voltando, o santo homem o fêz dar 
graças a Virgem da Conceiçáo (X ,  163 ). 

Esta Conceição é a Conceiçáo de Guarulhos, do nome dos 
indios. Onde se lê Anchieta, diga-se "Jesuítas" e fica mais 
histórico o nosso Frei Agostinho. Também se em vez de "até 
a Empaliçada", estivesse escrito "alem da Empaliçada", com- 
preender-se-ia melhor gue o guia loi longe pelo seitão. 



Este é um exemplo concreto da devoçio bandeirante pela 
Conceição. Os sertanejos, seguindo o exemplo dos portugué- 
ses, levavam consigo, nas vestes, até mesmo pequenas ima- 
gens. Quando havia ocasião de hastear uma bandeira na 
hora da partida por terra ou na popa da canoa capitânea, 
quando por água, na bandeira era a imagem da Conceição 
que se pintava, de vestido branco e manto azul, as suas duas 
cót'es. 

X V  - CONSOLAÇAO 

Nossa Senhora da Consobção - Segundo posso deduzir 
do incomparável Santuário Mariano, cujos 9.0 e 10.0 volumes 
li inteiramente, volumes êsses que tratam dos santuários, 
ultramarianos, o titulo de Consolaçáo é, pelo menos, seis- 
centista, mas raro. 

Há um só santuário, nas Furnas, de São Miguel. São 
águas minerais. Nem por outra razão, em Poços de Caldas. 
o oi'ago é a Senhora. da Saúde, quase sinónimo. Devoção 
ainda mais antiga é a dos Agostinianos espanhóis. Da la- 
dainha Consolatri;! Aflictorum. 

82. - Consolação, N. S. d a  Consolação e S. Joáo Batista 
da - Capital - paróquia, desmembrada de Santa Ifigénia, 
em 15 de setembro de 1871 (A.G.C. ). 

Uma irmandade com o titulo de Nossa Senhora da  Con- 
solação e São Joáo Batista foi criada em 1855, quando a 
ameaça de cólera morbus levava a fundar cemitérios "extra- 
muros", numa ennida que Luis da Silva erigiu em abril de 
1799. Como passou o perigo de cólei'a, a Câmara parou com 
o cemitério. Quase ia dizer felizmente, surgiu a varíola em 
1868, pois assim acabaram a construção do atualmente lindo 
cemitério. 

Segundo Neto Santana, Luis da Silva, em 1799, obtivera 
uma data "atrás do cemitério". Seria um cemitério abando- 
nado de variolosos, coisa tão comum. A Irmandade, em 
1855, oferecera ao Govêrno um hospital com 30 leitos (Nardy 
Filho - As Antigas Igt'ejas de S. Paulo). 

A primeira matriz da Consolação, era docemente colo- 
nial, com suas duas torres. A atual tem quadros notáveis 
de Benedito Calixto, devendo-se a quase totalidade da cons- 
trução a Monsenhor Bastos. . 
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XVII - DORES ~ 

Nossa Senhora das Dores, Virgem dolorosa, das Sete Do- 
res das Angústias. 

Piedade é o orago da 6.a dor. Soledade, da 7.a. 
A  primeira festa litúrgica é na sexta-feira da Paixão e 

a segunda em 14 de setembro (F.O. ). 
O titulo é do seculo,XV, pois a primeira festa das Dores 

foi instituida num concílio provincial (em Colônia, em 1423) 
visando salvar os fiéis da heresia de Joáo Huss, mas as pre- 
gações e meditações vinham de dois séculos antes. Primeiro 
os fiéis meditavam os Prazeres. Quando êstes foram fixados 
em sete, já correspondiam ao número das Sete Dores. Na 
alma bendita de Nossa Senhora, a dor sucedia o respe-t' r ~ V O  
prazer. Na História, o orago Prazeres é anterior. As confra- 
rias das Dores foram numerosas no século XVI na Flandres 
e na Espanha, donde passaram a Portugal e ao Brasil. ("Ma- 
ria Beauchesne; ver também "Notre Dame des Sept Dou- 
leurs", Paris Ch. Journet). Do altar lateral das confrailas, 
nos tempos coloniais, a Dolorosa passou aos altares-mores 
das paróquias. 

87. - Araçoiaba da Serra, ex-Campo Largo de Sorocaba 
- Foi fundador Bernardino José de Barros, que edificou 
uma capela no local da atual matriz. Foi criada a paróquia, 
por alvará de D. Joáo VI de 19 de agosto de 1817. A mudan- 
ça fèz-se por procissão de 3 de maio de 1821 de D. Matheus 
de Abreu Pereira ( A .  G. C .  ), mas sbmente se efetuou em 
1826. 

88. - Ater~ado, Minas - Portaria de 10 de maio de 1871 
aprovou as divisas da paróquia determinadas pela Província 
(A.G.C. ). 

89. - Avaré, antigo Rio Novo - A capela matriz teve 
provisão de bênção em 19 de março de 1869 ( A .  G. C. ). En- 
tretanto a capela fundada em terras de Botucatu, inaugurou- 
se em 15 de maio de 1862 e no ano seguinte recebeu patrim6 
nio do major Vitoriano de Sousa Rocha, mineiro, que,, cum- 
prindo um voto pela saúde de sua mulher, construiu a 
capelinha. Paróquia pot' lei civil de 7 de abril de 1870, ca- 
nônicamente instituída em 9 de agosto seguinte (Anuário 
de Botucatu). 

90. - Bariri, ex-Sapé - A capela foi elevada a matriz 
por provisão de 16 de dezembro de 1885. Esta paróquia foi 
anexada a Jaú por portaria de 12 de dezembro de 1899. 
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91. - Bofete - Joáo Antônio Gonçalves, Vicente Fer- 
reira e Felix Hilário Pires foram os fundadores. Patrimônio 
em 1841. Capela em 1844, paróquia em 1866 (Anuário de 
Botucatu 1. 

92 - Botucatu - Nossa Senhora das Dores da Serra de 
Botucatu - Povoação fundada pelo paulista Simão Barbosa 
Franco em 1766, por ordem do Governador D. Luís Antônio 
de Sousa, em ter~itório outrora pertencente a Itapetininga. 

Foi feita freguesia por lei provincial de 19 de fevereiro 
de 1846, elevada a vila pela lei de 14 de abril de 1855 e a 
cidade por lei n.o 18, de 16 de março de 1876 (A .M. 1.  

93. - Brotas - Nossa Senhora das Dores de Brotas - A 
povoação chamou-se antigamente Fazenda Velha. A capela 
edificada em território de Arai'aquara, teve provisão de bên- 
ção em 22 de fevereiro de 1842. Capela curada em 30 de 
outubro de 1843 (A.G.C.). 

94. - Casa Branca - Teve inicio em arraial, em prin- 
cípios do século XIX, por açorianos. Foi desmembrada da 
paróquia de Moji-Mirim por alvará de D. Joáo datado de 25 
de outubro de 1814, elevada a freguesia (A. G. C. ). 

95. - Espirito Santo do Pinhal, N. S. das Dores do - 
Fundada a povoaç5o em território de Moji-Mirim. A capela 
matriz teve provisão de ereção em 13 de fevereiro de 1850 
(A.G.C. ). 

96. - Fartura - Instituição canônica da pai'óquia em 
4 de fevereiro de 1887 (A.G.C. 1. Em 1870 o fundador, Ma- 
nuel Remigio Viana, doou terras à capela. A atual matriz 
é de 1907 (Anuário Diocesano de Botucatu). 

97. - Guaxupé, Minas - Capela curada em 11 de jai 
neiro de 1856, matriz em 20 de março de 1866. Bênção da 
nova matriz em 18 de setembro de 1879 ( A.G. C. 1.  

98. - Zbiúna, ex-Una - A Capela foi fundada pelo cap. 
Manuel de Oliveira Carvalho. Elevada a paróquia poi' alva- 
rá de 29 de agosto de 1811. Uma portaria de 29 de fevereiro 
de 1907 anexou esta paróquia a de São Roque (A. G.  C. 1. 

99. - ítobi, ex-Dores do Rio Verde - A paróquia foi 
criada por portaria de 13 de abril de 1889 (A. G.  C. 1. 

100. - Jombeiro, ex-Dores do Capivari - A capela-ma- 
triz teve provisão d e  Bênção em 20 de julho de 1871. Paró- 



quia instalada canônicamente em 17 de julho de 1872. Em 
1876, e que foi mudado o nome para Jambeiro ( A .  G. C. 1. 

101. - Limeira - Iniciada a povoação por lavradores 
no ano de 1824, quando se edificou a capela de N. S. das 
Dores de Tatuibi. Elevada a curato em 3 de fevereiro de 1831, 
com provisão de bênção da respectiva capela. Bênção da 
nova matriz a i9 de setembro de 1876 (A.G.C. 1. 

102. - Miracatu, ex-Prainha - E. F. Santos - Juquiá 
- Provisão de ereção a 6 de março de 1872. Bênção e cria- 
ção canônica da paróquia a 26 de abril de 1873. 

103. - Sarapui - A capela de N. S. das Dores da Fazen- 
dinha teve provisão de erecão e curato em'i6 de fevereiro de 
1839. A portaria de 14 de julho de 1890 anexou esta Paró- 
quia a de Itapetininga. 

XVIII - ESCADA 

Nossa Senhora da Escada - Sinônimo e também o 
verdadeiro titulo litúrgico: Hossa Senhora da Apresentação, 
que se festeja a 21 de novembro, desde o século XIV. 

Trata-se de Nossa Senhora, menina de três anos, subindo 
ao Templo para ai servir a Deus, segundo piedosa tradição 
que forneceu assunto a beias pinturas. 

A escada é a do Templo. Mas existe também a imagem 
de uma Nossa Senhora adulta e, por isso, com uma escada 
na direita e o infalível e doce Menino no braço esquerdo. 
Iconografia, náo cronológica. 

104. - Barueri, N. S. da Escada de - O Santuário Ma- 
riano (X, 164) ensina que a aldeia de Barueri está a cinco 
léguas de São Paulo e foi fundada por Nóbrega e Anchieta. 
Cândidamente escreveu: "não pude saber o motivo por que 
a Senhora se lhe impôs o iiome de Escada. Seria sem dú- 
vida por ser Maria Santissima aquela escada celestial, pela 
qual, como dizem meu padre Santo Agostinho e São Fran- 
cisco, desceu Deus do céu a terra". Frei A~ostinho não sabia 
que a apresentação da Virgem no Templo se representa num 
quadro célebre, em que a Menina de três anos subiu numa 
escada, como dissemos. 

A aldeia dizem que foi criada por Dom Francisco de 
Sousa, Governador-Geral, em 1600. Em 1701 estava entre- 
gue aos Carmelitas. A estação férrea, um pouco distante, 
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mais tarde atraiu os derradeiros povoadoi'es. A capela per- 
manece, muito reformada, mas, ainda assim, é digna de ser 
conservada por alguma instituição. 

103. - Guararema, N. S. da Escada de - Fundada num 
aldeamento de índios do sec. XVII  por Brás Cardoso. Pro- 
visão régia de 21 de junho de 1779 criou a fi'eguesia, trans- 
ferida em 13 de niarço.de 1891 para a capela de São Benedito 
na nova povoação de Guararema, nascida junto a estação 
férrea (A.G.C. ). A matriz voltou a ser capela e hoje esta 
sendo restaurada pelo Serviço do Património Artistico e His. 
tórico Nacional. J á  em 1774 era adrninist~ada pelos Fran- 
ciscanos. Em 1846 houve novo decreto criando paróquia; 
em 1876, foi recomeçada ainda uma vez, pois estava extinta. 

Carlos Penteado de Rezende tem um trabalho completo 
com um belo clichê da imagem, na  Revista do Instituto 
Histórico de São Paulo, n.o 53, representada adulta com a 
escada na mão. 

XIX - EXPECTAÇÁO 

Nossa Senhora da Expectação do ó - As antifonas de 
vésperas, nos nove dias antes de 25 de dezembro, começam 
por ó; são belas exclamações. O povo antigo assistia véspe- 
ras e ouvia cantar. Dai vem o titulo Nossa Senhoi'a do ó, 
sinônimo de Esperança ou Expectação. Esperança ou Expeo 
tação do Parto, ou também sòmente Nossa Senhora do Parto. 

Essas antifonas não dependem de uma festa apenas ma- 
riaiia, são do Natal e em todas as igrejas. Mas existe uma 
festa particular que se pode celebrar, por concessão da Santa 
Sé, a 18 de dezembro. Em 1573 celebravese em toda a Es- 
panha, donde se vê que São Paulo, respirando aui'as maria- 
nas logo que nascidas, a recebeu. De 1715 a 1912 espalhou-se 
pelo mundo, desaparecendo com a reforma do Breviario (En- 
ciclopédia Católica Alemã, 4 vols.). 

106. -- ó, Capela e matriz do ó - Povoação iniciada 
com a capela edificada em 1610 pelos paulistas Manuei Preto 
e sua muiher Águeda Rodrigues. Provisão de ereção da ca- 
pela passada a 29 de setembro de 1615, sob invocação de 
Nossa Senhora da Esperança. Em 1794, pelos esforços do 
Padic! João Franco da Rocha, foi edificada outra capela no 
atual local da Matriz, por estar em ruinas a antiga. Esta 
fora construida no sopé do morro ( A .  G.C. 1.  
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O solar dos pais do Padre Franco existia ainda em 1906 
(Poliantéia do Seminário Episcopal 1. 

O Santuário Mariano (X, 1581, diz : 

"Duas léguas (sicf distante da cidade de São 
Paulo, há uma aldeia de índios, na ribeira do rio 
Tietê.. . Nesta aldeia se vê o santuário de Nossa , 
Senhora do a, ou da Esperança de seu felicissimo 
parto. Esta casa da Senhora fundou o ascendente 
de uma familia daquela cidade ae São Paulo a 
quem chamam os Buenos e seus descendentes são 
hoje os seus padroeiros e os que fazem a festivida- 
Üe da Senhora com muita grandeza, e neste dia 
e muito grande o concurso de devotos e romei- 
ros". . . (Os Buenos São Pretos). 

Foi criada freguesia por alvará de 15 de setembro de 1796. 
107. - Vila Esperança, X .  S. da Esperança - Par'óquia 

da Capital em Vila Esperança, desde 1930. 

XX - GRAÇA 

Nossa Senhora da Graca - Na missa "pro aliquibus 
locis", concedida para alguns lugares, é "Mater Gratiae", 
Mãe da Divina Graça. Festa a 9 de junho. Devoção quinhen- 
tista, existiu na Igreja do Colégio e os bandeirantes a leva- 
ram para o Sul, fundando a matriz seiscentistas de Nossa 
Senhora da Graça de São Francisco do Sul, em Santa Ca- 
tarina. 

Os primeiros propagadores na Europa parece terem sido 
os Agostinianos. Santo Agostinho é chamado o Doutor da 
Graça. 

108. - Capela de Nossa Senhora da Giaça, em Santos 
- Foi erguida por José Adorno e D. Catarina Adóino, sua 
mulher. Era quinhentista, pois "Adorno fêz dela doação aos 
Carmelitas, com terras e escravos do patrimônio da dita 
capela" - (Silva Leme, vol. 8.0, 417). Localizava-se na  atual 
rua José Ricardo. 

XXI - GRAÇAS 

Nossa Senhora das Graças - Sinônimo moderno de 
Mercês, o titulo teve oligem na aparição de Nossa Senhora 
a Santa Catarina Libouré, em 1830. 



Diz-se também Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. 
Em latim: "A Sacro Numismate". Seus principais milagres 
são da ordem espiritual, como a conversão dos pecadores,. 
principalmente agonizantes. 

Nossa Senhora Medianeira de todas as graças - "Om- 
nium Gratiarum Mediatrix" -, ou apenas Medianeira é 
festa difeiente e mais moderna, concedida para alguns lu- 
gares a 31 de maio. 

XXII - GUIA 

Nossa Senhora da Guia - Devoção marinheira, sinôni- 
mo de Nossa Senhora da Estrêla, existiu no fim da Idade 
Média e nao só em Portugal. É um orago popular baseado 
em hinos e oraçoes como a Ave 1Maria Steia, significa o 
norte saiucar para os que navegam neste mar bravio da 
existência. - - 

i09. - Cruzeiro - No bairro do Quilombo há uma cape- 
pela de Nossa Senhora da Guia, elevaaa por portaria de 26 
de outubro de 1905. 

110 - Eldorado, a-Xiririca. A 16 de janeiro de 1757 
houve provisão de D. Frei Antônio Galvão para eieção da 
capela. O patrimonio foi doado por Severino de Véras e 
Romáo de Véras. A sede da paróquia foi transferida para 
114 de légua Xio Ribeira de Iguape, abaixo do antigo local 
de "Freguesia Velha" (A. G. C. ). Sobre a imagem ae Nossa 
Senhora da Guia de Eidorado, conta o vigario Padi'e-Ari 
Ferreira de Aguiar que traz ela uma estrela numa haste 
elevada na mão direita e o Menino no braço esquerdo, ambos 
com as coroas de prata - segundo velho costume ibérico, &s 
vezes vestem um manto na Senhora. 

111. - Serro Azul, Parana - A capela de N. S. da Guia, 
construida na Colônia de Assungui, íundada em 1860, foi 
elevada a paróquia com aquele nome a 12 de setembro de 
1872 (A.G.U. ). 

XXIII - IMACULADO CORACAO DE MARIA 

No ano da Grande Revolução, as princesas dona Ma- 
ria Francisca Benedita e dona Maria Ana, filhas de Dom 
José I, pintaram o painel do Coração de Maria existente 
na Igreja da Estrèla, em Lisbòa. Mas a devoção ao Ima- 
culado Coração de Maria já existia em Portugal sob Dom 



João V, ao principiar o século das luzes ( 1  1. De fato, em 
1688 teve comèço a festa na França, em alguns lugares. O 

. culto ao Coraçáo de Maria, aliás, estava preparado pelo das 
Sete Dores. As imagens. da Dolorosa traziam, senão as sete, 
pelo menos uma espada transpassando o coração. 

A reforma do calendário havia determinado para a festa 
do Purissimo Coração de Mai'ia, já existente em vários lu- 
gares, o sábado após a Oitava de Corpus Christi (1913). 
Pio XII consagrou o gênero humano ao Coração de Maria, 
em 8 de dezembro de 1942, fixando a festa no dia 22 de 
agosto. A missa própria relembra a maternidade espiritual 
e o poder de intercessão de 'Maria (2 ) .  

Em 1892 chegou a Taubate Frei Luis Maria de Santiago. 
Os Capuchinhos de Trento entravam na  antiga igreja fran- 
ciscana de Santa Clara. No altar da banda do Evangelho, 
que era de Nossa Senhora da Conceição, segundo o secular 
costume da Ordem, puseram um quadro do Coração de Jesus. , 

O do Coração de Man'ia foi para o altar lateral' fronteiro, 
de Santo Antônio. Frei Luis fazia exercicios aos sábados 
em honra do Coraçáo de Maria, fundou um externato com 
êsse titulo, uma capela sob essa invocação no bairro das 
Caneiras e mandou vir da Europa, para o convento, uma 
imagem própria ( 3 ) .  

112. - Santuário Coração de Maria. Capital - Logo 
que, a chamado. do Bispo diocesano Dom Arcoverde, chega- 
ram a Sáo Paulo os claretinos, o seu grande amigo lhes con- 
fiou a construção do santuário, entregando-lhes 300 contos 
de reis que o Governo pagou pela Igreja do Colégio. Em 
27 de janeiro de 1897, diz Neto Santana, foi aprovada pela 
Prefeitura a planta da igreja, de autoria do arquiteto Ti- 
ciano Luchetta. Foi inaugurada com pontifica1 por Dom 
Ar'coverde, já Arcebispo do Rio, em Novembro de 1901. 

XXIV - LAPA 
Nossa Senhora da Lapa - É orago popular. Imagem 

encontrada nalguma gruta, dai se propagando as cópias. 
Contam-se várias na Espanha. 

(I) "Xassa Senhora em Portugal" de J.  -4. Pires de Lima e J .  C. Pires 
de Lima, 153. 

(2) "Xaria", Beauchesne, 1919, pág. 211. 
(3) ".ks Irmãs Franciscanas do Cora* de hCaria", folheto inipresso em 

1940. ~ 



113. - Lapa, Capital - Pároco nomeado a 7 de dezem- 
bro de 1911 (A.G.C. ). 

Houve na rua S. Bento um nicho que deu nome ao 
Beco da Lapa. Em São Paulo, ao contrário do Rio, houve 
poucos nichos nas esquinas, onde os fiéis rezavam o têrço. 

O paulistano Padre Ângelo de Siqueira propagou, em 
suas missões no Brasil e Poi'tugal, a devoçáo a Senhora da 
Lapa. Escreveu "Botica Preciosa da Lapa", século XVIII. 

XXV - NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Como se sabe, asapariçóes de Lourdes datam de 1858. 
Evidentemente peregrinos paulistas trouxeram a imagem 

e a devoção, aliás, espalhadas pelos jornais e livros católicos, 
antes das peregrinações brasileiras coletivas aos santuários 
da Europa. 

Dom Lino Deodato Rodrigues de Caivalho, Bispo de 
São Paulo, dá conta da representação paulista, que parece 
a primeira, na peregrinação de 1877. 

A maior destas romarias, a seguir, foi a do ano Santo 
de 1900. Roma, Terra Santa, Lourdes Paray-1eMonial. 

Imitações da gruta de Lourdes surgiram em toda parte, 
ao ar  livre e dentro das igrejas. Creio que o primeiro altar 
e gruta dentro da igreja foi o do Santuário do Sagrado Co- 
ração de Jesus, em São Paulo. 

Na "Genealogia Paulistana", de Luis Gonzaga da Silva 
Leme, que vai até 1905, aparecem 18 Marias de Loui'des, 
sendo a mais velha, de coroa de 1889, dos Almeida Prado, 
de Jaú. 

Em 1904, cinquentenário do dogma da Imaculada, novo 
surto de devoção a Lourdes. Gruta muito artística surgiu 
no Colégio São Luís de Itu. Em 1908, cinquentenário das 
aparições, renova-se o entusiasmo. 

Em 1911, inaugura-se o Seminário Diocesano de Botu- 
catu, obra memo1'ável de Dom Lúcio Antunes de Sousa, que 
na capela colocou uma linda imagem da Imaculada de Lour- 
des. O Ginásio Diocesano, aí fundado pelos Lazaristas, em 
1913, ainda conserva tão alto patrocínio (1 ) .  

Em 1918 começou, na mesma cidade, a construção do 
belo Santuário de Lourdes, dos Padres Capuchinhos, centro 

( I )  Aliás, foi precedido pelo Colégio Nossa Senhora de Loiirdes de Frai i~a ,  
m 1900. 



de piedade notável, com a sua gruta em frente da porta 
principal, aproveitando o desnível do terreno. 

XXVI - MÃE DOS HOMENS 

Nossa Senhora 1Mãe dos Homens - Orago que resume 
antiga, boa e sólida teologia. 

No século XVIII o Padre Ângelo de Siqueira introduziu a 
devoção em São Paulo, ou a aumentou. 

114. - Pórto Feliz, antiga Araritaguaba - A primeira 
capela foi fundada em honra de Nossa Senhora da Penha 
por Antônio Cardoso Pimentel e Antônio Aranha Sardinha, 
em 1721, sendo seu primeilu pároco o Pe. Felipe de Campos. 
Em 27 de novembro de 1744 uma provisão autorizou a cons- 
trução da nova matriz, o que só em 1745 foi feito (A.G.C. ). 
Nesta, por iniciativa do Missionário Pe. Ângelo de Siqueira, 
foi colocada N. S. Mãe dos Homens. 

A imagem veio da Bahia; segundo a tradição, é grande, 
de madeira, com o Menino nos braços, um anjinho de corpo 
inteiro aos pés. 

XXVII - MERCÊS 

Nossa Senhora das Mercès - Sinônimo de Nossa Senho- 
da das Graças, a imagem históiica e iconográfica dêste 
orago é mais antiga, pois vem da Ordem dos Mercenários, 
instituida no século XIII para redimir os cristãos cativos 
dos mouros. 

O Recolhimento das Mercês, no largo do Patrocínio em 
Itu, foi fundado em 1824 pelo Padre Elias do Monte Camelo 
e durou piedosamente até ser transfoimado em convento 
concepcionista. 

Não há mais, em Paranaguá, a Capela das Mercês fun- 
dada por Manuel de Lemos Conde (S.M., X, 138). 

XXVIII - MONTE SERRATE 

Nossa Senhora do Monte Serrate ou Monserrate - É 
devoção local espanhola, do célebre santuário junto a Bar- 
celona, e se espalhou entre os povos da Peninsula. No B r a  
sil, o propagandista foi Dom Francisco de Sousa, Governa- 
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dor-Geral na Bahia e Governador do Sul, séculos XVI e 
XVII. No século da imagem original, era comum os artistas 
representarem Nossa Senhora sentada com o Menino, como 
as Virgens de majestade, o morro ou serra sob os pés de 
acordo com o nome do titulo, tal como se usa uma escada 
para Nossa Senhora da Escada. 

115. - Cutia -A primeira capela foi fundada pelos pau- 
listas Fernáo Dias Pais e Gaspar Godoy Moreira, de 1640 
a 1670, com o nome de Acutia. Em 1713, foi mudada a ca- 
pela para o atual local, sendo fundador desta segunda capela 
o cel. Esteváo Lopes de Camargo, senao feita capela curada 
nesta data. Por uma portaria de D. José de Alarcão, parece 
que já era paróquia em 1684 (A.G.C. 1. 

Do Santuário Mariano, X, 165; "Em outras cinco léguas 
de distância de São Paulo se vê outra aldeia, que hoje será 
vila, e dilatada, a quem dáo o nome de bairro da Cutia. Nesta 
povoação se fundou uma igreja que hoje é a paróquia e se 
dedicou a Nossa Senhora do Monte Serrate.. . 

Em uma ocasião, refere o Padre Frei Miguel de São 
Francisco, em que se fazia a festa da Senhora; pregava 
um virtuoso religioso e repreendendo com muita severidade 
a sua preguiça (que é muito grande a que por lá há e causa 
a abundancia e delícia das terras) e o pouco que cuidam 
das coisas de Deus, e de plantar virtudes para recolhei' me- 
recimentos que lhe aproveitem para a salvação, lhe disse: 
"Homens da Cutia, carapuças de ferro com martimangas 
de prata, talim de onça, borzeguins de couro, plantai, plan- 
tai, que quem planta recolhe". 

A imagem é de escultura de madeira. Existe ainda no 
altar e parece ser a primeira, em seu alto nicho. Sentada. 
Aliás, a iconografia mais propria é assim, sentada a Virgem 
Santissima com o Menino no joelho esquerdo, na mão di- 
reita o cetro. Não aparece o trono ou cadeira, é como se 
estivesse, esclareceu o "Santuário Mariano" a respeito de 
outra imagem, nos penhascos do Monte Serrate. 

116. - Monte Serrate, em santos - O ermiláo Antônio 
Gonçalves fundou a ermida no morro da Vigia, hoje Monte 
Serrate, entre 1599 e 1602 e, em 1652, os Beneditinos acei- 
tar,am a sua protetoria. Local de romarias. A imagem é de 
autoria de Frei Agostinho de Jesus. Desde 8 de setembro 
de 1956, é padroeira de Santos. 

117. - Pinheiros, Capital - A primitiva capela tinha 
por orago "Nossa Senhora" apenas. Com a passagem da 
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capelania para os ~eneditinos, no século XVII, êstes adota- 
ram a invocação Monte Serrate. 

Foi elevada a categoria de paróquia em 15 de março de 
1900 (A.G.C.). 

Teve origem numa aldeia de índios da nação Guaianás, 
criada pelo Padre José de Anchieta. Em tempos anteriores 
'foi ali criada uma paróquia, suprimida depois por decreto 
de 21 de março de 1831 (A.M. 1. 

118. -- Salto, ex-Salto de Itu - Instituída paróquia por' 
provisão de 6 de março de 1886 ( A.G. C. ). 

Frei Agostinho (X, 174) depois de comparar o Salto de 
Itu as catadupas do Nilo - que exagero ! - e contar que daí 
para baixo ainda há povoados até cinco léguas (Porto Feliz) 
refere que a Senhora do Monte Serrate é imagem de madeira 
com o Menino sobre o b r a ~ o  esquei'do, cultuada com amor 
pelos moradores. 
- A capela do mesmo orago adiante referida é locali- 

zada numa fazenda entre Itu e Sorocaba. Talvez seja pri- 
mitiva capela do povoado Cajuru, ou confusáo dos frades 
escritores. Também não existiu jamais em Sorocaba uma 
capela do Desterro. Como ela está logo após a de Monte 
Serr'ate (no livro) e o camiilho de Itu para Jundiaí passava 
pelo Salto, náo e fora de compasso e medida leva-la para 
outra banda. Todavia, os autores do manuscrito e do livro, 
insistem em que se trata de fazenda. Por outro lado, na 
página referente a Araçariguama nao deixam de referir' que 
o caminho a direita do de Itu levava a Juridiai, onde não 
havia igreja de Nossa Senhora o que era um êrro deles. Se 
rt colocaram a esquerda ae Itu erradamente, tudo se explica. 
- Antonio Vieira Tavares fundou a Capela do Monte 

Serrate, origem da atual cidade de Salto. Benzeu-a em 16 de 
junho de 1638 o primeiro vigário colado de Itu, Padre Felipe 
de Campos, homem de grandes virtudes, terceiro franciscano. 

Em 1700, o fundador e sua mulher Maria Leite doaram à 
Nossa Senhora, para o patrimonio de sua capela, uma légua 
de terras em quadra, nas duas margens do Tieté. Declara 
ram que por morte do último sobrevivente do casal, passa- 
vam a capela, os escravos e bens móveis, menos ouro, prata 
e a roupa branca. O caso é que Tavares, viúvo, casou em 
1707 revogando as doações, apesar da excomunháo em que 
incorreu. A fábrica da capela demandou e perdeu a deman- 
da. Tavares morreu pobre, em 1712, e foi enterrado na igre- 
ja franciscana de Itu. Deixou dois filhos Carnelitas e.um 
mestre em artes e era sobrinho de um santo jesuíta. 
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O Salto foi capela anos a. fio até que a indústria de 
tecidos aproveitou a queda para a fôrça motriz e tirou a b y  
leza selvagem daquela cachoeira que inspirou os primeiros 
versos a um ilustre visitante, já no século XVIII. 

Em 1885 era freguesia, tendo principiado dois anos antes 
suas festas mais formosas, de 8 de setembro. 

A igreja é nova, também a imagem, pois a outra foi 
quase destruida num incêndio e sua crônica era esta: 
- Em 1784, o Padre João Leite (constiutor de três igre 

jas), edificava a matriZ, então capela do Salto. Prontificou- 
se a servir de intermediário num pedido de casamento, con- 
tanto que o noivo Francisco de Paula Leite de Barros der- 
rubasse um cedro no bairro do Pirai e o trouxesse a casa do 
imaginário Guilhe~me. Foi, e veio com a encomenda. O 
Guilherme esculpiu uma Nossa Senhora do Rosário para a 
matriz, um novo São Miguel e a padroeira de Salto (Nardy 
Filho - "A Cidade de Itu", I e 111). 

119. - São Bernardo - ~ i n d a  existe, fora do culto, a 
imagem de Nossa Senhora do Monte Serrate, de Frei Agos 
tinho de Jesus, na  matriz de São Bernardo, que a herdou 
da fazenda Benedita (Dom Silva Nigro). 

XXIX - NATIVIDADE 

Nossa Senhora da Natividade - Festa litúrgica a 8 de 
setembro sob o titulo: Natividade de Nossa Senhora, que 
chegou ao Ocidente no VI século (M).  

Todavia não se representava Nossa Senhora Menina, 
orago antigo e sinônimo, que apareceu em S. Paulo recente- 
mente. 

120. - Natividade da Serra - Ex-Natividade do Rio 
do Peixe, Divino Espírito Santo e Senhora da Natividade do 
Rio do Peixe, é povoação fundada em tenitório do municí- 
pio de Paraibuna. A lei provincial de 24 de abril de 1858 
criou a freguesia, elevada a vila por outra lei de 18 de abril 
de 1863 (A.M.).  

XXX - NOSSA SENHORA DO6 NAVEGANTES 

-- Orago e festa introduzidos em Cananéia há meio sé- 
culo pelo Padre Ângelo Lemarchand, que faleceu cêrca de 



1940 em Pereiras. Tradição de sua tema bretoa, tão ma- 
rinheira. Náo há uma iconografia especial, nem capela ou 
matriz com esse titulo, em São Paulo. 

Em Pórto Alegre, há igreja e também a procissão náu- 
tica. Sempre o marinheiro cristáo foi devoto da Estrêla 
do Mar. 

XXXI -- NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 

121. - Nazaré - Em 1676, Matias Lopes e Gonçalo Si- 
mões Chassin fundaram, a margem esquerda do Rio Atibaia, 
a Capela de Nossa Senhora de Nazaré. O Padre Manuel 
Cardoso de Lima foi um de seus primeiros povoadores 
(A.M. 1. 

Não se sabe ao certo a data da ereção a paróquia, mas 
já em 22 de maio de 1706 era dada como tal (A.G.C. ). 

Está no cimo de um morro. A lenda refere que uma vez 
os povoadores começaram a capela no sopé do morro, mas a 
imagem voltou por si. Segundo o S.M., X, 167, a imagem 
era de madeira, com o Menino no braço esquerdo, manto de 
sêda e coroa de prata. 

XXXII - NOSSA SENHORA DAS NEVES 

122. - Iguape - Não se sabe o nome do fundador da 
vila, pois os documentos antigos foram perdidos em dois 
incêndios. Mas já em 1537 existiam moiadores em Iguape. 
Fundada a vila em frente a barra do Icapára, a primeira 
matriz de Nossa Senhora das Neves foi concluída em 1635. 
Transferida para o atual lugar, com a construção da segun- 
da e atual matriz, a invocação foi mudada pai'a a de Bom 
Jesus de Iguape, por lei provincial de 11 de março de 1858 
( A . G . C . ) .  

XXXIII - PATROCÍNIO 

Nossa Senhora do Patrocinio - A festa "pro aliquibus 
locis", particular, dedicada à Nossa Senhora do Patrocinio 
entrou no Brasil e em São Paulo por ordem de Dom José I, 
após o terremoto de Lisboa de 1753. 

123. - Araras - Fundada em território de Limeira. Foi 
criada capela curada em 22 de outubro de 1868 e matriz 
em 27 de dezembro de 1869 (A.G.C.  1. 
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O patrimônio foi doado por Bento e José de Lacerda 
Guimarães em 1865. A atual matriz, com traços de estilo 
renascença, teve a primeira pedra em 15 de agosto de 1879 
e inaugurou-se em 27 de janeiro de 1881 (Nelson Max'tins de 
Almeida. Revista do Arquivo). 

124. - Caldas, Minas - Nossa Senhora do Patrocínio do 
Rio Verde de Caldas, foi criada paróquia, desmembrada de 
Ouro Fino, por alvará de 27 de março de 1813 ( A .  G.C. 1. 

125. - Ztu, Igreja e Colégio do Patrocinio de Ztu. A 
igreja foi iniciada pelo Padre Jesuino do Monte Camelo em 
13 de fevereiro de 1818. O Padre Simão, seu filho, pois fôra 
ordenado já viúvo, concluiu as obras. Inauguração a 8 de 
novembro de 1820. . 

Padres seculares, inclusive Feijó e Antônio JoSquim de 
Me10 ai se reuniram cêrca de 10 meses, tratando de casos 
de consciência, fazendo penitência pública e orações a S& 
nhora das Dores nas sextas-feiras. 

As Irmãs de São José, vindas de Chambery, Savoia: ai 
fundaram seu colégio em 13 de novembro de 1859 (Mons. 
Camai'go ). 

126. - Jaú, Nossa Senhora do Patrocinio de Jad - O 
sertão de Jaú começou a ser povoado em 1853 por lavradores 
mineiros que ali marcaram encontro com os paulistas, priri- 
cipalmente ituanos, Almeida Prado e outros. Estes é que - 
ILium in Italiam portans - levaram a devoção a terra na- 
tal. A paróquia em honra de Nossa. Senhora do Patrocínio 
foi criada em 14 de março de 1859. Desde 3 de maio de 1856 
era capela curada. 

A igreja gótica, belíssima, iniciou-se em 1895, tendo sido 
colocada a primeira pedra a 24 de novembro dêsse ano pelo 
Cônego Sizenando da Cruz Dias, sacerdote sul-paulista, fun- 
dador de Itararé e falecido pároco de Itapetininga. 

Quando o Cônego Sizenando retirou-se, a igreja estava 
em ponto de cobrir. O arquiteto fôra um belga. 

Em 1905, o Cônego Bento recomeçou as obras. Encar- 
regou-se da torre o construtor Torello Diucci. Em 1922 
estava terminada a pintura (1). 

Assim como os mineiros ate os escravos separavam gran- 
de parte do seu ouro para as casas de Deus, os jaúenses 

- 
( I )  Iniorrn~~ões. por gentilcm. da atual piroco, Mo:is. Fraiicisco Serra 



empregaram o seu ouro verde num monumento à Mãe do 
Patrocinio e a sua própria fé. 

A primeira imagem, a que acompanhou os desbravado- 
res, está em exposição permanente na Prefeitura Municipal 
A atual é a segunda. 

127. -- .%fonte-Mor, ex-Nossa Senhora do Patrocínio do 
Capivari de Cima, popularmente água Choca - A capela 
já era curada em 1825. Vila por lei pi'ovincial de 24 de marçc 
de 1871 (A.G.C. ). 

128. - Santa Isabel, Nossa Senhora do Patrocinio - 
Ereção em 29 de julho de 18.16, bênção em 8 de junho de 
1848 (A.G.C. ). 

Era capela curada quando Antônio Joaquim de Me10 a 
visitou em 1855, mas não tinha capelão (Mons. Camargo, 
Hist. de S. Paulo, VII, 192). 

129. - Sapucai, Patrocinio do - Fundada nuni bairro 
do município de Franca. A capela que serviu de matriz teve 
provisão de ereção em 4 de janeiro de 1870. Pai'óquia a 5 de 
agosto de 1675 (A.G.C.). 

XXXIV - NOSSA SENHORA DA PAZ 

~ e v o ~ á o  antiga. Na Bahia do século XVII, a festa era 
a 8 de setembro. 

130. - Bernardino de Campos - Bairro da Figueira: 
ftindado por Manuel Joaquim de Lemos, tomou o nome da 
estação férrea (1908). Paróquia em 21 de dezembro de 1920, 
o seu orago d a  paz foi-lhe conferido por Dom Lúcio Antunes 
de Sousa, Bispo de Botucatu, lembrando a tormenta. da 1.a 
Guerra e a nova invocação da  laflainha: Reeina Pacis. 
(Anuário Diocesano de Botucatu, 1938-41 1. 

131 - Capital, Igreja da Paz. Em São Paulo só sabemos 
da moderna igreja na Capital, paróquia criada em 1940 e 
entregue aos missionários de São Carlos. 

Padre Heliodoro Pires, tão competente em assuntos de 
arte, estava presente e não regateou aplausos ao arquiteto 
Pettini, ao escultor Emendabili e ao pintor Pennachi. Um 
pedaço da Umbria modernizada em Sáo Paulo. 



Antiga igreja de Iiigênia (demolida). 

Antiga igreja dos Remédios (demolida) 
P r a ~ a  João Mendes. 



asseverar que teve comêço na segunda metade do século 
XVII, por petição em que o licenciado Mateus Nunes de 
Siqueira solicita concessão de sesmaria, datado de 5 de se- 
tembro de 1668. Documentos antigos revelam que já em 
1682 era proprietário e protetor da Capela de N. S. da Penha 
de França, que servia de matriz, o Padre Jacinto Nunes, 
filho do licenciado Mateus Nunes de Siqueira (A.M. e A. 
G.C. 1. 

O santuario hoje é diiigido pelos Redentoristas. 

135. - Penha, de Pôrto Feliz - 
Diz o "Santuário Mariano, IX, 175": 
"Na referida povoação do Salto do Rio Tietê, se vê uma 

ermida, e santuario fundado sôbre uma grande penha dedi- 
cada à Mãe de Deus, a quem deram o titulo da mesma Pe- 
nha, em que se lhe fundou a sua casa. É esta santa imagem 
de escultura de madeira, e estofada. Não nos constou de 
quem fôsse o seu devoto fundador, mas é aquêle seu san- 
tuário casa de muita devoçáo e frequéncia, e assim é ser- 
vida de todos aquéles moradoies, que com grande devoçáo 
a festejam todos os anos. A esta Senhora recorrem em seus 
trabalhos e necessidades, e a Senhora, como amorosa Máe 
que é dos pecadores a nenhum se faz surda, quando em suas 
tribulações a invocam, e assim a favor de todos obra muitas 
maravilhas. Dela fa.z também menção o Reverendissimo Pa- 
dre Frei Miguel de Sáo Francisco. Não há a menoi' dúvida 
de que se trata de Araritaguaba, cuja capela da Penha teve 
licença em 1721 mas' fora construida cérca de 1700, por An- 
tonio Aranha Sardinha e Antônio Cardoso Pimentel. Estava 
situada num verdadeiro penhasco de grês mole que vai a 
pique sôbre o Rio Tietê, no largo, hoje, da Cadeia". 

Havia administrados que faziam canoas para os ban- 
deirantes, às vezes iam com êles e morriam às mãos dos 
Paiaguás. 

Em 27 de novembro de 1744, após a missão e as instân- 
cias do Padre Ángelo de Siqueira, os moradores 'obtiveram 
do prelado fluminense, Dom Frei Antônio de Guadalupe, 
licença para erigir noutro local uma matriz a Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, e mudaram o titulo. Via-se há uns dez 
anos no depósito atrás do albar-mar a que diziam imagem 
da Penha, de uns quatro palmos, de madeira, e tendo na 
mão uma custódia. A única explicação para a variedade 
iconográfica do orago Penha é que servia qualquer imagem 
desde que a capela fòsse numa penha. 



-- 

XXXVI - PIEDADE 

Nossa Senhora da Piedade - Nossa Senhora assentada 
com o Filho morto no colo ou nos joelhos, atrás aparecendo, 
às vezes, a cruz. E a dor. No comèço houve confusão com a 
Senhora das Dores e da Soledade, de forma que, na Sé velha 
da Bahia, houve uma Senhora da Piedade em pé. 

Em França, as nossas confrarias das Dores eram subs- 
tituídas pelas da Piedade. O culto aumentou desde o século 
XIV, também em Portugal. . 

136 - Altinópolis - Recebeu patrimôio de Diogo Garcia 
da Cruz em 1870 (Album dos Municipios Paulistas). 

A Capela-Matriz de N. S. da Piedade c@ Mato Grosso 
teve provisão de ereção a 25 de fevereiro de 1865 e de bênção 
a 7 de junho de 1869. Instituição canônica a 11 de março 
de 1875. Tinha a povoação o nome de Mato-Grosso de Ba- 
tataes; passou a pertencer' a vara de Batataes a 7-9-1896. 

137. - ~ra~aii~iguarna Capela da Piedade de - Fun- 
dada por Francisco Rodrigues Penteado no primeiro quartel 
do século XVIII com ouro trazido de Minas, coisa rara. Ti- 
nha arco, cruzeiro, dois altares laterais, talha dour'ada, belas 
imagens de vulto, festas de oitavário; foi largada pelo quarto 
e último protetor (Pedro Taques, Rev. do 1nst.o Hist. de 
São Paulo 39-bis). 

138. - Cabreuva - Povoação edificada em território an- 
tes pertencente a Itu. . A  matriz sucedeu à capela em 17 de 
janeiro de 1832 por um alvará do poder civil (A.  G. C. ). 

139. - Campo Largo, Paranu - Capela curada por prc- 
visão de D. Manuel Joaquim de Andrade, de 16 de outubro 
de 1828 (A.G.C. 1. 

140 - Lençóis - Fundada em território de Botucatu - 
Francisco Alves Pereira que, subindo o Tietê (que estava 
povoado mais abaixo) foi o primeiro a chegar a Lençois. 
Paróquia em 1858. A primeira matriz é de 1880 (AnuArio 
Diocesano de Botucatu). 

A data da paróquia é 28 de abril de 1858 (A.M. 1. 

141. - Lorena - Ignora-se a época em que começou a 
povoação, mas dos arquivos consta que já em 1724 era fre- 
guesia e que anteriormente foi conhecida' com o nome de 
Guaipacaré. Vila a 14 de novembro de 1788 por ordem do 
cap.-gal. Bemardo José de Lorena, donde o nome que tem. 
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Cidade a 21 de abril de 1856. O cap.-mor de Guaratinguetá 
Domingos Antunes Fialho foi quem, segundo a tradição, deu 
impulso a povoação em 1765. (A.M. ). 

De informes na  "A Gazeta", 1954, se vé que a paróquia 
é de 1718 e o patrimônio foi doado por Pedro Colaço, Domin- 
gos Machado Jacome e João de Almeida Pereira que, com 
Bento Rodrigues Caldeira, chegaram em 1705 a famosa pas- 
sagem do Guaipacaré, no Paraiba. É bela a catedral. 

142. - Piedade, ex-Piedade de Sorocaba. - Fundada no 
comêço do séc. XIX, por lavradores, entre os quais Vicente 
Garcia que, tendo achado uma imagem resolveu logo erigir 
uma capela, doando terreno para patrimônio. Provisão de 
ereção da capela-matriz em 20 de maio de 1840 (A. G.  C. ). 
ultimamente se descobriu ter sido a imagem presente de um 
mascate ao fundador. 

Freguesia em 3 de março de 1847 (A. M. ). 

143. - Retiro - Minas - Nossa Senhora da Piedade 
do Retiro. A 29 de abril de 1869, ereção. A provisão de bên- 
ção foi em 19 de julho de 1876 (A.G.C. 1. 

144. - Rio Bonito, hoje Bofete - Povoação que foi cha- 
mada Capela de Samambaia, fundada em território de BD. 
tucatu. A matriz de Bofete sucedeu a Capela de Nossa Se- 
nhora da Piedade, que tivera provisão de ereçáo em 17 de 
agasto de 1866 (A.G.C. 1. 

145. - Sapé ou Jatai - Nossa Senhora da Piedade do 
Sapé ou Jatai. Câmara Eclesiástica db Guaratinguetá. Teve 
fabriqueiro nomeado a 8 de novembro de 1872 e vigário a 
24 de outubro de 1876 (A. G.C. 1. 

X M V I I  - PILAR 

Nossa Senhora do Pilar - O Santuário Mariano mais 
antigo da Espanha. Como Nossa Senhora teria aparecido a 
São Tiago num pilar, em Saragoça, êste é o nome popular. 
É uma imagem de fácil identificação, se estiver sobre o Pilar, 
que a comodidade (nicho pequeno) por vêzes suprime, como 
em São Francisco, Bahia (S.M. ). 

146. - Antonina, Parana - Provisão d'ereçáo da capela 
em 1714. Seu fundador foi o sargento-mor Manuel do Vale 
Pôrto. Elevada a curato em 2 de março de 1719 (A.G.C. ). 

Começou com o nome de Arraial do Pilar, pertencente a 



Paranagua, de que foi desmembrada a 29 de agôsto de 1797 
com o nome de Antonina, em atenção ao príncipe real D. 
Antônio. Depois, paróquia e cidade. 

XXXVIII - PONTE 

147. - Sorocaba, Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba 
- O primeiro homem branco que construiu a primeira casa 
na região de Sorocaba foi o paulista Afonso Sardinha que, 
em 1589, fundou um engenho de ferro no Vale das Furnas, 
morro do Araçoiaba e tirou algum ouro de lavagem nas 
adjacências. Trabalhavam com ele escr'avos índios, ou qua- 
se todos índios. Há quem diga ter estado no Araçoiaba tam- 
bém Afonso Sardinha, o pai. 

No mesmo local, o Governador-Geral do Brasil, Dom 
Francisco de Sousa, fundou a vila de Nossa Senhora do Mon- 
te Serrate, em dezembro de 1599, com alguns mineradores 
brancos e indios trazidos do Espírito Santo. 

Em 1611, estando em S. Paulo, como Governador das 
capitanias e das minas do Sul, Dom Francisco autorizou a 
mudança do povoado para o campo, a beira do Rio Sorocaba, 
no Itavuvu, tendo a vila, de efêmera duração, o nome de 
São Felipe em honra do Rei da Espanha. 

Pelos anos de 1646, diz o Livro do Tombo, estabeleceram- 
se os primeiros moradores na atual Sorocaba: Baltasar Fer- 
nandes e seus genros, André de Zunega, Gabriel Dona de 
Leon, Dom Diogo do Rego e Mendonça, Bartolomeu de Zu- 
nega e Leon, mais alguns netos casados e filhos, bem como 
o filho Manuel Fernandes de Abreu; Baltasar Fernandes, 
quando transmigrou de Pamaíba para Sorocaba com sua 
parentela, já era septuagenário e avô. A sua casa ainda 
hoje, embora no perímetro urbano, é considerada chácara. 
Está a beira do rio. Construiu êle na colina a capela à Nossa 
Senhora da Ponte, invocação única no Brasil, e que já assim 
se chamava de algum outro lugar da Ponte, em Portugal 
ou Espanha. A casa e a capela existiram em 1951, sem alte- 
ração substancial. 

Em 21 de abril de 1660, em casa de um seu genro, no 
Apotribú, a meio caminho de Pamaiba, com a presença do 
seu sobrinho Padre Francisco de Oliveira Femandes, vigário 
da Parnaiba, do escrivão Antônio Rodngues de Matos e os 
monges Beneditinos daquela vila, Frei Tomé Batista e Frei 
Anselmo da Anunciaçáo, Baltasar fazia dowáo à Ordem de 



São Bento, da Capela de Nossa Senhora da Ponte, na para- 
gem de Sorocaba, e um patrimônio de terras, que começavam 
no Rio Sorocaba e seguiam para o campo entre Diogp do 
Rego e Brás Teves, abrangendo lavoura, criaçáo e escravos 
para construção e manutençáo de um convento. Impôs como 
condição construirem os padres o convento à sua custa, re- 
zarem-lhe por alma 12 missas anuais e darem aulas de latim 
e cantochão aos meninos e festejarem anualmente Nossa 
Sennora da Ponte. Tudo foi cumprido, a festa passou a fa- 
zer-se na matriz a 21 de novemoro e o convento estava pronto 
em 16~5. Nunca se podera Saber ao certo o dia da pruneira 
mssa em Sorocaba. Poderia ser comemorada a 15 ae agosto 
atua e iiturgicamente resta da paaroeira. 

A perna0 ae naltasai' kernanaes ao Governãdor Salva- 
dor correia de .%a e neneviaes, I~Z-se terceira muaança da 
viia, nomeanuo aquele úovernaaor a primeira camara Mu- 
nicipal, para que a seguir viessem anualmente as outras por 
eleiqao. Assinou em b. rauio, 23 ae março ae 1691, a provi- 
sao permitindo a muaança e nomeou os primeiros juues e 
vereaaores, tudo a requerimento ae Saitasar b'ernanaes, que 
é, eviaentemenw, o runaaaor ou o principal funaaaor de 
Sorocana. &m 1770, Sorocaba estava reduzida exatamente 
aos atuais municipios de Araçoiaba da Serra, Piedade e &h 

rocaoa e mais algumas teiras que depois ficaram para Ibiúna 
e Sao koque. 

A maior extensão do território fora cortada, mas náo 
o centro, onde era maior a densidade de população e onde 
havia fazenaas mais ricas. 

Em 1780, o recenseamento acusava o total de 6.614 ha- 
bitantes, dos quais 1.136 escravos. 

A matriz fundada por Baltasar Fernandes em 1767 e s  
tava em minas. ReconstiUida, sob a direçáo do capitão José 
Ferraz de Arruda, em 1778, já recomeçou o sepultamento 
"na matriz nova", que devia estar emadeirada e coberta. 
Em 9 de fevereiro de 1783, o Vigário Domingos José Coelho 
benzeu a nova matriz. A 10, fêz-se a transladaçáo do S.S. e 
das imagens. A 11 rezou-se a primeira missa. Em 20 de 
janeiro de 1797, a paróquia passou a categoria de colada. Em 
1810, o município contava 10.180 habitantes. A vila de Sore 
caba foi elevada a cidade nor lei arovincial de 5 de fevereiro - 
de 1842. 

A matriz de @rocaba tornou-se catedral a 4 de julho 
de 1942. 



Sorocaba é hoje essa grandiosa cidade, culta, comercial, 
industrial, fabril, com seus ginásios, escolas supeiiores e nu- 
merosas instituições. É a "Manchester Paulista". 

XXXIX - POPULO 

Nossa Senhora De1 Populo - No Brasil, em Sáo Paulo, 
há uma Senhora de1 Populo. No mundo português metropo- 
litano, é mais conhecido o santuário de Nossa Senhora do 
Populo de Braga; nas ilhas há um só, o da Telhada, em 
São Miguel, fundado cêrca de 1650. 

Nessa época, ja  era adulto em Sáo Paulo, lá para as 
bandas da Gotia e de Santo Amaro, Pascoal Moreira Cabial, 
paulista notável que, por volta de 1670, avançou pelo pl* 
nalto até o rio Sorocaba, no ponto em que êste se despenha 
no Itupararanga. O bairro chamava-se Itapeva. Aí fundou 
aquêle sertanista a Capela do Populo, fazendwlhe patrimô- 
nio com índios, com a condição, porém, de os náo levarem 
do sertão, pelos muitos pecados que isso acarretava. Faleceu 
êle em 1690 e jaz na Igreja de São Bento, em Sorocaba. 

A capela durou até cêrca de 1880. A imagem, de barro 
cozido, alta, ainda existe. 

Em Sorocaba colonial, a festa de Nossa Senhora do 
Populo era a 8 de setembro (1). 

No distrito de Brigadeiro Tobias, como lembrança do 
antigo orago, o Bispo de Sorocaba, Dom José Carlos fêz 
erigir uma nova capela em honra de .Nossa Senhora de1 
Populo, em 1929. A pintura é uma cópia do quadro célebre 
atribuído a São Lucas. 

O grande jesuíta Jose Manuel de Madureira foi neto 
de Manuel Fabiano de Madureira, último capitbmor de 
Sorocaba, e da piedosa dona Ângela de Siqueira Aranha, os 
derradeiros piotetores da Capela do Populo de seu ante- 
passado Moreira Cabral. 

XL - NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 

Segundo os especialistas (21, a devoção dos Prazeres 
precedeu a das Dores da Virgem Santíssima. Começou no 
-- 

( I )  Livro do Tomba de Sarocaba. 
(2)  D a i  A .  Wilrnart. citado por Charles Journet "Notre Dame <ias Sept 

Douleurs". 
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século XI e estêve em grande voga, produzindo uma abun- 
dante literatura em toda a Idade Média e subsiste hoje nos 
mistérios gozosos e gloi!osos do Rosário. 

O número dos Prazeres não se estabelecem de improviso. 
Fixou-se em sete : 

1 - Anunciaçáo 
2 - Visita a Santa Isabel 
3 - Nascimento de Jesus 
4 - Adoração dos Magos 
5 - Encontro no Templo 
6 - Jesus ressuscitado aparece a Mãe 
7 - Assunção e Coroação de Nossa Senhora. 

Os espanhóis e portuguéses apegaram-se a Nossa Senho- 
ra dos Prmeres e a Ela atribuiam a vitória em suas lutas 
contra o mouro, o pagão e o herege. Por isso Nossa Senhora 
da Vitória do Espírito Santo, marcando a derrota dos índios, 
e na realidade Nossa Senhora dos Prazeres, mas esta foi 
substituída sòmente quanto a imagem e não a festa (1). 

Nossa Senhora dos Prazeres do Espírito Santo festeja-se 
na segunda-feira da Pascoela. Apenas a imagem não é a 
dos Prazeres e sim a da Penha que, aliás, é nome geográfico 
local ; romaria fundada pelo irmão leigo franciscano Palácios. 

Desde 1921, a festa de Nossa Senhora dos Sete Prazeres 
(Septem Galdiorum), celebram-na os Franciscanos a 22 de 
agosto. 

148. - Itapecerica da Serra, São Paulo - Nossa Senhora 
dos Prazeres de Itapecerica - Remonta sua origem ao séc. 
XVII num aldeamento de índios reforçada posteriormente, 
em 1827, por uma colonização alemã. Paróquia ex-vi Pro- 
visão régia de 21 de junho de 1779. A aldeia de M'Boy 
pertencia ao seu distrito ( A.G.C. ). 

149. - Itapetininga, Nossa Senho~a dos P~azeres de - 
A 26 de julho de 1768 o Vigário de Sorocaba, Padre Manuel 
de Campos Bicudo e Sá, demarcou o local da primeira ma- 
tiiz de Itapetininga. Declarou isso num assentamento de 
óbitos de Sorocaba: "Indo eu a demarcar, etc.". 

O Morgado de Mateus é que ordenara a Simáo Barbosa 
Franco fundasse a vila sob o patrocínio de Nossa Senhora 
-- 

(I) Elti aiemão: 7 Freiiden Maria. A reiacáo dos 7 Prairres C rir;id;i &a 
. dci-ug% firaiiciscaiia d e  um rnariuul italiano. 
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dos Prazeres. Este foi ajudado por Domingos José Vieira 
e Salvador de Oliveira Leme. A matriz era tão grande que 
durante muito tempo o terreno demarcado para corpo da 
igeja serviu de cemitério. 

A segunda matriz sòmente se terminou em 1881. Foi 
construida em taipa de pilão. O entalhador veio do Vale do 
Paraiba e o barroco dos altares era. ainda mais singelo do 
que o dos tempos coloniais e recebeu pintura e não douração. 

O marceneiro e carpinteiro Luis Samy, ajudante da- 
quele, fêz dois coros ou tribunas laterais com arcadas de 
madeira. Já não era mais preciso parede interna para sus- 
tentar o telhado, bastando barras finas de ferro abaixo do 
ferro. As duas altas torres eram um arrõjo, por serem de 
taipa. 

Foi derrubada e já funciona a atual com as suas três 
naves além da quarta, atrás do altar, cruz grega, planta de 
Benedito Calixto de Jesus Neto, que adapta formas antigas 
ao estilo funcional moderno. 

150. - Lajes - Nossa Senhora dos Prazeres de - Pw 
voaçáo fundada em 1765 pelo paulista Antônio Corrêa Pinto, 
por ordem do governador D. Luis Antônio de Sousa Botelho 
Mouráo, em terras hoje catarinenses. Na grande comitiva 
que levou Corrêa Pinto, iam dois padres, ornamentos e vasos 
sagrados tirados da Igreja do Colégio de S. Paulo para se 
levantar uma igreja dedicada a Senhora dos Prazeres. 

A 8 de setembro de 1766, foi expedida provisáo elevando 
a nova povoação a vila. O alvará de 9 de setembro de 1820 
desanexou-a da capitania de S. Paulo, incorporando-a a San- 
ta Catarina. 

XLI - REMÉDIOS 

Nossa Senhora dos Remédios - Titular das paróquias 
seguintes : 

151. - Anhembi - A capela que serviu de matriz, fun- 
dada a margem esquerda do Tietê, no lugar chamado Cor- 
rente Torta, foi ereta canónicamente em 28 de fevereiro de 
1862, teve provisão de bênção em 24 de setembro de 1863 
(A.G.C. 1. 

152. - Camps Novos de Cunha - A capela, edificada 
em bairro do municipio de Cunha, foi benzida canônicamen- 
te em 19 de agbsto de 1853 e elevada a povoação a freguesia 
em 11 de março de 1873 (A.G.C. 1. 
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153. - Igreja dos Remédios de S h  Paulo - Existiu na 
na Praça João Mendes, foi reconstruida em 1836 e demolida 
em 1943. Tivera uma existência de 216 anos! Em "Sáo Pau- 
lo de Outrora", Cursino de Moura escreveu: 

1727 ! Dois séculos e cinco anos! Nessa data, 
Sebastiáo Fernandes do Rego, que Deus haja! ins 
tituiu uma capelinha nesse local sob a invocação 
de Sáo Vicente. Durante oitenta e cinco anos fl* 
resceu, ao descampado, repicando aleluias, a então 
jovem e alvissareira ermida colocada no primeiro 
plano da elevação natural do terreno que culminava 
mais adiante no Morro da Forca. Até que, em 1812, 
já na puberdade, deu-se-lhe provisão legal para a 
Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. A 
igreja foi reconstruida em 1836 e é a que, embora 
retocada no seu aspecto exterior, se localiza nesse 
vértice tradicional da cidade de S. Paulo. 

Tem passado por sucessivas reformas". 

Indica o autor a última, em 1871, com a demolição de 
uma casa contígua a igreja, de modo a ficar livre e desim- 
pedida a comunicação p t r e  o Largo de S. Gonçalo e o do 
Pelourinho, hoje 7 de Setembro. 

Quando da demolição da Igreja dos Remédios, notou-se 
que trazia numa pedra o ano de 1824. 

A Irmandade dos Remédios, que principiou na Igreja 
de São ijento, ja em 178U estava na capeunna de Sao Vicen- 
te Perrer, que veio abaixo e mudou de orago. 

No seu ultimo aspecto, em 1943, era interessante a sua 
fachada prmcipal pois o seu frontão apr'esentava tres and& 
res, O uitmo reauzido a uma sineira central. 

Em 1884 já era provedor o Dr. Antonio Bento de Sousa 
e Castro. Provedora era dona Maria Carolina de Aibuquer- 
que Pinheiro e vicepsovedor o Dr. Antonio Benedito Marques 
Cantmho. Entre as irmãs da mesa, estavam a Baronesa de 
Tatuí, duas senhoras da família Mendes de Almeida, mor& 
dores no mesmo largo, dona Maria de Almeida Lorena e 
outras. Entre os irmáos, estavam Antônio Afonso de Morais 
Tôrres e Francisco Inácio' Alves de Siqueira. 

Antônio Bento fèz da Capela dos' Remédios o esconde- 
xijo dos que fugiam ao cativeiro e o quartel general dos 
chamados caifazes, que encaminharam, em 1887, os fujóes 
para o Cubatáo. 



Por isso, foi a Igreja dos Remédios a igreja dos homens 
de côr e foi uma relíquia da grande data da libertação dos 
escravos. 

Até ser demolida, a Igreja dos Remédios era quotidia- 
namente um incêndio de velas acesas, em paga de promessas. 
Desapareceu para dar espaço a expansão e ao respirar da 
Metrópole. 

154. -- Zguaçu - a 5 de dezembro de 1870 teve seus 
limites, antes declarados pelo Govêrno, aprovados na parte 
eclesiástica com a lapa (A. G. C. ). 

155. - Tibagi, Paraná - 0 s  paulistas Bruno Silveira e 
Francisco Nunes Pereira foram os primeiros exploradores 
da região em 1769. O povoamento do Tibagi começou, pw 
rem, com o estabelecimento do paulista Antônio Ribeiro 
Machado nas Fumas em 1782, donde êle e José Felix Novais 
do Canto marchariam 39 léguas para adiante. Manuel das 
Dores, filho de Manuel Ribeiro Machado, doou o patrimônio. 
à Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Durante muito 
tempo, Ana Beja percoriia a cavalo os Campos Gerais até 
Castro e Ponta Grossa, levando a imagem milagrosa e pe 
dindo esmolas para a ~ O n s t n i ~ ã ~ ,  emprêgo que seria acima 
do seu sexo, se êste não fosse o mais devoto. A capela teve 
provisão de ereção em 20 de dezembro de 1830 e de bênção 
em 9 de setembro de 1835. 

É a i ~ d a  titular das capelas; no bairro dos Pereiras, em 
Itatiba, no baiiro da Caputera, em Sorocaba; fundada em 
1815 por dona Maria Joaquina Lopes de Oliveira, que doou 
o patrimônio a um prêto devoto. 

XLII - ROSÁRIO 

Nossa Senhora do Rosário - Titulo mariano originado 
do Rosário, oração já em uso no século XIII. 

Devoção de irmandades de Brancos e Pretos, raros ora- 
gos paroquiais. Festa a 7 de outubi'o (F .  O. ). 

Nossa Senhora do Rosário entrou no Brasil no século 
XVI. 

A data de 7 de outubro é do Rosário, pela vitória contra 
Maomé em Lepanto, no tüa 7 de outubro de 1571. 

Só em 1716 se tomou festa universal. 

156. - Campinas, Rosario de - A primeira capela foi 
intentada nos primeiros dias 'do século XIX por Pedro Gon- 



çalves de Meira. O vigário colado Joaquim Gomes, por causa 
do terreno úmido, desaprovou a idéia, mais tarde retomada 
pelo seu colega Antonio Joaquim Teixeira de Camargo. ir- 
mãos e parentes (R.  G. Daunt, Alm. Lit. 1888). 

A moderna Igreja do Rosário teve suas paredes trinca 
das e foi demolida em 1956. 

157. - Capital, Nossa Senhora do Rosario da - Antiga 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que existiu no largo 
do mesmo nome, foi fundada pelo ermitão Domingos de Me10 
Tavares, que obteve, a 2 de novembro de 1725, licença para 
a ereção, no mesmo local, da capela, na qual despendeu dez 
mil cruzados granjeados por esmolas pedidas nas Minas Ge- 
rais pelo referido ermitáo Domingos de Me10 Tavares, que 
foi nomeado administrador perpétuo das obras da igreja 
por provisão do Bispo do Rio de Janeiro, D. Frei Antônio 
de Guadalupe, datada de 5 de novembro de 1745. Alguns 
anos depois foi instituída a atual irmandade de N. S. dos 
Homens Pretos, cujo compromisso foi aprovado por alvai'á 
de 15 de março de 1810. Por provisão do Bispo D. Frei An- 
tonio da Madre de Deus Galvão, de 4 de novembro de 1758, 
foi instituído, na antiga Igreja de N. S. do Rosário, a Irman- 
dade dos Homens Pretos de Santa Ifigênia e Santo Elesbh, 
que por provisão do Príncipe Regente, de 15 de feveieiro de 
1801, foi transferida daquela igreja para a sua capela, na 
freguesia de Santa Ifigènia, havendo sido, por provisão ré- 
gia de 15 de janeiro de 1820, aprovado o compromisso da 
mesma irmandade de Santa Ifigênia e Santo Elesbão, a 
qual, por sentença de 10 de maio de 1890, do Padre Di'. Ade- 
lino Jorge Montenegro, então vigário-geral do Bispado e vi- 
sitador das irmandades desta Capital, foi dissolvida, em con- 
sequência da grande luta havida entre aquela irmandade e 
o cônego honorário José de Camargo Barros, então vigário 
da paioquia de Santa Ifigênia e depois Bispo de Curitiba 
e da Diocese de São Paulo, tendo sido nomeado, pela referida 
irmandade de Santa Ifigènia. e Santo Elesbão, p?ra tratar 
dos seus direitos, o antigo advogado do foro desta Capital, 
Dr. José Fernandes Coelho (Antônio Egydio Martins - S. 
Paulo Antigo, 1.0 vol., 78 ). 

Na Igreja de N. S. do Rosário, realizava-se antigambnte 
a festa de N. S. do Pilar, com missa cantada, sermão e 
Te-Deum Laudamus, com iluminaqáo a noite e banda de mú- 
sica. 

Ali oficiou sua primeira missa, em 1864, o grande orador 
sacro Mons. Arcediago Dr. Fiancisco de Paula Rodrigues. 



REVISTA DO ~ S S T ~ T U I O  H I S T ~ R I C U  L I ~ L I I C R ~ F I C < I  DE S. 1 . 1 ~ 1 . 0  269 
. -- .- . 

~ .~ ~ - p~~ ~ A - ~ -  

Para remodelamento da praça, hoje Antônio Prado, foi 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário demolida em 1903, 
sendo que o Cônego João Nepomuceno Manfredo Leite, que 
exerceu por algum tempo o cargo de seu capelão, a 15 de 
abiil de 1906 procedia a bênção da nova Igreja do Rosário. 
edificada em um pequeno terreno do Largo do Paissandu. 
A solenidade da pedra fundamental tivera lugar no dia 24 
de julho de 1904. 

158. -- Embu -- Nossa Senhora do Rosário de M'Boy - 
Por provisão régia de 21 de junho de 1779 foi freguesia. 
Nova provisão episcopal, a fêz paróquia em 1.0 de julho de 
1882 (A.G.C. ). 

A aldeia de indios do Embu foi uma doação feita aos 
Jesuítas em 1624. Não eram índios de1 Rei, e, sim, ligados 
ao serviço da capela e da fazenda.. Com as terras, formavam 
o património aceito no Juizo Eclesiástico para a perpetua- 
ção de uma igreja. Aliás, bem tratados. 

A capela, em honra de Nossa Senhora do Rosário não 
foi mencionada no "Santíssimo Mariano". Então, porém, já 
o padre Belchior de Ponte's, cêrca de 1692, havia transfeiido 
a capela para o lugar atual. 

Em 1735 se fizeram de novo a capela-mor e a capela 
lateral, "obra bem esculpida e artisticamente dourada" ( I  f. 

O órgão foi há pouco restaurado e lá continuam outros 
primores, pi,otegidos pelo Serviço do PatrimOnio Histórico 
e Artístico Nacional. 

Cérça de 1810-1860, era vigário do Embu (M'Boyf o pa- 
dre André Joaquim da Silva Macari, que cegou, existindo 
assentamentos paroquiais feitos por seus sacristãos ou ami- 
gos. Um dèstes foi José Corrêa Pimentel, vindo de Portugal 
em 1833 e falecido em 1888. Sua segunda mulher, Amália 
Maria do Carmo, que lhe sobi'eviveu por muitos anos, com 
tava ao neto dêle, de nome Agenor Guerra Corrèa, pessoa 
de muita dedicação e amor as coisas do passado, que o Pa- 
dre Andrè é que esculpia os ornatos e imagens para a sua 
igreja, vindo a cegar completamente por ocasião de um 
dêsses trabalhos. 

É lenda tio Embu de que o lindo Senhor Moito, de sob 
o altar, foi feito pelo Padre André, já cego, e que trabalhava 
a noite auxiliado pelos anjos. 

( I )  Seruiim I.e;tr. "Hi i tbr ia  ri:, Ci,nip;itiiii:i :de Jcitic'' .  \ - I .  360 
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Outro trabalho do Padre Macaré, digno de ser visto, é 
a "Ceia dos Apóstolos", esculpida em madeira ( 1 ). 

Dom Duarte Leopoldo, em sua obra "As Capelas de Ara- 
çariguama e os Seus Fundadores", Tip. Siqueira, 1916, ref& 
re-se a maravilhosa pintura da decoração do teto da sacristia, 
de época remotissima. 

159. - Paranaguá - Fundadores da povoação, em 1647, 
os paulistas Eleodoro Ébano Pereira e cap.-mor Gabriel de 
Lara, onde já antes de 1600 a 1614, havia exploradores de 
ouro. Provisão e bênção da capela-mor da matriz em 11 de 
outubro de 1872 (A.G.C. ). 

A povoação foi elevada a vila em 1653, a cidade por lei 
provincial de 5 de fevereiro de 1842 e desligada da província 
de S. Paulo em 1853 ( A . M .  ). 

160. - Santos, Catedral de - Nossa Senhora do Rosario 
do Põrto, hoje, Cated~al de Nossa Senhora do Rosario da 
Aparecida - Brás Cubas fundou a igreja e Casa de Miseri- 
córdia com o nome de "Santos"; como o local era chamado 
"Pôrto", dai o nome de "Põrto de Santos". Fundada a pc- 
voação por Brás Cubas, Pascoal Fernandes e Domingos Pires 
em 1539, já em 1545 era vila. O adro da igreja matriz foi 
bento a 1.0 de junho de 1754 ( A . G . C .  ). 

Como (? sabido, a primeira matriz de Santos, funcionou 
na Capela da Misericórdia, edificada por Br&s Cubas. Em 
seguida, tornou-se a matriz dedicada à Nossa Senhora do 
Rosário e os irmãos da Misericórdia é que se mudaram. 

Em 1614 fez-se a segunda matriz, tida como definitiva, 
sempre no mesmo local, a atual Praça da República. 

A terceira matriz, que foi a última ali levantada, foi 
concluida em 1754 e benzida pelo Vigário Faustino Xavier 
do Prazo a 1.0 de junho dêsse mesmo ano. 

Quando contava quase século e meio de existência, foi 
demolida em virtude da lei municipal que a desapropriou 
para alargamento da Praça da República, a 6 de janeiro de 
1908. 

Tinha a igreja matriz sete altares, sendo o altar maior 
de invocação de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos. 

Do lado da epístola, em frente & capela do Santissimo, 
havia o altar de Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, com 
a sua confraria. No restante do dito altar estava uma Senho- 

( I  ) Corneiidador loaqiiirn Gil Pii~hciro, "Memórias <I? M'Roy". 191 1 
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ra áo Terço, que devia ser o painel que saia à N a  para a 
reza do tèrço nos primeiros domingos. 

A mudança do orago para Rosário data de 1614. 
Na matriz não havia Irmandade do Rosário dos Bran- 

cos. Isto porque, supomos, uma irmandade ati'apalharia a 
outra (1). 

Sòmente trezentos anos depois, a 8 de dezembro de 1853 
(2) fundou-se esta Irmandade. Desde aí o povo diz à pa- 
droeira de Santos - Nossa Senhora do Rosário Aparecida. 
Por que? Apareceu ela a Irmandade? 

Na Matriz havia também a Irmandade dos Pardos, na 
capela de Nossa Senhoi8 do Amparo. 

Demolida a terceira matriz em 1908-1909, deu-se início, 
na Praça José Bonifácio, à edificaçáo de nova e ampla m a  
triz, templo suntuoso em estilo gótico, elevado a Catedral 
em 1924. 

161. - Santos, Igreja de Nossa Senhora do Rosário - 
Em 1652 foi fundada uma Irmandade do Rosário que, cem 
anos depois, começou a construir a atual Igreja do Rosário 
(3). Trata-se do Rosário dos Pretos. Em 1754 inaugurou-se 
a terceira Matriz do Rosário dos Brancos, pelo que os pretos 
fizeram sua igreja a parte. Parece que teve esta início em 
1756; sabe-se que, em 1758, estava em construçáo. Pouco 
se sabe da Igreja e Irmandade N. S. do Rosário dos Pretos, 
edificada no lugar onde ainda hoje se encontra a igreja, à 
Praça Rui Barbosa, recentemente reformada na sua frente, 
mantendo-se ainda o estilo colonial (4 ) .  

162. - Serra Negra - Fundada em território de Moji- 
Mirim, a Capela de Nossa Senhora do Rosário da Serra 
Negra foi curada por provisáo de 3 de setembro de 1828. A 
5 de maio de 1873, houve uma portaria nomeando uma, m 
missão para tratar das obras da matriz (A. G .  C. 1. 

163. - Vapurunduba - Nossa Senhora do Rosário de 
- No Ribeira de Iguape, no segundo dia de viagem em 
canoário acima, para quem sai de Xiririca. hoje Eldorado, 
estão as mínas de uma capela e de um bairro - Nossa 
Senhora do Rosário de Vapurunduba - (que significa abun- 
dância de vapuru, que é uma fruta). 

(I) Joáo Luis Promessa - "Remiiiiçcèncias de Santos". 
( 2 )  Iiiforma~ão do Revrno. Padre Benedito Vicente. 
(3) João Luis Promessa, L.  ~ i t .  
(4) João Luís Promessa. 1.. cit . 
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Do livro do tombo de Xiririca e de um literato que andou 
por lá, obtem-se uma histbria comovente que traz imedia 
tamente a lembrança a Igreja de Santa Ifigênia de Ouro 
Preto, rica oierenda das pobres escravas mineiras a sua p ra  
tetora. 

Desde o começo do século XVII, sem falar na tentativa 
frustrada de Martim Afonso em 1531, o Rio Ribeira de Igua- 
pe atraiu os mineradores com o seu cziro de lavagem até a 
Capela, hoje município da Ribeira, e as conti'avertentes do 
Apiai e do Paranapanema. 

No fim do seculo XVIII ainda se explorava ouro desde 
Xiririca para cima. Os mineradores Joáo Dias Batista, Do- 
mingos Rodrigues da Cunha, Joaquim Machado da Fonseca. 
José da Silva Martins, o capitão-mor de Cananéia, de nome 
João Batista. da Costa, Nicolau Antunes, lisboeta, casado 
com Catarina de Jene da Costa, a iguapense Maria da Costa. 
casada com o português Manuel da Costa Travassos e a 
mineira Joana Maria, casada três vézes, com André de 
Sousa e João Marinho, portuguéses, e José Manuel de Siquei- 
ra Lima, mineiro, foram os povoadores do arraial, com seus 
escravos. 

Desde março de 1770, no oratõrio de dona Joaquina Ma- 
na, celebrava-se a missa e distribuiam-se os sacramentos por 
cêrca de %O anos. 

O vigário de Xiririca (11751780) Antõnio Pedroso de 
Barros Leite persuadiu aos escravos de construirem a capela 
e a alguns brancos de doarem datas em patrimônio. Os 
poblezinhos reservavam alguns dias do ano-em que batea- 
vam ouro para Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ficou 
pronto, primeiramente, o corpo central da capela. A capela 
funcionou cêrca de 1792 em diante. 

Joana. Maria faleceu em 1802. O ouro se acabou. Os 
moradores dispersaram-se. Só a capela arruinada perdurou 
"como o último suspiro de tantos trabalhos e fadigas, que 
ali haviam empregado" i 1 ). 

A capela tem uma fachada com duas janelas sõbre a 
porta principal, dando luz ao pequeno cõro, e, num' único 
altar, uma imagem pequena de Nossa Senhora com veste de 
seda e botão de ouro, que há cem anos lhe deu um devoto. 

Segundo leio em Ernesto Guilherme Jung, Revista do 
Instituto, 1905, o padre Fr'ei Antõnio de Assunção foi nomea- 
do capelão das minas do Ribeira em 8 de agôsto de 1691, 







tendo logo chegado a Vapurunduba. Foi quem disse, por- 
tanto, a primeira missa em mais de um bairro ou vila do 
vale de Ribeira. 

XLIII - SANTA MARIA 

'Vossa Senhora Santa Maria - Santa Maria é a expres- 
são vulgar correspondente ao latim Beata Maria, que continua 
a ser usado de pi'eferéncia na liturgia. Em todo o mundo, 
as primeiras igrejas marianas eram simplesmente de Santa 
Maria, como a de Efeso no Concílio de 431. Portugal antes 
do português, sob o poder dos mouros e até dos visigodos, já 
consagrara igrejas a Santa. Maria. Ele mesmo é terra ae 
Santa Maria. Como as capelas e matiizes de pedra e as 
tradições do povo resistem aos séculos, há ainda por lá tal- 
vez centenas de oragos Santa Maria (Cfr. "Minho'Pitoresco" 
e listas de divisão administrativa). 

Quantos a outros países, lembyamos a Itália, com a sua 
famosa basilica Santa Maria Maior, a Espanha com a nau 
de Colombo a Santa Maria. Entre o povo paulista ainda se 
ouve a exclamação : "Santa Maria !" mas prevalece "Nossa 
Senhora". 

É claro que as leis filológicas entram fundo neste assun- 
to, que nunca vimos especialmente tratado. Por cortesic., 
nunca se deixava de antepor as palavras Santa Maria o 
tratamento de Nossa Senhora: Nossa Senhora Santa Mo- 
ria. Ate hoje os simples dizem: Nossa Senhora Santa Ana. 
Em seguida, a lei do menor esforço e a lei de analogia com 
a expressão "Nosso Senhor" entraram inconscientemente em 
awrdo com o sentimento intimo dos fiéis e dos Teólogos (já 
desde os Santos Padres) sõbre o poder da Mãe do Senhor e 
tudo se resumiu : Nossa Senhora. 

No Estado de São Paulo existem duas paróquias dedica 
das a Santa Maria., nas Dioceses de Botucatu e Piracicaba. 

164. - Piratininga, Botucatu - Criada no comèço dêste 
século. 

165. - Santa Maria, Piracicaba - Criada no coméço 
dêste século. 

Penso que foram criadas, respectivamente, por influência 
de colonos portuguêses e italianos. Em 1900 havia cèrca cie 
2.000 italianos em Santa Maria. 

O povo delas não deixa de dizer - "Nossa Senhor'a" 
segundo creio. 



XLIV - SOCORRO 

Nossa Senhora do Socorro - Sinônimo de Auxiliadora, 
Ajuda, Saúde e Misericórdia. 

Embora menos seiscentista, o titulo reaparece após os 
sofrimentos da Igreja na Revolução Francesa e lembra as 
últimas vitórias contra os turcos, no século XVIII (Viena 
da Austiia). 

166. -- Socorro, ex-Socorro do Rio do Peixe. - A povoa- 
ção inicial foi lançada em território do municipio de Bra- 
gança, a margem esquerda do Rio do Peixe, sendo fundador 
o capitão Roque de Oliveira Horta, que ali edificou uma 
capela em honra de Nossa Senhora do Socorro, capela que 
se tornou capela curada em 29 de agosto de 1829 (A .  G. C. 1. 
Freguesia a 28 de fevereiro de 1838 ( A  .M. 1 .  

Em 1872, a primeira imagem foi substituída por outra, 
de vestir, trazida de Nápoles pelo Padre Pascoal Falconi, 
com 1.72 m. de altura, rosto cheio, olhos grandes, no braço 
esquerdo o Menino Jesus. Pisa uma escura e feia figura de 
demônio. 

Mário Tomazzi decorou internamente a matriz, como o 
féz para a de Tatuí. Era êle irmão de outro que decorou a 
catedral de Sorocaba. Piracicabanos, a sua arte era popular. 
("Sôbre Socorro", informações de Mons. José do Patrocínio 
Gonçalves e Padre Valdomiro Pinto Martins). O vulto es- 
curo sob a imagem é o mouro ou turco. Afinal, a meia lua 
que Nossa Senhora da Conceição pisa, embora de origem 

' bíblica (Apocalipse), pode significar a vitória do cristianismo 
sobre o maometismo,. 
- Em Pindamonhangaba há uma capela de N. S. do 

Socorro. 

XLV - SOLEDADE 

Nossa Senhora da Soledade - Uma das Dores de Nossa 
Senhora, a última. Encontrwe a expressáo: "Manto da 
Soledade". Era um manto prêto que se punha em qualquer 
imagem mariana sem o Menino, na Semana Santa, se não 
havia uma especial. 

Soledade e Dores se confundiam. O sermão das Dores 
é o da Soledade, após a procissão do Entêrro. 

167. - Itajubá, Minas - Ex-Itajubá Novo. Foi fundado! 
da povoação o guarda-moi' Manue! Corrèa da Fonseca,' que 



doou terras para edificaçáo da capela. Deu-se a bênção da 
primeira capela e a primeira missa rezou-se a 23 de abril de 
1752. Em 8 de novembro de 1831 foi transferida a sede da 
paróquia da Soledade de Itajuba para o local denominado 
Boa Vista (A.G.C. ). 

168. - ltajuba Velho, Minas - Nossa Senhora da So- 
ledade de Itajubá. Foi curato em 1780. A primeira missa na 
capela foi rezada a 23 de abril de 1752 ( A .  G.  C. ). 

XLVI - NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO 

Lá pelo século XIII, o Ocidente cristão entrou a come- 
morar a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel na quarta- 
feira das Têmporas do Advento. Os Franciscanos celebraram 
a festa a primeira vez, depois de 1363. Bonifacio IX, durante 
o cisma, estendeu a festa a toda a Igreja, o que foi confir- 
mado pelo concilio de Basiléia em 1441, com o ofício e a 

, missa da Natividade, feitas algumas mudanças e marcando 
o dia 2 de iulho. arimeiro após a oitava de São Joáo Ba- . - 
tista ( 1  1. 

Os oragos da Misericórdia se festejavam em Santos, Sáo 
Paulo, Sorocaba, Itu, etc., até agora, na Capital a 2 de julho. 

Das palavras Visitaçáo de Nossa Senhora a Santa Isabel, 
surgiu a designação em uso: festa de Santa Isabel. À pri- 
meira vista parece que na mentalidade luso-brasileira surgiu 
uma confusão com Santa Isabel, Rainha de Portugal. Em 
teoria, porém, qualquer que seja na prática a intenção, ou 
pensamento dos fiéis, e prova e simples coincidência, pois 
que as irmandades honravam a Nossa Senhora da Miseri- 
córdia, com o seu manto. 

A visita a Santa Isabel foi uma obra de misericórdia 
temporal: visitar os enfermos. Dai também o costume de 
visitarem os fiéis naquele dia o Hospital, entre a missa can- 
tada e a procissão, não havendo hospital sem a respectiva 
Igreja da Misericórdia. 

A reciproca não se dá, porque primeiramente os Irmáos 
exigiam o templo para a misericórdia e "enterrar os mortos". 

169. - Capital, Nossa Senhora da Visitaçáo ou Miseri- 
córdia - A igreja que se chamava da Misericórdia, em São 
Paulo, ao contrario da de Santos, na realidade foi dedicada 

( I )  "Maria", Beauchesne. Paris, 1949, pág. 230 



276 REVISTA DO INSTITUTO H~s rón~co  E G ~ o c n d r ~ c o  DE S. P i u ~ o  
- . ~ - --- -- 

a Santa Isabel. Depois da criaçáo do cabido, os conepos tita- 
ziam a essa igreja, todos os dias 2 de julho, uma pequena 
imagem de Nossa Senhora em visita a Santa Isabel, costume 
poético. A tarde, a Irmandade da Misericórdia, de opas 
pretas e, no século passado, de cartola, ia visitar os enfer- 
mos, até o ano de 1884, quando se inaugurou a Santa Casa 
no sitio atual. Ai ainda a Irmandade festeja o dia 2 de 
julho ( 1  1. 

Na verdade, a festa da Misericórdia nos tempos colo- 
niais era simplesmente chamada de Santa Isabel. A comaica 
da Capital era obrigada a custeá-la e a comparecer de volta, 
capa e estandarte. Mas, no hospital que existiu cêrca. de 
1860, o altar era adornado com um quadro de Nossa Senhora 
do Socorro, pintado por Jorge José Pinto Vedras, dir'etor de 
uma escola paulista de pintura entre 1849 e 1865. Sendo 
esta Santa Casa independente da igreja antiga, não se levou 
para lá a. titular Santa Isabel, voltando-se a tradição mais 
exata (2) .  

Não desejando abrir novos titulas porque apenas uma 
paróquia constaria em cada um dêles, ainda vão indicadas, 
a seguir, mais algumas pai'óquias marianas. 

170. - Nossa Senhora da Saúde, Saúde, Capital - A 
paróquia foi criada em 20 de abril de 1817 e confiada aos 
Padres Camilianos, que se dedicam aos hospitais, na Aveni- 
da Pompéia. 

A padroeira é um quadro, segundo a iconografia bizan- 
tina, mostrando a Mãe e o Menino. 13 parecido com o q u a  
dro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aliás, títulos 
quase sinônimos. Em alguns lugar'es a missa celebra-se no 
sábado' antes do primeiro domingo de ag.ôsto. Em latim o 
orago é Salus infirmorum da Ladainha. 

A igreja da Saúde é um belo templo, espaçoso e bem 
estilizado, muito bem decorado e acolhedor. 

171. - Nossa Senhora da Luz de Curitiba, Parana - 
No inicio formou-se uma aglomeração de exploradores de 
ouro, entre os quais se distinguiu o cap. Eleodoia Ébano 
Pereira. Fundou, porém, a povoação o cap. Gabriel de Lara, 
em 1654, num lugar próximo à Serra de Paranaguá, até 
hoje chamado Vila-Velha ( A .  G .  C. 1. Em 1693 é que se tor- 
nou definitiva a fundação. 

(I) PIuto Saiitana, in "O Estada de São Paulo", edicão ilu I V  Ceiiteiiário. 
(2) "SSo Paulo .4ntigo", .+rit6nia Egyãia Llartins, 191C - I. 
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172. - Nossc. Senhora do Parto, de Morretes, Pai'aná - 
Teve comèço numa aldeia de índios. Vila por lei provincial 
de 1.0 de março de 1841. Nomeação do vigário encomendado 
a 16 de março de 1871. Pertenceu a São Paulo (A. G. C. 1. 

173. - Nossa Senhora de Cabo Verde, Minas - Consta 
dos livros da matriz que já em 1787 era paróquia (A.G.C. 1.  

.Para completar e terminar, é de se esclarecer que há 
rinda mais dez paróquias indicadas na primeira página do 
Livro Índice da Cúria Metropolitana, sob invocação de Nossa. 
Senhora. Sôbre elas nada consta quanto às datas de ere- 
ção, instituição canônica, etc. 

São as seguintes : 

1 - Nossa Senhora do Carmo - Santo André 
2 - Nossa Senhora do Rosário - Vila Pompéia 
3 - Nossa Senhora do Carmo - Liberdade 
4 - Nossa Senhora das Dores - Casa Verde 
5 - Nossa Senhora de Lourdes - Poá 
6 - Nossa Senhora de Sion - Vila D. Pedro 
7 - Nossa Senhora de Lourdes - Vila Regente Feijó 
8 - Nossa Senhora de Fátima - Sumaré 
9 - Nossa Senhora Aparecida - Várzea do Ipiranga 

10 - Nossa Senhora da Assunção - Vila Guilherme. 





DEMONSTRAÇÃO VERÍDICA E CRONOLÓCICA 
DOS DONATARIOS DA CAPITANIA DA VILA DE 

SÃO VICENTE 

(Escrito pelos anos de 1768 e autenticada 
com a assinatura do Capitão-General D. 
Luís Antônio de Sousa). 





DEMONSTRAÇAO VERíDICA E CRONOLOGICA DOS DO- 
NATARIOS DA CAPITANIA DA VILA DE SÃO VICENTE 
com cem léguas de costa, concedidas 30 1.0 Donatário delas 
Martim Afonso de Sousa, pelos anos de 1531 até 1534; em 
os quais residiu em dita Capitania que nele e seus descen. 
dentes foi conservada até o ano de 1624, em que sua neta 
a Exma. Condessa de Vimieiro, D. Mariana de Sousa da 
Guerra, foi repelida da posse das suas \'ilas de São Vicente, 
Cabeça da Capitania, Santos, São Paulo e suas anexas pelo 
Exmn. Conde de Monsanto, D. Alvaro Pires de Castro. 

DEMONSTRACÃO DA CAPITANIA DE SÃO VICENTE 

I .  Depois que se recolheu da fndia o seu p~imeiro descobridor 
V a s a  da Gama, que chegou a Lisbôa em 10 dz Julho de 1499, saiu 
para a fndia.com segunda armada, em 9 de Março de 1500, Pedro 
Alvares Cabral, Senhor de Azurara, Alcaide-blor de Belmonte, e 
adiantado da Beira, que avistou Canárias a 14 do dito Março; a 22 
passou a Ilha de S. Tiago, e abrigado de um temporal, avistou a 24 de 
Abril, última oitava da Pascoa, terra que era oposta a Costa de Africa, 
e demandava a oeste; e reconhecida pelo Mestre da Capitania, que lá 
foi, mandou Cabral surgir a um pôrto, que por ser bom, lhe ficou o 
nome de Pôrto Seguro, e se meteu um Padrão dc pedra lavrada com 
as Reais Armas, com uma cruz pondo-lhe o nome de Terra de Santa 
Cru.  Este é o descobrimento do Brasil, que a piedade do seu primei- 
ro Descobridor pôs o nome de Santa Cruz, e a anbição dos homens 
converteu depois no de Brasil, pelo interêsse do pau assim chamado. 
A fortuna constante do Senhor Rei D. Manuel levou acaso êste Capitáo 
para lhe fazer mais dilatado Império, com grande porção desta nova 
parte do Mundo. A êste Continente se deu o nome de América - 
derivado de Américo Vespucio, por pátria Florentino, e por profissão 
um dos maiores geógrafos daqueles tempos, por quem o mesmo Rei 
mandou reconhecer a terra, e pôr-lhe têrmos: dele se veio a chamar 
esta 4.a parte $io Mundo, América, devendo com mais razão intitular-se 
Manu6lica (êste é o conceito de D. Antônio Caetano de Sousa, clkrigo 



regular da Divina Providência), pois a ventura dêsi? Príncipe, e não 
as demarcações de Américo, deveu o Mundo mais claro conhecimento 
desta grande parte. 

2 .  Tem esta parte da América, que é da Coroa dc Portugal, pela 
costa marítima, 1800 léguas (no mais apurado cômputo), que termi- 
nam, c dividem da Conquista de Castelo, dois caudalosos rios; da 
parte do Norte o do Amazonas debaixo da Linha, e da parte do Sul 
o Rio da Praia, cm 35 graus para o mesmo Sul. Computada porém 
esta distância pelo reto dos graus, tem muito menos léguas: uns 
lhe dáo 1500, e outros 1056. Tôda esta distância de terra repartiu a 
Real Grandeza por vassalos beneméritos em 14 Capitanias para as 
povoarem, em remuneração dos grandes serviços, que haviam feito 
na ltndia. 

3. Entre os muitos, e ilustres fidalgos, ~ u e  passaram aquele 
Estado, seguindo o Real selvico, como Soldados de fortuna, foi Mar- 
tim Afonso de Sousa, Senhor das Vilas de Alcoentre, e Tagarro, 
Alcaide-mor cio Rio Maior: as suas heróicas proezas foram igualmente 
admiradas, como aplaudidas pelos dois grandes historiadores Barros 
c Faria; voltando para o Reino, o Senhor Rei D. João o 3.0 o fêz 
Governador das terras do Brasil, com faculdadr ùç poder dá-las de 
sesmaria às pessoas, que consigo trouxesse, c quisessem ficar povoan.. 
do ditas terras, como se vê da sua Carta patente, datada em 20 de 
Novemhro de 1530, cujo teor c' o seguinte: 

"Dom João por graça de Deus, Rei de Portugal, etc. A quantos 
esta minha carta virem, faço saber, que os terras que Martim Afonso 
de Sousa do meu Conselho achar, e descobrir na terra do Brasil, 
onde o envio por meu Capitáo-mor, que se possa aproveitar; e por 
es minha Carta lhe dou poder para que êle dito Martim Afonso de 
Sousa possa dar as pessoas, que consigo levar, e as que na dita terra 
quiserem viver, e povoar aquela parte das ditas terras, que lhe bem 
parecer, e segundo lho merecer por seus servifos, e qualidades; e 
das terras que assim se derem, seráo para êles, e todos os seus 
descendentes; e das que assim der as ditas pessoas Ihes passará suas 
Cartas: e que dentro de dois anos da data, cada um aproveite a sua; 
e se no dito tempo assim não Sizrr, as poderá Yar a outras pessoas 
para que as aproveitem com a dita condi~ão;  e nas ditas Cartas que 
assim der, ira transladada esta minha Carta <e poder, para se saber 
a todo tempo, como o fêz por meu mandado; e lhe será inteiramente 
guardada a quem a tiver; e porque assim me aprai, lhe mandei passar 
esta minha Carla por mim assinada, e selada com o meu Sêlo pen- 
dente. Dada na Vila de Crato da Ordem de Cristo a 20 de Novem- 
bro, Francisco da Costa a fêz, ano do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo de 1530 anos. - Rei. - (1). 

( I )  Cartas <la Prov. da i'apit:iniia <ie S .  1';iulii; Li<-. <Ir Reg. <Ias Sesina- 
rias, S.I' 1." 1554, págs 42 e 102. 
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4.  De LisMa saiu o Governador Martim Afonso de Sousa com 
Armada de navios, gente, armas, petrechos de guerra, trazendo muita 
nobreza, e fidalgos da Casa Real, como foram Luis de Goes, casado 
com D. Catarina, seus irmãos Pedro de Goes, que depois foi Capitãe 
mor de Armada pelos anos de 1353, e Gabriel de Goes, com Domingos 
Leitão, que era genro do dito Luis de Goes; Jorge Pires, cavaleiro 
fidalgo; Brás Cubas, cavaleiro fidalgo; Pedro Cubas seu filho, moço 
da Câmara, e Francisca Cubas, irmã de Brás, e mulher de Diogo 
Gonçalves Ferreira; Rui Pinto, fidalgo da Casa Real, casado com D. 
Ana Pires Micel, irmão de Isabel Pinto, mulher de Nicoláu de Aze- 
vedo, fidalgo da Casa Real; Antônio Pinto, e Francisco Pinto, e filhos 
de Francisco Pinto, que ainda no ano de 1554 existiam em Lisboa; e 
outros muitos desta qualidade, como se vê no primeiro Livro de 
Registo das sesmarias já citado retro de fls. 5, 11 v?; 13, 22, 34, 42, 56 
v", 70, 79, 83, 84 v?, 86, 91, 93 v?, 96, 97 v?, 100 v?, 103, 104, 106 v!, 122 v!, 
etc., até pág. 168 do dito Livro. 

5 .  Fundou o Governador Martim Afonso de Sousa na Ilha de 
São Vicente, que está em 24 graus, a Vila com a vocação do mesmo 
~lorioso Santo, pelos anos de 1531, e dentro da mesma Ilha distância 
de duas léguas, fundou a Vila de Santos, da qual foi AlcaidcMor 
Brás Cubas, e seu primeiro Povoador. Sustentou por espaço de três 
anos, continuas guerras com os bárbaros indios, gentios de nação 
Carijós, e Guaianazes, queos conquistou apesar da oposição, que nêles 
achou, sendo-lhe necessário valer de todo o seu esfôrço, contra a 
contumácia, com que se lhe resistiam; porque na posse da liberdade 
natural reputavam em menos as vidas, que a sujeição de poder es- 
tranho; mas vencidos em vários encontros, e batalhas por Martirn 
Afonso de Sousa, cedeu a rebeldia; para que com maior merecimento, 
e glória, fundasse as duas vilas dentro da mesma Ilha, a qual corres- 
ponde quase em frente a Ilha de Santo Amaro de Guaibe, que se 
estende para a parte do Norte até o Rio de São Vicente, braço do 
mesmo Norte, que por outro nome se diz barra da Bertioga. Até o 
ano de 1533 existiu em a Vila de São Vicente o seu Fundador Martim 
Afonso (21, e nela estabeleceu o primeiro engenho de açúcar, que 
houve em todo o Brasil. com vocação de São Jorge, que depois com 
total aumento de fábrica, e escravatura, passou a ser dos alemães 
Erasmo Esquert, e Juliam Vimot (3) ;  e se ficou chamando S. Jorge 
dos Erasmos. Porém antes de se ausentar, intcntou conseguir des- 
cobrimento de Minas; preparou uma grande tropa, bem fornecida de 
armas, corltra o poder da multidão dos índios, que habitavam o 
sertão, porém com a derrota que teve, perdendo as vidas 80 homens 
europeus, ficou sem efeito a diligência; deixou ordenado, que se 

( 2 )  Livro remo cit.; pág. 103 
(3) Iriem, págs. 24 e 83. 
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continuasse a guerra contra os índios inimigos, e ficaram eleitos para 
cabos dela Rui Pinto, e Pedro de Goes; tudo isto consta melhor no 
Arquivo da Câmara da Cidade de Sáo Paulo no Livro tit.0 1585, que 
acaba em 1586, pág. 12 x*, onde se lê, que os Povos das Vilas de Santos, 
e Sáo Vivente, requereram no anu de 1585, "a Jerônimo Leitão, Ca- 

, pitáo-mor Governador, Loco Tenente do Donatário Pedro Lopes de 
Sousa, que se fizesse guerra aos índios gentios cie naçáo Carijos, que 
em 4Oanos tinham morto mais de 150 europeus, assim portoguêses, 
como espanhóis; e haviam também morto aos Padres Jesuítas, que 
haviam ido a doutriná-los, ensinandous a Fé C,i:iilica; e que o Do- 
natário hfartim Afonso de Sousa, quando se ausentara, deixara orde- 
nado se continuasse a guerra pelos fidalgos Rui Pintu, e Pedro de 
Goes. porque Ihc haviam morto 80 homens, quz tinha mandado ao 
sertáo a descobrimentos". 

6 .  Quando se ausentoii para o Reino o Governador Martim Afon- 
so de Sousa, não descobrimos certeza; mas na Vila de São Vicente, 
ainda se achava em Março do ano de 1533, em que concedeu terras 
ao fidalgo Francisco Pinto, que com êle tinha ?indo do Reino, e 
ficax-a povoando a Vila de São Vicente, como consta da mesma Carta 
de concessão de terras, datada na Vila de Sâo Vicente a 4 de Marqo 
de 1533. Conjeturamos, que no fim dêste ano, ou em princípio do 
seguinte de 1534, chegou a Lisboa, porque o Foral, que lhe concedeu 
o Senhor Rei D. João o 3 para a Capitania de sem léguas de Costa, 
de que lhe tinha feito doação, foi assinado em b de Outubro do dito 
ano, como se vê do mesmo Foral, o qual aqui não copiamos, nem a 
doaçáo das cem léguas por desnecessário: porque os originais existem 
na Ilustríssima Casa de Vimieiro. 

7 .  Em o fim dêste mesmo ano de 1534 saiu de Lisbôa 2.a vez, 
para a India o fidalgo Martim Afonso de Sousa, feito Capitáemor 
da Armada; e senda mandado com 500 homens a Daman, o destruiu, 
e foi causa para E1 Rei de Cambaya pedir pazes, que se lhe wncede- 
ram, como escreve Manuel de Faria e Sousa, Parte 4.a Cap. 4a pág. 
297. Este historiador narra as proezas, que êste herói Martim Afonso 
de Sousa obmu no Estado da India em 1535, 36, 37 e 38, no Liv. Asia 
Portug. tomo 1.0 págs. 309, 327, 338 e seg. etc. 

8. Ausentando-se para a fndia em fim do ano de 1534, como 
temos referido, deixou os seus poderes, por instrumento de pmcura- 

çáo, bastante a sua mulher D. Ana Pimentel, e esta Senhora mandou 
por Capi tã~mor Governador, e Ouvidor da sud Capitania de São 
Vicente a Antônio de Oliveira, fidalgo da Casa Real, c feito seu 
pmcurador bastante pelos poderes, que para isso tinha de seu marido 
o Capitáo Governador Donatário da dita Capitania Martim Afonso de 
Sousa, como se vê do instrumento celebrado em Lisbôa a 16 do mês 
de outubm do ano de 1538, na nota do Tabelião Antônio do Amara1 



(4 ) .  E o dito Antônio de Oliveira trouxe sua mulher D. Genebra 
Leitão e Vasconcelos, que até hoje é bem conhecida em tóda a Ca- 
pitania da Cidade de São Paulo, e Rio de Janeiro, para onde passaram 
ramos, que se estabeleceram na Ilha Grande Angra dos Reis. 

9 .  Quando se recolheu da fndia para Lishóa o fidalgo Martim 
Afonso de Sousa ignoramos. sendo certo que no ano de 1542 foi 
Vice-Rei daquele grande Estado, sucedendo néle a D. Estevão da 
Gama; porém já em Janeiro do m o  de 1553 o achamos em Lisboa, 
porque em dito mês, e ano, concedeu a Francisco Pinto morador, 
povoador da Vila de São Vicente, terras, passando para isso ordem 
na qual diz - ibi: "Martim Afonso de Sousa, d s  Conselho de El-Rei 
Nosso Senhor, e Governador da Capitania de São Vicente no Brasil 
(5) .  E no ano de 1556 em Lisboa concedeu uma légua de terras a 
Antônio Rodrigues de Almeida, cavaleiro fidalgo da Casa Real, para 
fazer engenho no Cubatão. por haver muitos anos que dito Almeida 
tinha vindo povoar com mulher e duas filhas a Vila de São Vicente. 
de donde passara ao Reino neste ano de 1556, e voltara no ano de 
1557, com os Ofícios de chanceler, Escrivão da @dvidoria, e das datas 
de sesmarias, pelo dito Donatário Martim Afonso de Sousa ( 6 ) ,  sendo 
neste mesmo ano Capitão-mor, Governador, e seu LocmTenente da 
Capitania de São Vicente, Jorge Feri-eira, cavaleiro fidalgo, que já 
tinha vindo para São Vicente na companhia do mesmo Governador 
Martim Afonso de Sousa em 1530 para 31. Em 24 de janeiro do ano 
de 1559 deu-o Governador Martim Afonso de Sousa ao Dr. Vicente 
da Fonseca a Ilha Grande Angra dos Reis pela Carta do teor seguinte: 

"Martim Afonso de Sousa, do Conselho de El-Rei Nosso Senhor, 
Capitão, e Governador da Capitania d e  São Vicente no Brasil, etc. 
Faço saber a vós, meu Capitáo, e Ouvidor. que ora sois na dita 
Capitania, e aos que ao diante forem, que eu hei pot bem fazer 
mercê do Doutor Vicente da Fonseca, morador em Lisboa, de uma 
Ilha, que está na boca de Angra dos Reis, a qual se chama Ilha 
Grande; e assim das águas da dita Ilha para poder fazer engenho 
nela, para êle, e todos seus herdeiros, que após dêle vierem, fôrra 
de todo o tributo, e sòmente o Dizimo a Deus, com condição de 
sesmaria, pagando-me equipagem a minha Capitania da Ilha de São 
Vicente: pelo que vos mando, que logo ihe demarqueis, cometais de 
posse dela, e lhe deixeis possuir; e da dita posse e demarcação fareis 
auto no Livro da Câmara de São Vicente, para a todo o tempo se 
saber como lhe fiz a dita mercê; pelo que lhe mandei passar esta 
minha pmvisão, por mim assinada e selada com o sêlo de minhas 
armas. Feita em Lisboa a 2 4  de janeiro de 1559. Miguel de . . .. . . . . 
a fêz. Martim Afonso de Sousa. - Cumpra-se esta Carta de data do 

(4) Cartas da Prored. da Fai. já cit.  Liu.  de Sestn. 1562, pág, 80. 
(5) Cart. ret. Liu. de sesm. 1554, pá,. 136. 
(6 )  Cart. rei. Lii-. de seçtn. 1562, pág. 47 r." i 76. 
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Senhor ii4artim Afonso de Sousa, como se nela contém - Jorge 
Ferreira" (7). 

10. Depois concedeu eni 10 de Dezembru de 1562, estando em 
Lisbòa, duas léguas de terras aos Padres Jesuítas do Colégio de Sáo 
Paulo (8). Em o ano de 1563 ainda existia o Governador Martim 
hfonso de Sousa, em cujo nome deu terras no Rio de Janeiro, no 
lugar, que foi dos índios Tamoios, chamado Itaoca, o seu Capitão- 
mor LocuTencnte Pedro Ferraz Barrcto, a Antòi~io Rodrigues de Al- 
meida, cavaleiro fidalgo, morador em Sáo Vicenlz, ç Chanceler, Almo- 
uarifr, Escrivão da Ouvidoria, e das datas, aos h de Janeiro de 1565 
(9).  Em 1567 ainda existia o dito Senhor, em a j o  nome deu terras 
o seu Capitáo-mor de São Vicente, Jorge Ferreira cm 18 de Agosto 
do dito ano de 1567 (10). Não descobrimos mais documentos para 
verdadeiro conhecimento da época, em que faleceu o Governador 
,Martim Afonso dc Sousa; porque o copioso, e bem estabelecido Tombo 
da Vila de São Vicente, se reduziu a cinzas, quando esta Vila foi 
saqueada, e iricendiada pelos hereges holandeses, como consta de uma 
carta, que os Oficiais da Câmara escreveram ao Senhor Rei D. Pedro; 
datada em São Vicente no 1.0 de Novembro de 1684 (11). 

11. Fundadas as Vilas de São Vicente e a de Santos, como Lemos 
referido, penetraram a Serra do Mar, chamada Parauapiacaba (que 
estendendo-se, e acompanhando a Costa do Sul vai a Buenos Aires 
e Cordova) iilguns moradores da Vila de Sáo Vicente (debaixo do 
comando dc João Ramalho. que tinha vindo com o Governador Mar- 
tim Afonso, e sua irmã Joana Ramalho, mulher de Jorge Ferreira, 
cavaleiro fidalgo, e era homem nobre, de espírito guerreiro, e intré- 
pido); subiram a dita Serra, e fizeram povoaçáo na saída do mato, 
a que chamaram; como ainda hoje, Borda do Campo, e lhe deram o 
nome de Santo André. Nesta povoação suportwdm os atuais encon- 
trns, e fúria dos inimigos de Piratininga, que foram os mais valorosos, 
que teve o sertão de todo o Brasil, até que fortificados com uma 
trincheira, em que tinham quatro baluartes com peqas de artilharia: 
cessou a hostilidade que fazia o inimigo gentio de Piratininga. Esta 
obra tâda de povoação, e trincheira com balu.nrtes, a fêz João Ra- 
malho, que tinha o fôro de cavaleiro; e foi o Alcaide-mor do Campo 
e Guarda-mor da Povoação do mesmo Campo de Santo André. Em 
nome do Governador Donatário Martim Afonso ae  Sousa se aclamou 
Vila esta Povoação em 8 de Abril do ano de 1553, por provisão de 
Antônio d'Olivcira, Capitáo-mor Governador, e Ouvidor da Capitania 
de São Vicente, pelo Donatário dela dito Martim Afonso de Sousa. 

(7) Carta siipra - Liu. de Scsiu. 1562. vág .  78 v.". 
(8 )  Ideiri Liv.  cir., P". 27.  
( 9 )  Idem, 1iág. 74 w". 
(10) Lir.  cit. pág. 76. 
(I  I)  :\r<,. da Càm. dc S Paulu, Li,:. de Reg. 1675. pág. 123. 



Assistiu o ato desta criação o mesmo Antonio d'oliveira, e Brás Cubas, 
Provedor da Fazenda Real da Capitania, e João Ramalho, Alcaide-mor, 
e Guarda-mor do Campo, e Povoaçáo de Santo Andir (12). 

12. Tendo o gentio Piratiningano experimentado o dano das nossas 
armas; e temendo virem a ficar destruidos no próprio Reino, cujo 
cacique Tibiriçá residia no lugar em que depois se fundou o Mosteiro 
do Patriarca São Bento por Dom Francisco de Sousa. Sétimo Gover. 
nador Geral do Estado do Brasil, quando veio em 1559 da Bahia a 
Sáo Paulo (tinha chegado à Bahia no ano de 1591, com mercê de 
Marquês das Minas, que vinha estabelecer pela promessa delas, que 
ao Senhor Rei Dom Felipe fVra fazer Riberio Dias natural da mesma 
Bahia, que não tiveram efeito), trazendo em sua companhia os primei- 
ros Monges Beneditinos. Pediram pazes, que se lhes outorgou pelos 
moradores de Santo André. Com êste tratado de amizade vieram do 
Colégio da Vila de São Vicente a l p n s  Padres Jesuítas, que passando 
à Vila de Santo André em distancia de quatro léguas, formaram uma 
casinha, coberta de palha, na qual se celebrou a primeira Missa a 25 
de janeiro de 1554, que por ser dedicado a Convenção do Apóstolo Sáo 
Paulo, ficou dando o mesmo nome a terra, e esta chamando-se Campo 
de Sáo Paulo de Piratininga. 

13. Depois no ano de 1560, em que a primeira vez triunfante dos 
Tamoios e Franceses da Fortaleza de Villagaillon do Rio de Janeiro, 
se recolheu a Governador Geral Mem de Sá à Vila de São Vicente 
em Junho do dito ano, os Padres do Colégio desta Vila pelo Superior 
Nóbrega, ihe pediram fizesse transmigrar aos moradores da Vila de 
Santo André para o sítio de São Paulo de Piratininga, onde os Jesuítas 
estavam residindo, e consenzando a paz dos Piratininganos, cujo Rei, 
ou Cacique Tibiriçá, estava já convertido e na Sagrada Fontc do 
Batismo tomou o mesmo nome, e apelidos do Donatário da Capitania, 
chamand-se por isto Martim Afonso de Sousa Tibiriçá: assim se exe- 
cutou, ficando o Campo de Piratininga feito Vila de São Paulo, desde 
a transmigração dos moradores de Santo André em 1560. 

14. Ao primeira Donatário, e Senhor da Capitania da Vila da Ilha 
de Sáo Vicente, Martim Afonso de Sousa, sucedeu na mesma Capitania, 
seu filho Pedro Lopes de Sousa, cujo Capitão-mor LoceTenente foi 
JerGnimo Leitão, a quem encontramos, concedendo terras de sesmaria 
até o ano de 1577 (Segundo Donatáno). 

15. Por falecimento deste Pedro Lopes de Sousa (supomos que 
foi em Africa, quando a ela passou o Senhor Rei D. Sebastião), lhe 
sucedeu na Capitania seu filho Lopo de Sousa, a quem o Senhor Rei 
D. Felippe confirmou a doação das cem léguas de Costa de seu Avô 
Martim Afonso de Sousa, por Carta de 8 de Agôsto de 1587. E para 

(12) Arq. da Cám. de S. Paulo. ciuadtiiio I." da Vila de Sariici AirdrG 
1557, pág. I até pág. I I. 



tomar posse da sua Capitania de São Vicente, e mais vilas dela, fêz 
em Lisbôa procuração bastante a 20 de Março de 1588, na nota do 
Tabelliam Antonio Serrão, em a qual constituiu por seus procuradores 
a Jerônimo Leitão, Capitão-mar Governador da mesma Capitania, e a 
Baltasar Borges, sobrinho do dito Jerônimo Leilão, para tomarem a 
dita possc, e conta das vendas, que se estivessem devendo desde o 
tempo de scii pai Pedro Lopes de Sousa, e de scri avô Martim Afonso 
de Sousa; e fêz seu Capitão-mor, e Loco-Tenente a;) sobredito Jerônimo 
Leitão, como tudo se vê no lugar citado (13) - 3.0 Donatário). 

16. Na sua Capitania de São Vicente se conservou êste 3.0 Do- 
natário dela dito Lopo de Sousa que faleceu em 15 de Outubro do ano 
de 1610, sem deixar filho legitimo, e su um bastardo chamado também 
Lopo de So~isa, o qual, por escritura de transaçãa, e amigável compo- 
sição, celebrada na Nota do Tabelião Baltasar de Almeida, em Lisboa 
a 7 de Março de 1611, cedeu todo o direito que podia ter a Capitania 
das cem léguas da Vila de São Vicente, em sua tia D. Mariana de 
Sousa da Guerra, Condessa de Vimieiro por seu marido o Exmo. Se- 
nhor Conde de Vimieiro D. Francisco de Faro. A esta Exma. Senhora 
confirmou-lhe a Capitania das cem léguas o Senhor Rei D. Felipe, 
por Carta de 22 de Outubro de 1621. Para mandar tomar posse dela, 
fèz em Lisbôa seu bastante procurador a João de Moora Fogaça ao 
qual constituiu seu Capitão Governador Loco-Tenente da sua Capi- 
tania da Vila de São Vicente por provisão que lhe passou em 15 de 
Março de 1622. Veio o Capitáo-mor Governador João de Moura Fo- 
gaça a Bahia, onde fêz pleito e homenagem pela Capitania de São 
Vicente, nas mãos de Diogo de Mendonça Furtado, Governador Geral 
do Estado; e êsse por provisão sua de 16 de Setembro do mesmo ano 
houve por levantado o pleito e homenagem, que tinha feito pela dit.a 
Capitania Fernão Vieira Tavares, que então estava govemandea como 
Loco-Tenente do Exmo. Conde de ~Monsanto, o qual se havia introdu- 
zido na Capitania de São Vicente em 11 de Janeiro de 1621, e nela 
se conservou até Dezembro de 1623, em que o expulsou da injusta 
posse a Exma. Condessa de Vimieiro, D. Mariana de Sousa da Guerra, 
por seu procurador João de Moura Fogaça, o qual com efeito tomou 
posse da Capitania na Câmara Capital de São Vicente, e depois na da 
Vila de São Paulo a 31 de Dezembro de 1623 (14) (4.0 Donatário). 

17. ' A causa porque o Conde de Monsanto se introduziu nesta 
Capitania de São Vicente, sem lhe competir, foi meramente engano, 
por falta de conhecimento da situação, e demarcação da Capitania 
de Santo Amaro de Guaibe, que existia dentro da Capitania de São 
Vicente nas 10 léguas que há do Rio Curupacê até o Rio de São Vi- 
cente, braço do Norte, concedidas em doação de 80 léguas de costa a 

(13) 4 r q  da C&. de S. Paulo, Liv. de Reg. 1583, pág. 14 v.". 
i 14) Arq. da Câm. de S .  Paulo, Liv. de Reg. ano de 1629 pág. 45 e 51 . 
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Pedro Lapes de Sousa, irmão de Martim Afonso de Sousa, por mercê 
do Senhor-Rei Dom João o 3.0 em carta de 1.0 de Setembro do ano 
de 1534. E para total clareza pomos aqui as forças de uma contra 
doação, para servir de guia, ou fio de Ariadne no labirinto e confu- 
são, em que laboraram estas duas Capitanias pelos anos de 1621, e 
muito pior (então por maldade do Juiz da demarzação o Provedor da 
Fazenda Real Femão Vieira Tavares, como adiante se perceberá) no 
ano de 1624, em que a verdadeira, e legítima Donatária da Capita- 
nia da Vila de São Vicente a Exma. Condessa de Vimieiro D. Manana 
dc Sousa da Guerra, foi expulsada das vilas de São Vicente, Santos, 
São Paulo. e das mais do centro, do mesmo São Paulo. 

18. A doação do fidalgo Martim Afonso de Sousa, por mercê do 
Senhor Rei 'D. João o 3.0 é de 100 léguas repartidas. e demarcadas da 
maneira seguinte : 

Doação de 100. léguas .de Costa a Martim Afonso de Sousa 
"55 léguas, que começar30 de 13 l@as ar> Norte de Cabo Frio, e 

acabarão no Rio Cumpacê: e do dito Cabo Frio começarão as ditas 
treze léguas ao longo da Costa para a banda do Norte, e no cabo 
delas se porá um padrão das minhas Armas, e se lançará uma linha 
pelo rumo de Noroeste até a altura de 21 graus; e desta altura se 
lançará outra linha, que virá diretamente a loeste. e se porá outro 
padrão da banda do norie do dito Rio Curupacê (15); e se lançará 
uma linha pelo rumo de noroeste até a altura de U graus; e desta 
altura cortará a linha diretamente a loeste. E as 45 léguas, que fa- 
lecem, começarão do Rio úe São Vicente, e acabarão 12 léguas ao 
sul da Ilha de Cananfiia, e no. cabo das ditas doze léguas se porá um 
padrão (Apareceu, e descobriu agora este padrão, o CapitáoMor Afon- 
so Botelho de Sampaio, a cujo zelo, atividade, e amor do Real serviço, 
está encarregada a constnicão de uma Fortaleza regular, que defenda 
a barra de Paranagua; e juntamente a fundação de uma nova Vila, 
que tudo vai vencendo o infatigável trabalho do dito Capitão-mor 
Sampaio, ajudado dos influxos do Governador, e Capitão-General o 
Exmo. D. Luís Antônio de Sousa Botelho MourZo, a cujos acertos 
deve a Capitania de São Paulo a criacão. das tropas auxiliares de ca- 
valaria, e infantaria, que já podem formar um luzido corpo militar 
para desempenho de qualquer ação gloriosa no serviço de S. Majestade 
Fidelissima, havendo movimento de armas, ou para Raias do Rio 
Pardo. Viamão e São Pedro do Sul, ou para as ao Rio Guatamim, 
Ivaí, ou Tibagí); e se lançará uma linha, que vá diretamente para 
loeste do dito Rio de São Vicente, que no braço da banda do Norte 
se porá um padrão, e se lançará uma linha que corra diretamente 
a loeste". 

(15) Aiiida fa l ta examiiuir se iio Rio Curupnci está Este padráo, como dei?  
estar, asçilii como se descobriu agora o padrão rio iiin das 12 léguas ao 5iiI de 
Cana~iéia. 



19. Doa~áo  de 80 Iéguas de Pedro Lopes de Sousa 
"40 léguas de terra comecarão de 12 léguas ao sul da Ilha de Ca- 

nan4ia (notemos já, que aqui é onde acaba Martim Afonso de Sousa, 
que e a Barra de Pernaguá; e por isso o padráo que então ali se @S. 
agora o descobriu o Capitão-mor Afonso Botelho de Sampaio, como 
acima declaramos) e acabarão na terra de Santa Ana, que está em 
altura de 28 graus, e um têrço, e na dita altura se porá um padrão 
e se lanfará uma linha, que só corra a loeste. Dec léguas, que come- 
çaráo no Rio de Curupacè, e acabaráo no Rio dz São Vicente, e no 
dito Rio de Cumpacê, da banda do Norte, e se porá u m  padrão, e se 
lançará uma linha, que corra diretamente a loeste. E as 30 léguas 
que falecem, começará0 no Rio, quc cerca em roda a Ilha de Itama- 
racá (saiba-se que esta é a Capitania de Itamaracá em Pemambuco) 
ao qual Rio, que eu ora pus o nome de Rio de Santa Cruz, e acabarão 
na Baía da 'frahição, que está em altura de 5 graus, etc. as quais 
80 léguas se entenderão, e seráo de largo ao longo da Costa e entra- 
rão pelo sertáo, e terra firme a dentro, tanto, quando puderem entrar, 
c fór de minha Conquista". 

20. À vista desta bem clara ciemonstraçáo, e concessão de 80 
léguas do fidalgo Pedro Lopes de Sousa, tem poiico que saber, que a 
Capitania faz trés divisões que ráo = 30 léguas, em que se fundou 
a Capitania de Itamaracá, cuja Vila se intitula Nossa Senhora da 
Conceição; e é cdificada sobre um monte, em altura de 7 graus com 
grande Igreja Matriz. As 10 léguas, que começam no Rio de Cunipacê, 
que fica quase defronte da Ilha dos Porcos, acabam no Rio de Sáo 
Vicente, braço do Norte, que é a Barra da Bertioga, que faz uma Ilha 
cercada do mesmo rio, e do mar, a que chamam de Santo Amaro de 
Guaibe - dêstè Donatário Pedro Lopes de Sousa, que náo chegou a 
ser vila nunca jamais até agora, e só teve moradores, como adiante 
mostraremos. E as 40 Iéguas que comecam em i2 ao sul da Ilha de 
Cananc'ia, c vão acabar na terra de Santa Ana, cm altura de 28 graus, 
a um têrco; não tem mais Vila, que a do Rio de São Francisco, fun- 
dada muitos anos depois da morte do Donatário Pedro Lopes de 
Sousa, pelo Paulista Francisco Dias Velho, seu primeiro Povoador. 

21. Este fidalgo Pedro Lopes de Sousa, foi casado com D. Isabel 
de Gambóa, a qual por morte de seu marido ficou por tutora, e 
administradora de seu filho Martim Afonso de Sousa; em cujo nome 
constituiu procuração em Lisbôa a Jorge Ferreira, morador na Vila 
de Sáo Vicente; e o fêz Capitão Ouvidor Loco-Tenente da sua Capi- 
tania de Santo Amaro de Guaibe; e no ano de 1557 em 22 do mês de 
Setembro, fêz a mesma Senhora D. Isabel de Gamboa na nota do Ta- 
belião Antônio de Amaral, uma procuração a Antônio Rodrigues de 
Almeida, cavaleiro fidalgo da Casa Real, o qual tinha passado ao 
Reino, e neste ano se tornava a recolher para a Vila d e s ã o  Vicente, 
onde era morador, trazendo a mercê que lhe Eèz o Donatário de São 



Vicente dos Ofícios de chanceler, Escrivão das sesnarias, e da Ouvi- 
dona, como já temos referido no n. 9. A êste mesmo Antônio Rodn- 
gues de Almeida constituiu Capitão Ouvidor da Capitania de Santo 
Amam de Guaíbe pela dita procuração, que para maior inteligência 
pomos aqui a cópia da parte dela (16). 

"Saibam quantos êste poder virem, que no ano do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1557, aos 22 dias do mês de Setem- 
bro na Cidade de Lisbôa, na rua do Outeiro. junto da Porta de 
Santa Catarina, nas casas em que vive a Senhora D. Isabel de Gam- 
boa, mulher de Pedro Lopes de Sousa, que Deus haja em glória, 
estando ela a Sra. D. Isabel ali presente, disse, que ela em nome, e 
como tutora, e administradora do Senhor seu filho Martim Afonso 
de Sousa, Capitão Govemador das 80 16guas de terra da Costa do 
Brasil, que lhe sucedeu, e herdou por falecimento do dito Pedro L* 
pes seu Pai, e por virtude de uma provisão, que tem de E1 Rei, que 
santa glória haja, e por nisso sentir fazer serviço a Deus, em bem, 
e prol da Capitania, que tem em Santo Amaro de Guaíbe que está 
na dita sua Capitania, e por se aumentar, e povoar, faz, como em efeito 
fêz seu Procurador bastante a Antônio Rodrigues de Almeida, cava- 
leiro fidalgo da Casa de E1 Rei Nosso Senhor, que ora vai para São 
Vicente, ao mostrar dêste instrumento, e lhe deu seu poder cumprido, 
e mandado especial para que por ela, e em seu nome, e do dito seu 
filho, possa lhe aprovar, que tódas as pessoas, que tinham, e quais- 
quer cousas. que as vão povoando, beneficiar, e aproveitar. e reedi. 
ficar, conforme as ordens, êle António Rodrigues de Almeida possa 
dar as tais terras, águas, e cousas sobreditas de sesmaria, a quem 
lhe aprouver isso mesmo; e lhe dá poder para que possa dar quaisquer 
outras terras da dito seu filho em a dita Capitania de Guaíbe, 'con- 
forme as ordens de sesmarias, as terras que lhe apronver comedida- 
mente, e lhe fará cartas de sesmarias; e possa por na dita Capitania 
Capitão Govemador, tais quais devam ser; e querencio êle dito Antônio 
Rodrigues de Almeida ser Capitão, e Ouvidor, por esta presente ihe 
dá poder de Capitão e Ouvidor, para que em nome do dito seu filho 
seja todo o tempo que lhe aprouver. e a ela Senhora lhe bem parecer, 
e manda que lhe obedeçam no alto, e no baixo, e assim ao Capitão, 
e Ouvidor, que êle Antônio Rodrigues de Almeida ordenar, tirar a 
um e pôr outros, quando justo, e razão lhe parecer; è que possa 
receber êle Antônio Rodrigues de Almeida todas as redízimas, e 
vendas que pertencerem ao dito seu filho por seu foral e doagia; e 
assim possa tomar conta e razão a Jorge Ferrreira, que esteve por 
Capitão na dita Capitania, e teve o poder disso; e o deporá do dito 
poder, e lhe tomará contas do que em si tem recebido, e assim a 
quaisquer outras pessoas, ou pessoa que lhe devam suas vendas. e ao 

116) Carrorio da Provedoiia da Fazenda Kc;il iic Sáu P;ii!lo. Li?. , i ?  
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diante deverem, e obrigados lhe sejam, e de todo o que lhe deverem, 
possa receber; e do que receber dará conhecimentos. e quitaçóes, e 
haver suas contas por acabadas; e procurará por tôda a fazenda do 
dito seu filho, e suas vendas, e possa citar, e demandar a quem lhe 
aprouver em juizo, e fora déle, alegar, e defender, etc. E de tôda a 
fazenda, de escravos do Catecismo, e dos Carijós, que o dito Jorge 
Ferreira tiver recebido para o dito seu filho; e assim de outras quais. 
quer cousas, artilharias, e munições; e de tudo tomará conta, e razão, 
e dar conhecimentos e quitações do que receber: testemunhas os so- 
breditos; e dá poder ao dito Antônio Rodrigues de Almeida para que, 
como Capitão, possa fazer, e faça Tabeliães do público, e do judicial, 
e dos órfãos, e da Câmara, e do Ouvidor, e Ihes dará os seus assina- 
dos com declaração de se virem confirmar por eia Senhora em certo 
tempo, que lhe será limitado, para ela Senhora lhe mandar passar 
carta, e cartas em fom~a,  seladas com o sêlo do dito seu filho: assim 
outorgou, testemunhas as sobreditas; e eu Antonio do Amara], Tabe- 
lião Público de El Rei Nosso Senhor nesta Cidade de Lisboa, e seus 
têrmos, que êsse instmmento de poder no Livro de minhas notas 
escrcvi, etc.". 

22. Com efeito o dito Antònio Rodrigues de Almeida foi o Ca- 
pitão, e Ouridor desta Capitania de Santo Amaro do Guaíbe; e com 
este poder concedeu terras dc sesmaria em a dita Capitania, e na 
mesma concedeu também terras Jorge Ferreira, todo tempo que foi 
Capitão, e Ouvidor dela LocuTenente do Donatário htartim Afonso de 
Sousa, de quem era tutora, e administradora sua mãe D. Isabel de 
Gamboa. E já muitos anos antes deste Jorge Ferreira tinha sido 
Capitão Ouvidor da Capitania de Santo Amaro com os poderes da dita 
Sra. D. Isabel de Gamboa, como administradora de seu filho, um 
Gonçalo Afonso, a quem sucedeu no mesmo cargo Cristovão de Aguiar 
de Altaro, o qual também concedeu terras por sesmaria na dita Ca- 
pitania de Santo Amam a Jorge Pires na Barra da Bertioga, em 12 
de janeiro de 1545, e declara o dito Altaro, que tinha os poderes 
ibis.= "Eu lhe dou a dita terra assim como pede por serem na Capi- 
tania da dita Snra. D. Isabel de Gamboa, e seu filho Pedro Lopes de 
Sousa, por virtude dos poderes, que da dita Senhora para isso tenho. 
Dada na Vila de São Vicente aos 12 de Janeiro de 1545 - Cristot'ão 
de Aguiar Altaro". 

23. Aqui se deve refletir, que nesta Carta de sesmaria, duas 
vezes diz o Capitão Ouvidor Cristovão de Aguiar Altaro ibi: - "D. 
Isabel Gamboa, e de seu filho Pedro Lopes de Sousa", por onde 
devemos conjecturar, que oeste ano de 1545, o filho Donatário, e 
primogènito se chamava Pedro Lopes de Sousa; e que por falecimento 
dêste ficou seu irmão mais moço, chamado Martim Afonso de Sousa, 
sendo Donatário, como assim declara sua mãe D. Isabel de Gamboa 
no ano de 1557, na procuração, que temos copiada retro, passada a 



Antônio Rodrigues de Almeida em Lisbóa a 22 de Setembro do dito 
ano de 1557 (17). 

24. Antes de ser a Ilha de Santo A q r o  de Guaíbe Capitania do 
Donatário o fidalgo Pedro Lopes de Sousa, irmão do fidalgo Martim 
Afonso de Sousa, já o dito Martim Afonso de Sousa, quando estêve 
em São Vicente, aonde veio feito Governador das terras do Brasil 
em 1530, como temos referido, e mostrado, t i u h ~  dado, e concedido 
sesmarias na dita Ilha de Santo Amaro de Guaibe em 1532, estando 
em a Vila de São Viccnte, porque nesse tempo ainda a dita Ilha de 
Santo Amam, não era Capitania de Pedro Lopes de Sousa, seu irmão, 
como depois veio a ser pelas 10 léguas da sua doação, desde o Rio 
Curupacê até o Rio de São Vicentc, braço do Norte, hoc est, Bertioga; 
assim se vi. provado isto mesmo no Livro do Registo das sesmarias 
tit. 1562, nas páginas 21 v.o, 52 e 61 r.o. 

25. António Rodrigues de Almeida, que em 1557 teve a procura- 
são bastante da tutora, administradora de seu filho Martim Afonso 
de Sousa, que temos referido, como seu Capitáo, e Ouvidor da Capi- 
tania de Santo Amaro de Guaibe, nela concedeu terras de sesmarias 
até o ano de 1568, como se i.e da última concessão, que fêz em 
5 de Dezembro dêste mesmo ano a Manuel Fenandes. Nesta sesma- 
ria aparece sem a menor dúvida, que esta Capitania de Santo Amaro 
é até o Rio -Cumpacê pela expressão seguinte: "E que tem feito 
muitos serviços a Deus, a E1 Rei. e à dita Senhora D. Isabel de Gam- 
boa, pedindo-me um pedaço de terra, que está além da Ilha de São 
Sebastião da banda da terra firme, antes de chegar a Enseada defronte 
da Ilha dos Porcos, até chegar ao Rio Curupacè (18). Enfim neste 
mesmo Livro de registo de sesmarias, abaixo c i t ~ d o  consta as sesma. 
rias, que concedeu o dito Almeida na Capitania de Santo Amaro de 
Guaibe nas páginas 11 v.o, 12 v.0, 17, 42, 44, 45 v.0, 55 v.o, 58. 60, 61 v.o, 
69, 92 v.o, 97, 101, 118, 119, e 123. 

26. Faleceu o Donatário da Capitania de Santo Amaro de Guaibe, 
Martim Afonso de Sousa, e lhe sucedeu sua irmá D. Jerònima de Al- 
buquerque e Sousa, mulher de D. Antonio de Lima; e estando viúva 
esta Senhora no ano de 1577, e tendo a sua filha D. Isabel de Lima, 
casada com André de Albuquerque. moradores lodos neste mesmo 
ano na Vila de Setúbal, nela pelo Tabelião da dita Vila, constituiram 
procuração bastante a Lourenço da Veiga para wder  fazer Capitães, 
que administrassem os lugares da Ilha de Santo Amaro, e da Ilha de 
Sáo Sebastião nas 50 léguas de Costa, que tinham; e porque esta dita 
- 
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procuração d b  uma clara inteligência para o conhecimento do engano, 
com que o Exmo. Conde de Monsanto em 1621 se empossou da Vila de 
Sáo Vicente, Santos, e Sã? Paulo, e suas anexas, como adiante faze- 
mos menção, pomos agora a cópia fiel desta  proclração (19). 

27. "Saibam quantos êste instrumento de Procuração virem, que 
no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1577 aos 13 dias do mês de 
Setembro do dito ano nesta Vila de Sehibal, nas casas do Sr. André 
de Albuquerque. fidalgo da Casa de E1 Rei Nosso Senhor, sendo ai 
a Sra. D. Jeronima dc Albuqucrque, e bem assim a Sra. D. Isabel de 
Lima de Sousa de Miranda, sua mulher, logo pelos ditos Senhores me 
foi dito perante as testemunhas ao diante nomeadas, que por êste 
instrumento de procuraçáo faziam, e de feito fizeram, e ordenaram 
por seu certo e suficiente procurador em todo b~stante,  e ao Senhor 
Lourenço da Veiga, da Casa de El Rei Nosso Senhor, e do seu Con- 
selho, que ora vai por Govcrnador das partes do Brasil o amostrador 
da presente procuração, ao qual Senhor dão, e transpassam todo o 
seu cumprido poder, mandado geral, e especial, e para substabelecrr 
outros procuradores se cumprir, para que por êles ditos Senhores cons- 
tituintes, e em seus nomes possa fazer Capitães em os lugares da Ilha 
de Santo Amaro, ç de São Sebastião, ou em quaisquer outros, que 
parecer ao dito Sr. Lourenço da Veiga, que são necessários nas 50 
léguas de Costa que tem nas ditas partes; porquz nas 30 léguas que 
têm mais na Ilha de Itamaracá, e Paraíba, lhe não dio a dita procura- 
ção, por já estarem providos os oficios, e carzo; e assim poderá 
prover em todos os ofícios de apresentação dos ditos Senhores, com 
tal declaração, que as pessoas, a quem êle dito Senhor Lourenço da 
Veiga prover, venham ou mandem confirmar por êle ditos Senhores 
constituintes; e bem assim poderá mandar recadar todas, e quaisquer 
vendas. que lhe são devidas, e ao diante deverem por qualquer modo, 
via, e razão, que seja; assim dos foros, como pensões, redízima, e 
quaisquer outros direitos, que Ihes pertençam a êles Senhores Cons 
tituintes, etc. E eu sobredito Manuel Godinho Público Tabelião de 
Notas. e judicial por El Rei Nosso Senhor. nesta Vila de Setúbal, etc.". 

28. Esta procuração substabeleceu o Governador Geral Lourenço 
da Veiga na Cidade da Bahia a 30 de Janeiro de 1578, em Salvador 
Corrêa de Sá, Governador do Rio de Janeiro, o qual, por virtude da 
mesma procuração deu terras de sesmana na Capitania de Santo 
Amaro até o ano de 1580, como se vê no Livm já referido nas pãgs. 
133, 146 r.0, 155, 162, e 175. 

29. Falecendo D. Isabel de Lima Sousa de Miranda (Donatária 
da Capitania, e doaçáo das 80 léguas de seu avô Pedro Lopes de Sou- 
sa) sem sucessão, nomeou o seu primo Lopo de Sousa, Donatário já 
da Capitania de São Vicente com 100 léguas de Costa, para Ihe suceder 

(19) Liv. de sesm. já cit. 1562, pág. 134 
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na dita Capitania de 80 léguas. Com efeito assim se verificou, porque 
o dito Lopo de Sousa chegou a ser também Senhor Donatario da 
Capitania de Itamaraca, e Santo Amaro, de sorte que em 21 de De- 
zembro do ano de 1605,' fazendo, ou provendo a Antônio, Pedroso (ir- 
mão de Pedro Vaz de Barros), em Capitáo, e Ouvidor da sua Capitania 
da Vila de São Vicente, incluiu neste provimento a Capitania de 
Santo Amam, intitulandnse o dito Lopo de Sousa, Senhor Donatario 
das Capitanias de São Vicente. e de Itamaracá, como se vê do dito 
provimento, cuja cópia é do teor seguinte (20): 

" L o p  de Sousa, Senhor das Vilas de Alcwntre do Prado, Alcaide 
mor do Rio Maior, e Senhor das Capitanias de São Vicente, e Itama- 
racá nas partes do Brasil, etc. Faço saber as Câmaras das minhas 
Capitanias de São Vicente, e Santo Amaro, que confiado em a qua. 
lidade, bondade, e partes de Antônio Pedroso, o provejo de Capitão, 
e de Ouvidor das ditas Capitanias de Sáo Vicente, e Santo Amaro 
por tempo d e 3  anos sòmente, além dos 3 de que eu o tinha provido 
por outra Provisáo minha: e se por algum caso lhe faltasse algum 
tempo por servir dos ditos très anos da dita Provisão, que o dito 
cargo lhe mandei passar. se acabasse de cumprir de modo, que fique 
servindo o dito cargo dos ditos três anos, além dos três de que de 
novo o apresento por Capitáo; os quais acabados não poderá servir 
sem nova Provisão minha, o que se entenderá do dia, que tomar posse 
em diante, conforme as minhas Provisóes. E porque das cartas que 
tive das Câmaras da dita Capitania entendo, que bem cumprirá com 
o serviço de Deus e de S. Majestade, e meu. e as partes guardara 
seu direito; mando às Cãmaras da dita Capitania o metam de posse 
de Capitão, e Ouvidor. e o reconheçam e obedeçáo como a mim em 
pessoa; e assim todas as mais justiças da dita Capitania; e como os 
ditos cargos haviam de ordenado em cada ano cinquenta mil réis, 
pagos no rendimento da minha Capitania; e poderá haver os prós. e 
percalços, que de direito pertencerem aos ditos cargos. E porque de 
tudo sou contente lhe mandei passar esta minha Provisão, por mim 
assinada, e selada com o sê10 de minhas armas; e declaro que se 
por algum caso o dito Antònio Pedroso, não puder, ou não quiser 
servir o tempo desta Provisáo assim declarado dos três anos, que 
de novo o provejo, como dos trrs em que o tinha provido com esta 
Provisão; hei por bem, e por passada a Pedro Vaz de Barros, seu 
irmão, assim e da maneira, que nela se contém para que possa servir 
os ditos cargos de Capitáo, e Ouvidor. Feita em Lisboa a 21 de De- 
zembro de 1607. - Lopo de Sousa". 

30. Falecendo o Donatáno Lopo de Sousa em 15 dc Outubro de 
1610, lhe sucedeu sua irmã D. Mariana de Sousa da Guerra, Condessa 
de Vimieiro, por seu mando Dom Francisco de Faro, Conde de Vi- 

(20)  Arq, da Ginara de S. Paulo, Liv.  de vereaiicai 1505, pás .  21 r". 



mieiro, com quem correu demanda o Conde de Monsanto D. Alvaro 
Pires de Castro e Sousa (como bisneto de Pedro Lopes de Sousa, 
primeiro Donatário de Itamaracá com 80 Iéguas de Costa, de que já 
temos feito, mençáo). sobre a Capitania de itamaracá, e doação das 
80 léguas; e suposto que se defendia a causa com o fundamento da 
possi, e nomeação, que em Lopo de Sousa havia feito a última Dn 
nataria D. Isabel de Lima de Sousa de Miranda, contudo venceu o 
Exmo. Monsanto o pleito já depois de morto o Exmo. Vimieiro e 
obtew sentença em 20 de Maio de 1615, porqce lhe foi julgada a 
Captania das XO liguas dc seu bisaio, Pedro Lopes de Sousa, proferida 
pelos Desembar-gadores do Paço Luís Machado de Gouveia, e Femáo 
Aires de Almeida, e Melchior Dias PrC'to, e pelf2 Doutor Gaspar Pe- 
reira. Deputado da Mesa da Consciência, e Ordens, c Francisco de 
Brito de Menezes. Uesembargador dos Agravos da Casa da Suplicação. 
Por esta sentença se confirmou ao Exmo. Conde <ie Monsanto a Ca- 
pitania das 80 léguas de costa cio sul, 80 Iéguas [mr carta passada a 
10 de Abril de 1617. Em cumprimento dela mandou tomar posse de 
50 léguas' de costa do sul, que vem a ser, como temos referido, e 
mostrado, 10 Iéguas do Rio Curupacê até o Rio de São Vicente, e 40 
Iéguas, que começam de 12 ao sul da Ilha de Cauanéia (é a Barra 
de Parnaguá, onde se acha o Padrão, que descobriu o Capitãnmor 
Afonso Botelho de Sampaio, como temos referido); e para cujo efeito 
nomeou o Exmo. Conde de Monsanto por seu Ilastante procurador 
a Manuel Rodrigues de Morais por instmmentu feito na Nota de % 
mingos Barbosa da Costa, Tabelião da sua Vila de Cascais em Junho 
do ano de 1620, e nesta Procuração já se intitulou Donatario da 
Capitania de Itamaracá, no Estado do Brasil, legitimo sucessor dela 
e bem assim da Capitania de São Vicente e das 50 léguas de Costa na 
dita Capitania e de tâdas as Povoações sitas nela. Este procurador dito 
Manuel Rodrigues de Morais veio de Lisboa a Cidade da Bahia, e dela 
trouxe uma Provisão de Dom Luís de Sousa, Governador Geral do 
Estado do Brasil, pela qual mandou aos oficiais da Câmara da Vila 
de São Vicente, que logo dessem posse ao Exmo. Conde de Monsanto 
Dom Alvaro Pires de Castro e Sousa da sua Capitania de São Vicente. 
Com esta Provisão e Procuração se apresentou em Câmara o procura 
dor Manuel Rodrigues de Moraes aos 11 de Janeiro de 1621, e os 
Oficiais Camaristas lhe deram posse da Capitania de São Vicente, 
Vila de Santos, e São Paulo. Tudo se vê melhor no lugar abaixo 
citado (21). Como o pmcurador Manuel Rodrigues de Morais trazia 
provimento para Capitá-mar Govemaaur, Loco-Tenente do Exmo. Con- 
de de Monsanto: os ditos Camaristas lhe deram posse no dia 12 do 
mesmo Janeiro de 1621. Eram neste ano os oficiais da Câmara Capital 

(21) .4rs. di Câmara de S .  Paulo, Liv. de Reg. 1620, págs.  14 e 16 
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de São Vicente, C;regório Rodrigues, Alonso Pelais, Diogo Ramires, e 
Jorge Corrêa, Moço da Câmara de E1 Rei. 

31. Discorro, que nestes bons homens nào se deu malícia, assim 
uma pronta obediincia à Provisão de D. Luís de Sousa. Governador 
Geral do Estado, concorrendo também a atividade do procurador dito 
Manuel Rodrigues de  Morais, fundado talvez na mesma procuração 
de seu constituinte o Exmo. Conde de Monsanto, pelas expressões já 
referidas. E bem assim da Capitania de São Vicente, e das 50 léguas 
de costa na dita Capitania, e de todas as Povoa$ões sita.3 nela. 

32. Já dissemos que o fidalgo Lopo de Sousa (filho de Pedro 
Lopes de Sousa, e neto de Martim Afonso de Sous?, primeiro Donatário 
da Capitania de São Vicente com 100 It'guas de Costa) faleceu a 15 
de Outubm do ano de 1610, e como não deixou d-iscendentes, mais do 
que um filho bastardo, chamado também Lopo de Sousa; êste cedeu 
todo o direito, que podia ter na Capitania das 100 léguas em sua tia 
a Exma. Condessa de Vimieiro Dona Mariana de Sousa da Guerra, 
como já fica referido; e a posse desta Capitania tomou a dita Con- 
dessa por seu procurador João de Moura Fogaça a 30 de Novembro 
de 1622, em que era Capitãa-mor Governador, LocmTenente do Exmo. 
Conde de Monsanto, Femão Vieira Tavares. Logo veremos, que veneno 
produziu éste Femão Vieira Tavares contra a Exma. Condessa de 
Vimieiro, sendo éste Tavares a causa total de ficar a mesma Exma. 
Condessa de Vimieiro lançada da Vila de São I'icente. sua Capital 
(isto é, da Capitania) desde 1331 até 1624, em que foi repelida pelo 
Exmo. Conde de Monsanto pelos procedimentos seguintes: 

33. Femão Vieira Tavares (era de conhecida nobreza, havia mi- 
litado na sua Provincia de Alt'm-Tejo, e tinha sido pmvido por El 
Rei, em Capitãa-Mar Governador da Capitania ;'c São Vicente, por 
nomeação, que nêle havia Feito o Donatáno dela o Exmo. Conde de 
Monsanto) venda-se apeado do lugar, que ocupava, e nêle com posse 
João de Moura Fogaça, provido pela Donatária a Exma. Condessa de 
Vimieiro, para o que lhe havia levantado o pleito e homenagem o 
Governador Geral Diogo de Mendonca Furtado, interpôs agravo por 
parte de seu constituinte o Exmo. Conde de Mo~santo.  Em presença 
foi a Bahia, e tendo ali feito os seus bons ofícios. conseguiu vir p r e  
vido em Provedor, e Contador da Fazenda Real da Capitania de São 
Vicente, que entrou a servir, e no entanto, foi correndo na Bahia a 
causa de Agravo do Exmo Conde de Monsanto, que ultimamente foi 
sentenciada em 8 de Novembro de 1623 pelo Acúrdão seguinte: 

34. "Acordei, etc. E agravado o agravante D. Alvaro Pires de 
Castro e Sousa, Conde de Monsanto, pelos Oficiais da Câmara da Vila 
de Sáo Vicente em o esbulharem da posse, que lhe deram de 50 Iéguas 
de terra, depois de estar já nela por tempo de um ano, e dez meses 
por seu bastante procurador Manuel Rodngues de Morais, ao qual foi 
dada pacificamente por virtude da sentença, que se deu a favor do 



agravante, na conformidade de uma doação de E0 léguas de terra 
antigamente concedidas a Pedro Lopes de Sousa, irmão de Martim 
Afonso, bisavô do Agravante, e Carta de confirmação, que outrossim 
lhe foi passada; pela qual se manda aos Juizes, e Vereadores, e Ofi- 
ciais do Conselho, pessoas da Governança, e Povo das terras, e 
Povoações dos Lugares, que nas ditas 80 Iéguas de terra houver, lhe 
empossem delas em seu certo Procurador, e lhe dçixem ter, lograr, e 
possuir, haxrendw por Capitão, e Governador delas, de juro, c her. 
dade, como foram dadas a Pedro Lopes de Sousa a quem o agravante 
sucedeu: provendo em seu agravo. vistos os Autos; e como se mostra, 
que os ditos oficiais deram posse ao Procurador do Agravante, não 
só das 50 léguas de terra, que pertencem à data das 80, de que foi 
Donatário Pedro Lopes de Sousa, mas também lhe deram das 100 
Iéguas, que foram concedidas par E1 Rei D. João o 3.0 a Martim 
Afonso de Sousa, náo fazendo demarcações, e mcdiçües na forma da 
sentença do Supremo Senado, que ihe jdgou as 80 léguas de terra 
ao Agravante Conde de Monsanto, e manda que lhe dêem posse delas 
pelos rumos declarados pela Doação, o que os Oficiais da Câmara da 
Vila de São Vicente não fizeram, antes com gi-ande confusáo, e 
prejuízo das partes, deram posse ao Agravante das suas 50 léguas de 
terra, e das ditas 100 léguas que não lhe pertenciam, que estão todas 
místicas com divisão; e logo de umas, e outras desapossaram sem 
ouvirem, nem deferirem nos requerimentos que lhes fêz o Procurador 
Manuel Rodrigues de Morais; e deram possc dèlas a João de Moura 
Fogaça, Procurador da Condessa de Vimieiro D. Mariana de Sousa 
da Guerra; no quc outrossim não hão procedido com menos confu- 
são, e prejuízo; com o mais que dos autos consta: Mando, que o Prm 
vedor da Fazenda da Capitania de São Vicente. com quatro, ou cinco 
Pilotos, e os mais homens, que lhe parecer, que bem o entendam, todos 
ajuramentados, demarquem, e meçam as 50 Iéguas de terra, que na- 
quelas partes foram dadas a Pedro Lopes de Sousa, pondo os Padrões 
no lugar assinalado pela Doação, que lhe foi feita; e lançando as 
linhas pelos rumos declarados nela, sem se desviarem dêles, achand- 
se pelos Padróes, e Linhas, que se lançarem na foima da Doação, que 
dentro das ditas 50 Iéguas de tema, ficam as vilas de São Vicente, 
Santo Amam, Santos, São Paulo, e outras algumias, seja restituído à 
posse de todas elas o Agravante D. Alvaro Pires de Castro, Conde de 
Monsanto em seu certo Procurador; e lhe deixem ter, lograr, e possuir, 
havendo* por Capitão, e Governador das ditas Vilas na conformidade 
da Doação, Sentença, e Carta de confirmação; c juntamente o resti- 
tuam a todas aquelas causas, que por respeito das ditas 50 léguas, 
assim medidas, e demareadas, lhe pcrtencereni, sem embargo de 
quaisquer embargos a que se venha a sua restituislo; pôsto que nêles 
se deduza domínio, e posse do Embargante: Bahia, e de Novembro 8 
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de 1623 ( 2 2 ) " .  Nota, que o rcgisto não traz o nome do Provedor-Mor. 
que deu esta doutissima Sentença; porém entendemos que foi Se.. 
bastião Pais de Brito. 

35. Esta tão clara, como igualmente douta sentença, não teve o 
efeito que ela devia produzir; porque Fernáo Vieira Tavares, Provedor 
da Fazenda da Capitania de São Vicente, Juiz executor da dita Sen- 
tença, parece que ocupado da dor de ter sido apeado do posto de 
Capitão-Mor Governador da dita Capitania, que estava exercendo por 
nomeação do Exmo. Conde de Monsanto, quando João de Moura Fo- 
gaça lhe sucedeu em 1623 por nomeação da Donatária a Exma. Condessa 
de Vimieiro, se esqueceu totalmente do santo tenor de Deus. e com 
consciência estragada, fêz uma tal demarcação. que com ela perdeu 
a Exma. Donatária a Vila de São Vicente, sua Capital, a de Santos, 
e a de São Paulo; e com estas as mais Vilas do centro do mesmo 
São Paulo, como adiante veremos. Estes autos de demarcação, que 
fêz o Provedor da Fazenda Fernão Vieira Tavares. se não acham no 
Arquivo da Câmara de São Vicente, nem no Cartório da Provedoria 
da Fazenda; bem verdade, que procurando-os eu por suplica que fiz 
a um oficial do mesmo Cartório, passados alguns dias, me deu por 
resposta; que tais autos não existiam no Cartório: porém isto podia 
ser por fugir ao trabalho de os procurar com o desvêlo de um vigoroso 
exame, dando-se balanço a tudo, e registando-se com inspeção autos, 
por autos, sem ficar processo algum que se não examine. Agora no 
mês de Agosto próximo passado passou uma Portaria o meu Exmo. 
General, mandando nela, que se fizesse um muito, e exato exame no 
Cartório, para conhecimento de estar, ou não, nêle, os autos de demar- 
cação entre o Exmo. Conde de Monsanto, e a Exmu. Condessa D. Maria- 
na de Sousa da Guerra; e me consta, que se dera por examinado o 
Cartório w m  o desengano de não existirem nêle tais autos. 

36. Pela demarcaçáo feita pelo Provedor Femão Vieira Tavares 
perdeu a Exma. Condessa de Vimieiro as suas Vilas referidas; e ficou 
repelida da justa posse, que delas havia tomado por seu Procurador 
João de Moura Fogaça, em Dezembro de 1623, como fica referido 
no § 16. 

37. Alva? Luís Vale. Procurador do Exmo. Conde de Monsanto, 
tomou posse, por parte do seu constituinte, como se vê do Auto do 
teor seguinte (23). 

"Ano do Kascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1624 anos 
nesta Vila de São Vicente. em a Câmara dela, estando juntos nela 
os oficiais, a saber: Ped~o  Vieira, Juiz Ordinário; Pedro Gon~alves 
Meira, vereador; João da Costa, vereador; e Salvador do Vale ou- 
trossim vereador; e o Procurador do Conselho Gonçalo Ribeiro; perante 

(22) Arq. d;r C h a r a  de S. Paulo, Lii-ro de Kegistro, r:ipa dc m i r o  ,!e 
\-eado 1623. págs. 9 et sequeiitihus<~.. pág. 13. 

(23) Arq. da Càmarti rlc S2o Paulo, Li,. de Reg. r i t .  1623, páz .  9.  
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eles apareceu Alvaro Luís do Vale, procurador bislante do Conde de 
. Monsanto. Donatário desta Capitania, e nos apresentou em Câmara a 

Sentença da Relação, e Pmvisão do Senhor Gox-ernador Diogo de 
Mendonça Furtado, e a Doação do Senhor Conde, c a certidão com o 
teor dos autos; que o Provedor fêz da demarcação, por virtude da 
Sentensa da Relação. e Pmvisão do Governador, e requereu, em vir- 
tude da dita Sentença, Provisão, c Doação, lhe aessem posse da sua 
Capitania, e de todas as vilas, Povoações, e terras, que haviam do 
Rio Cumpacê até o Rio de São Vicente, que é cabcça desta Capitania; 
da vila de Santos, e São Paulo, e as mais que dentro do dito limite 
estiverem; e logo os ditos oficiais tomaram a dit3 Sentença, Provisão, 
e Doação, e lhe puseram - Cumpra-sc, e registe-se - e, em virtude da 
dita Provisão, e Sentença lhe deram logo posse au dito Conde a seu 
Procurador Alvaro Luis do Vale, conforme a Doação, e Sentença da 
Relação, e certidão dos autos de demarcação, qiie fez o Provedor, e 
dcram mais a posse ao dito Conde da jurisdição desta Vila, e de todas 
as mais nomeadas na certidão, como cabeça desra Capitania, civil, e 
crime, e lhe meteu o Juiz Pedro Vieira Tinoco i r-ara na.mão, e os 
vereadores demitiram de si os cargos, e houveram por empossado ao 
dito Conde da dita jurisdicão; e logo o Procurador do dito Conde 
veijára a vara, ç tornou ao dito Juiz, dizendo, que servisse seu cargo, 
Fazendo em tudo justiça; c o dito Procurador andou passeando pela 
Casa da Câmara, e foi em companhia dos ditos oficiais a Praça da 
dita Vila, passeando-se por ela, subiu ao Pelourinho, pondo as mãos 
nos forros dalc, de maneira, que logo ficou o dito Conde metido de 
posse por seu Procurador da Jurisdição da dira Vila, e Capitania, 
civil, e crime; e assim mais lhe deram posse de todos os direitos, e 
frutos presentes, pensões, passagens da dita Vila, e Capitania, que 
por bem de sua Doaçáo, e Foral lhe foram devidas; e mandaram, que 
tódas as pessoas, que ao dito Conde devessem pensões, ou outms quais- 
quer direitos, conforme o Foral, lhe acudissem com èle; e dc tudo 
mandaram fazer este auto, ao qual o Procurador da Condessa de Vi- 
mieiro disse, que tinha embargos, que lhe dessem vista para os fonnar, 
v qual auto os f5z. assinaram com o dito Alvaro Luis do Vale, teste- 
munhas, que foram presentes Manuel Femandes do Porto, Leonardo 
Carneiro, Pedro Lopes de Moura, que assinaram com os ditos Oficiais 
e Procurador, e mandaram desse vista ao Procur:idor da Condessa de 
Vimieiro, pedindw; e eu Gaspar de Medeiros, Tabelião, quç escrevi 
cm ausencia do Escrivão da Câmara - Alvaro Luis do Vale - Solva. 
dor do Vale - Gonçalo Ribeiro - Pedro Vieira Tinoco - Pedro Gon- 
çalves Meira - João da Costa - Pcdro h p e s  de Moura - Leonardo 
Carneiro - Manuel Fernandes Porto". 

38. Dada por este modo a posse ao Conde d t  Monsanto da Capi- 
tania da Vila de São Vicente, e,das mais que constam do Auto referido, 
passaram os mesmos Oficiais Carta de diligência pecatória, executória 





de São Paulo, e da Vila de Santana de Moji; da I!ha de Santo Amaro, 
e da Ilha de São Sebastião, e Povoação da terra firme, que está 
defronte da dita Ilha, por as ditas Vilas, Ilhas. s Povoação, entrarem 
na demarcaçáo que está feita pelo dito Provedor desde o Rio Cumpacê 
até o Rio dc SZo Vicente; tudo pertence ao dito Conde na forma da 
certidão do dito Provedor da Fazenda, e autos ( 2 5 ) :  conforme a dita 
sentença da Relação, e Doação do dito Conde; da qual se fêz auto 
assinado pelo dito Alvaro Luís do Vale, e por nós; e seodulhe 
dada assim a dita posse, o dito Alvaro Luís do Vale nos apresentou 
mais duas Provisões do dito Conde; uma para servir de Capitão-. 
Governador, seu Loco-Tenente, com - cumpra-se -- do Sr. Governa- 
dor-Geral, e outra para servir de Ouvidor, dos quais cargos, em virtude 
das ditas Provisões, e - Cumpra-se - do dito Governador, lhe démos 
posse dêles, e os está servindo atualmente. E porquanto João dt: 
Moura Fogaça foi pmvido nos ditos cargos pela Condessa de Vimieim; 
não pode já agora usar de jurisdiçáo alguma, conforme a dita Provisáo 
do Sr. Governador-Geral, o qual Joáo de Moura Fogaça se diz estar 
nessa Vila; requeremos a Vossas Mercês da parte de Sua Majestade, e 
da nossa lhes pedimos de mercê, que sendo-lhes apresentada esta nossa 
Cana. a cumpram, e guardem, e em comprimentc dela mandem noti- 
ficar ao dito Joáo de Moura Fogaça, para que desista dos ditos cargos, 
e não use mais de junsdiçáo alguma nas .ditas Vilas, Ilhas, t- Povoa- 
ções declaradas atrás; e de Vossas Merces assim o cumprirem, farão 
o que são obrigados a fazer por bem de seus cargos ao que S. Ma- 
jestade manda; o que nós tamh6m faremos, quando por semelhantes 
Cartas nos iôr pedirio, e requerido; e por certeza do que dito é, vai 
esta por nos assinada, e selada com o sêlo que nesta Câmara serve. 
Feita em esta Vila de São Vicente aos 7 dias do-mês de Fevereiro 
de 1624 anos. E eu Gaspar de Medeiros, ~abe l ião  público, e do judicial 
nesta Vila de São Vicente, que ora sirvo de Escrivão da Câmara, a fiz 
escrever, e subscrevi. João da Costa - Pedro Gonçalves Meira - 
Pedro Vieira Tinoco - Gonçalo Ribeiro - Salvadar do Vale". 

39. Em cumprimento desta Carta, mandaram os Oficiais da Cá- 
mara de São Paulo notificar pelo Tabelião Simão Borges Cerqueira, 
moço da Câmara de E1 Rei a João de Moura Fogaça, por todo con- 
teúdo nela em 11 de Fevereiro do mesmo ano. sendo oficiais Francisco 
Rodrigues da Guerra, Antônio Furtado de Vasconcelos, Alvaro Neto 
Bicudo, Lourenço Nunes, Sebastião Femandes Corrêa, e Tomé Furtado. 

( 2 5 )  N<,te-se qiie 715" iciido l'eilro T.opcs de  Soiiiii n i i i r  do que 10 I é~uns  
rio Kiii Ciiruliaci ate <i I i in  de São \'icei,le. lirriio dc> Korte. ticcu n Coiide de 
\loiisiritn agora einpossado de mais de 20 Ieqrns, POTCIIIC zia Vila de S5o \-icetite 
çiiieiideran, ?er <i Kii, de Skr Vicnrte hra(o do Korte. ieti<lo que Este 6 a Uarr.9 
i ia  Brrtioga. f s6 <icst:i ao Curiip:icê 6 que váo 10 lépuns. Forte lántiiiia! 



Resposta de Joáo de Moura Fogaça 

Fogaça, porém sendo notificado, respondeu "que tinha embargos a 
Provisão de Álvaro Luís do Vale por não ser confirmada por Sua 
Majestade, como a dèle Fogaça. e sòmente ser do Gnde  de Monsanto 
para servir os cargos de Capitáo-Mor, de Ouvidor; o que só podia ter 
efeito para as terras, que legitimamente fôssem do dito Conde, pro- 
cedendo-se a uma demarcago, citadas as partes na forma do direito; 
o que ainda se não tinha fcito, nem devia ser tirado da posse, em 
que pacificamente está antes da dita demarçaçáo se fazer, com a 
formalidade de direito, e ser julgada por boa; e que até agora não 
há mais do que sentencearem as terras, sem se ter julgado a demar- 
cação, que se fêz; e que feita ela, com as partes citadas, julgando-se 
por boa, estava pronto para largar a cada um o seu na forma, que 
por sentença final se julgar, e ordenarem seus corstituintes. Além de 
que tinha feito plei.to, e homenagem a S. Majestade pela Capitania 
de Sáo Vicente, suas Fortalezas, e Castelos dela, nas mãos do Gover- 
nadorGera1 Diogo de Mendonça Furtado; e que não lhe constava 
haver Provisão alguma, pela qual se lhe levantasse a homenagem, 
que tinha dado; e que protestava não largar a ,?osse, que tem, e de 
defender seu cargo: e Capitania, como pela dita homenagem tem de 
obrigação. etc.". 

Isto mesmo representou dito João d r  Moura Fogaça na Câmara 
aos Oficiais dela, pedindo-lhes deferissem; e pelos ditos oficiais lhe 
foi respondido: - Que sem embargo do seu requerimento, mandavam 
se cumprisse a Carta precatóna dos oficiais da Vila Capital de São 
Vicente: ao que Fogaça se opôs agravando dêles oficiais da Câmara 
pelo haverem descmpossado antes de se lhe levantar a homenagem 
por quem direito o caso pertencer: tomou-se-lhe o agravo; e a êles 
responderam os oficiais da Câmara, dizendo: - Que não eram juizes 
da sua causa, e sòmente davam cumprimento ao precatório, e Pmvisão, 
nêle incorporada do Governador-Gcral, e que, visto estar já Alvaro 
Luís do Vale, empossado pela Câmara Capital de São Vicente, se 
dessem as traslados de tudo ao Agravante para seguir sua justiça, e - 

direito, etc. 
40. Por èste modo foi repelida a Exma. Ccndessa de Vimieiro 

das suas Vilas de São Vicente, Santos, São Paulo, e Moji das Cruzes 
(eram estas as que até então estavam fundadas; porque as mais 
foram eretas depois da intrusa posse do Conde de Monsanto, como 
foram Santana da Pamaíba, Jundiaí, Itu. c Sorucaba). e vendo-se 
destituida, fêz Cabeça de Capitania a sua Vila de Itanhaem, que já 
era Vila muitos anos antes de 1624; porém ela se achava incorporada 
à Vila de São Vicente, wmo Capital das 100 léguas, desde o tempo do 
primeiro Fundador, e Donatário Martim Afonso de Sousa. 

41. Constituída em Capital a Vila de Itanhaern (que compreende 
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na Marinha as Vilas de Iguape, Cananeia, Parnaeuá, e no seu centro 
a Vila de Cuntiba; a de Serra-Acima as Vilas de Jacarei, Taubaté, 
Pindamonhangaba, E Guaratinguetá, que todas ficam ao Norte) pela 
Donatária a dita Conáessa de Vimieiro, foi nomeado Capitáes-Mores, 
c Ouvidores para a governarem. Estes tais Capities-Mores davam por 
scsmarias as terras da Capitania das cem léguas da dita Condessa de 
Vimieiro: c por isso concedcram sempre terras no Cabo Frio, Rio de 
Janeiro, Ilha Grandc. Angra dos Reis, Parati, e Uimtuba; porque tódas 
existem dentro da demarcaçáo da Doação, feita ao primciro Donatário 
Mariim Afonso de Sou~a ,  de 13 léguas ao Norte de Cabo Frio, até o 
Rio Curupacé, em que váo 55 Itguas de custa, como fica referido no 

18. Foram vários os Capitães-Mores, Alcaides-Morcs. e Ouvidores da 
Capitania de Itanhaem, por aprcsentaçáo da Exma. Condessa de Vi- 
mieiro desde 1624 a t i  1642, como se vê no Cartório da Pmvedoria da 
Fazenda Real, nos Livros de Registos dc scsmarias. 

42. Neste ano de 1645 entrou na Capitania de Itanhaem D. San- 
cho de Farei, filho da Exma. Condessa de Vimieiro, que então se achava 
em Flandres, e seu irmão D. Afonso de Faro em Lishôa fêz à Sua 
Majestadc o requerimento do teor seguinte (26): 

"Eu E1 Rci faço saber aos que êste meu Alvara virem, que havendo 
respcito ao que Dom Afonso de Faro me enviou a dizer por sua 
petiçáo acêrca da administração do Morgado de Alcoentre, que vagou 
pela Condessa dc Vimieiro sua mãe, cuja sucessáo pertence a D. 
Sancho dc Faro, seu irmáo, ausente nos Estados de Flandres. e em 
sua falta a seus filhos; e vistas as causas, qus pai-a isso alegou, 
informafòes, que se tomaram pelo Licenciado Joào Corrêa de Carva- 
lho, Executor dos Confiscados, e absentes em Castela, e resposta do 
Procurador da Minha Fazenda: Hei por bem, e me praz, em confor- 
midade das minha5 Ordens, de lhe conceder a administração, para 
que possa tratar do acrescentamento das rendas do dito Morgado, 
e benefício das propriedades, que a êle pertencem, dando, como ofere- 
ce para as despesas da guerra 4208000 cada ano, que fará entrar na 
Arca dos três Estados do Reino, ao Tesoureiro-Mur dela; para o que 
dará f i a n ~ a  segura, e abonada de pessoa leiga, e dn jurisdição secular; 
de que o dito Executor se satisfaça; ao qual mando se passem as 
Ordens necessárias para se dar ao dito Dom Afonso de Faro a posse 
da administração do dito Morgado de Alcoentr2, e vendas dêle; e 
cumpra este Alvará, como sc nêle contem, havendo por levantado o 
sequestro, que nelas estava feito por meu mandado, o qual me prtii, 
c valha, e tenha força, e vigor, pôsto que seu eleito haja de durar 
mais de um ano, sem embargo da Ordenaçáo em contrário. Miguel 
de Azevedo a fêz em Lisboa a 24 de Julho de 1645. João Pereira 

- ~ 

(26) Carthrio da Provedoria d;i F;izeiida da Capitaiiin de S.  f'auio, Lii.. 
de reg. 11." 5 ,  1645. pág. 15 v".  



REVISTA oo INSTITUTO IIISTÓRICO E GEOCRÁFICO DE S. PAULO 305 
-- ~~p- - 

Castel Branco a féz escrever. - Rei. Sebastiãri César de Menezes. 
Por consulta da Junta dos três Estados, e Resolução de Sua Majestade 
de 18 de Junho de 1645. Estevão Leitão Meireles. -". Com êste poder 
proveu D. Afonso de Faro em Capitão-mor da Capitania de Itanhaem 
de seu irmão D. Sancho de Faro, a Valério de Carvalho, em 31 de 
Março de 1646; e tomou posse o dito Valério de Carvalho na Câmara 
da Vila de Itanhaem no mesmo ano de 1646 (5.0 Donatário). 

43. Em 10 de Novembro de 1648, proveu D. Afonso de Faro a 
Dionísio da Costa em Capitão-Mor da Capitania de Itanhaem, em 
cuja Câmara tomou posse a 3 de Abril de 1649. Porém já neste prc- 
vimento encontramos novo sucessor, e Donatário da dita Capitania 
de Itanhaem em D. Diogo de Faro, menor de 14 anos, filho do Dona- 
táno D. Sancho de Faro, como no provimento se declara, ibi = "Ca- 
pitãeMor, Governador de Itanhaem por D. Afonso de Faro, adminis- 
trador de seu sobrinho D. Diogo de Faro e Sousa, menor de 14 anos, 
Donatário da Capitania de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem 
pela presente em nome do dito meu sobrinho o nomeio por Capitão- 
Mor e Ouvidor da dita Vila, e de toda a Capitania, e seu Distrito, 
e Vilas a ela sujeitas, etc. E o dito Dionísio da Costa tomou posse na 
Câmara Capital de Itanhaem wmo fica referido (27) (6.0 Donatário). 

44. A êste mesmo Donatário D. Diogo de Faro e Sousa, achamos 
até o ano de 1653, sendo CapitãeMor,. Governador, seu LoceTenente, 
e Ouvidor da Capitania de Itanhaem, Jorge da Fonseca, que tinha 
sido provido por provisão de D. Afonso de Faro, tutor, e administrador 
de seu sobrinho o dito D. Diogo de Faro e Sousa.. em Lisboa a 31 de 
Janeiro de 1651, e o dito Jorge da Fonseca existiu no cargo de Capitãc- 
Mor Governador, e Ouvidor em 1653 (28). 

45. Em último de Abril de 1654 fêz em Lisboa o Conde da 
Ilha do Bríncipe Luis Carneiro, procuração a seu sobrinho Dom Luís 
de Almeida para tomar posse em nome dêle dito Conde, da Ilha da 
Capitania de 100 léguas, que Sua Majestade lhe confirmara pela re- 
núncia, que lhe fizera o Donatáno delas D. Diogo de Faro e Sousa 
em parte do dote da Condessa, mulher déle Conde da Ilha do Prín- 
cipe, a prima do dito Donatário Dom Diogo de Faro e Sousa; e pelo 
dito Conde da Ilha do Príncipe foi provido em CapitãeMor Gover- 
nador, e Ouvidor da Capitania de Itanhaem, Simão de Moura em 
1654 (29) (7.0 Donatário). 

46. Conservou-se o Conde Luís Carneiro. Donatário da Capitania 
de Itanhaem w m  100 léguas de costa até o ano de 1691, em que lhe 
sucedeu Francisco Luís Carneim e Sousa, Conde da Ilha do Príncipe, 
que em Lisboa a 20 de Março do dito ano de 1691, fêz procuração a 

(27) Cartiirio da Provedoria da Fazenda, Lir .  sup. cit., pág. 67 v.". 
(28) Cartório da Provedaria da Fazenda, Livro de sesmnrias n-9 10, 1643. 

pág. 127. Liir. de Keg. n.n 5-', 1645, pág. 104. 
(29) I d m  i d w ,  Liir. de reg. n.9 3." 1637, pág. 117 v?. 
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Cristóvão de Azevedo Barrcto para cobrar tudo quanto se lhe devesse 
de redizimas da sua Capitania de Itanhaem, da qual nomeou por 
Capitão-Mor Governador, Alcaide-Mar, e Ouvidor dela, ao mesmo 
Barreto (30). (8.0 Donatario). 

47. A êste Capitã-Mor, Alcaide-Mor, e Ouvidoi sucedeu em 1692, 
o Paulista Martim Farcia Lumbria. A êste sucedeu em 1694 Tomé 
Monieiro de Faria por Provisão do mesmo Conde da Ilha Francisco 
Luís Carneiro e Sousa, datada em Lisboa a 22 de Março do dito ano 
de 1694; e neste Provimento se deve notar a fa:ta total de conheci- 
mento, que tinha êste Donatário: pois diz ibi - "da Capitania de 
São Vicente, e da de Itanhaem, Santos, São Paulo, e Pamaguá, Ilha 
Grande, Cananeia, Iguape, Bertioga, e mais anexai" (31) .  

48. Enfim, nas Casas dos Exmos. Condes da Ilha do Príncipe 
(hoje de Lumianes) se conservou a Capitania da Vila de Nossa Se- 
nhora da Conceição de Itanhaem. Em 29 de Marco de 1720 confirmou 
o Senhor Rei D. João o 5.0 as 100 léguas de costa ao Conde da 
Ilha do Príncipe Antônio Carneiro de Sousa, sendo Cabeça da Capi- 
tania a Vila de Itanhaem, como consta na Secretaria do Conselho 
Ultramarino, Livro 4.0 do Registo das Cartas, 5 Ordens do Rio de 
Janeiro, tit. 1720, que acaba em 1723 à fl. 11. (9.0 Donatário). 

49. Depois do Conde de Monsanto, tomar posse injustamente 
das vilas de São Yicente, Santos, São Paulo, e Moji das Cruzes, no 
ano de 1624, como temos referido no número 37, se conservou nesta 
injusta posse até seu descendente o Exmo. Marquês de Cascais D. 
Luis Alvares de Ataide Castro Noronha e Sous? em 1712, em que o 
Senhor Rei D. João o 5.o.ordenou a Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, em Carta de 6 de Dezembro do dito ano, tomasse posse 
das 50 léguas de terra, que pela costa tinha o ,Marquês de Cascais 
por sc lhe haverem comprado para a Coroa, por uma escritura, etc. 
Dela faremos agora menção, visto que êste documento tira toda a 
dúvida, de que o Conde de Monsanto não tinha na Capitania de São 
Vicente mais do que tão-sòmente 10 léguas de costa desde o Rio 
Curupacê, até o Rio de São Vicente, braço do Norte; e 40 léguas 
desde 12 léguas ao sul de Cananéia (é o mesmo que dizemos Barra 
de Parnaguá, onde existe o Padrão, que agora descobriu o Capitão. 
Mor Botelho de Sampaio, como fica referido no número 18 per totum). 
até a altura de 28 graus, e um têrço. 

50. José de Goes e Morais, natural de São Paulo (filho de Pedro 
Taques de Almeida, cavaleiro fidalgo, Capitão-Mor Governador, Alcaide- 
Mar da Capitania de São Vicente, e São Paulo, Administrador-Geral 
das Aldeias do Real Padroado, Capitão da Fortalsza da Vera Cruz do 
Itapema~ da-Praça de Santos, Provedor, e Contador da Fazenda da 
mesma Capitania) intentou comprar ao Exmo. Marquês de Cascais 

(10) Idem. idem, Liv. de reg. n.0 7 . O ,  I*, pág. 56. 
(31) Cartório retro, Livro de reg. 11.9 5.0, 1693, pág. 20 i . 9 .  



as 50 léguas que tinha, por preço de 44 mil cruzados: porém o 
Senhor Rei D. João o 5.0 resolveu que o Marquês iecebesse da Fazenda 
Real 40 mil cruzados, e ficassem as 50 léguas incorporadas na Coroa. 
O referido explica melhor o Alvará, e escritura dcsta compra, e venda 
do teor seguinte: 

"Eu E1 Rei faço saber aos que este meu Alvará virem, que 
fazendc-se-me presente pelo meu Conselho Ultramarino o requerimento 
que por êle havia feito o Marquês de Cascais, D. Luis Alvares de Castro 
e Sousa, do meu Conselho de Estado, em que me pedia licença para 
vender a José de Góes e Morais as 50 léguas de Costa, que possuia 
no Estado do Brasil, 40 delas que começam, 12 léguas ao sul de 
Cananéia, e acabam na terra de Santana, que está em altura de 28 
graus e um têrço; e as 10, que restam, principiam no Rio Cunipacê, e 
acabam no de São Vicente (32); pelas quais cinquenta léguas de 
costa lhe dava o dito José de Goes e Morais 40 mil crnzados, pagos 
logo em um só pagamento para sc porem da Junta do Comércio, à 
razão de juro; e tódas as vêzes, que se ofererzsse ocasião dc se 
empregarem em bens de raiz; além de quatro mil cruzados, que mais 
lhe dava de luvas; e sendo ouvido neste requerimento o Conde de 
Monsanto, filho do dito Alarqui's de Cascais, como seu imediato 
sucessor, e o meu Procurador da Coroa, a que se deu vista; tendo 
a tudo consideração, e sem embargo do dito Marquês declarar, que 
os rendimentos das ditas 50 léguas de terra, nãii correspoudiam ao 
referido preço, que José de Goes e Morais lhe dava por respeitar a 
honra que da dita compra lhe resultava de ser Donatário de uma 
Capitania, cujo honorífico não era de valor para a Coroa por ter 
nas ditas lerras o supremo, e alto domínio, e lhe darem os Capitães- 
Mores que nomeava 320JFWO sòmente de renda por cada triênio. Hei 
por bem e mando ao meu Conselho Ultramarino faça a escritura de 
compra para a Coroa Real pelo dito Marquês de Cascais, com tudo 
que nelas tem, e lhe pertence por suas Doaçóes, para que fiquem 
livremente incorporadas outra vez na Coroa, e Patrimônio Real, a 
qual ficará livre de toda, e qualquer obrigação, tanto que entregar ao 
dito Marquês o preço dos ditos 40 mil cruzados, sem que por modo 
algum fique obrigada a minha Coroa no caso, que os ditos 40 mil 
cruzados, depois de entregues, se perderem, ou os bens, que com êles 
se comprarem, para o que lhe serão logo entregues para se porem 
na Junta do Comércio a razão de Juro de cinco por cento; e o dito 
Marquês haver os juros; e êstes prontos para toda a ocasião, que se 
oferecer de se empregarem em bens de raiz; e para êste efeito, Hei 
outrossim por bem que as ditas 50 léguas de Costa se possam dividir, 
e apartar das 30 léguas de cosla, que o dito Marquês de Cascais tem 

(32) Nota ibi: Este Rio CurupacF é coniitcirio corn nome de Juqii-ririticri-. 
pusto q ~ i e  yiiaiido se tu~idou a Vi!a de Lbatuba, ein 1637, era aitiiln o dirr> Kio 
coiiliecido por Curupacé. 



pela mesma Doação, que começam no Rio da cêrca em redondo a 
Ilha de Itamaracá, e acabam na Baía da Traição, que está em altura 
de 6 graus, sem embargo da cláusula de minha Doação, que diz, que 
as 80 léguas de terra, que foram dadas em Capitania a Pedro iopes 
de Sousa, primeiro Donatário delas, se não poderão repartir, escam- 
bar, nem de outro modo alear, e que andavam sempre juntas, sem 
embargo da Ordenação do Livro 2.0 Tit. 35 5 1.0 e 30, etc. Lisboa, 22 
de Outubro de 1709. O Secretário André Lopes de Lavre a fêz escre- 
ver - Rei - (33). 

51. Celebrou sem escritura em 19 de Setembro de 1711 na Ci- 
dade de Lisboa na Nota do Tabelião Manuel Barocho, em casas do 
Desembargador Manuel Lopes de Barros, Procuraòor da Fazenda Real 
da Repartição do Conselho Ultramarino ihi - Que êle Marquês de 
Cascais,. Donatário de 80 léguas de terra na Costa do Brasil, que foram 
dadas em Capitania a Pedro Lopes de Sousa, primeiro Donatário delas, 
declaradas, e confrontadas na mesma Doação, com todas as suas 
rendas, direitos, jurisdições, na forma em que pela mesma Doação, 
lhe foram concedidas, e confirmadas na pessoa do dito Marquês por 
Carta de 11 de Janeiro de 1692, de que está de posse, e que tratando 
de vender 50 léguas da dita costa, a saber: qualenta que começam 
de 12 léguas ao sul da Ilha de Cananéia, e acabam na terra de San- 
tana, que está em altura de 28 graus e um têrço; e as 10 restantes, 
principiam no Rio Curupacê, e acabam no de São Vicente, a José de 
Goes e Morais, que lhe dava pelas ditas 50 léguas de costa 40 mil 
cruzados, pagos logo em um só pagamento, além de quatro mil cru- 
zados, que lhe dava de luvas, etc. (34). 

52. Achava-se o Governador e Capitão-General Antônio de Albu- 
querque Coelho de Canralho, ausente de São Paulo em Minas Gerais. 
e os Oficiais da Câmara, sem procederem à demsrcaçáo destas ditas 
50 léguas, para verdadeim conhecimento das Vilas, e Povoações. que 
dentro delas se incluiam, que ficavam sendo do Real Padmado, e 
Coroa:' formaram auto de posse a fls. 214 do Livro das vereanças 
a 25 de Fevereiro de 1714, destas 50 léguas. da mesma forma que o 
Marquês de Cascais estava possuindo desde o tempo da injusta intro. 
dução e posse, que tomara o Conde de Monsanto em 1624. como fica 
declarado no número 37. E ficou de posse a Coma das Vilas de São 
Vicente, Santos, São Paulo, e de todas as mais do Centro desta Co. 
marca, assim as que existem no Norte, como as que se acham ao 
Sul; sem que alguma delas seja, da Coroa, pela compra das 50 léguas 
ao Marques de Cascais; exceto a Vila da Ilha de São Sebastião, que 
está dentro das 10 léguas, desde o Rio Curupacê (hoje Juqueriquerê) 

( 3 3 )  -4rcl. da Cjniara de S .  Paulo. Liv. de rey., 1708,pig. 59. e! s e g  
(343 . \rq <Ia Cjriiara de S. P:aulo, Li,. r e t x  ch. a fl .  
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até o Rio de São Vicente, braço do Norte, que é a Bertioga, a qual 
pertence a Coma ùnicamente, e nada mais. 

53. Cidades e Vilas, que existem dentro das 55 lhguas, de 13 
16guas ao Norte de Cabo Frio, e acabam no Rio Cumpacê (que hoje 
se denomina Juqueriquerê) da Doam do prhneim Donatárlo Martim 
Afonso de Sousa, wmo se declara no número 18. 

Cidade de Cabo Frio 

A Cidade de Cabo Frio, com vocação de Nossa Senhora da Assun- 
ção, que está com altura de 23 graus, é de grandeza proporcionada 
aos seus moradores: tem Igreja Matriz, um famoso Convento de 
Religiosos de São Francisco, e outras Igrejas e Capelas: 4 governada 
por um Capitão-Mor. Os Donatários da Capitania de São Vicente, 
desde o primeiro Martim Afonso de Sousa, e seiis sucessores, pelos 
seus Capitães-Mores de São Vicente, concederam sempre de sesmaria 
as terras da Cidade de Cabo Frio. por ser da jurisdição da Capitania 
de São Vicente, assim até o ano de 1624, em que dela foi repelida a 
sua legitima Donataria a Exma. Condessa de Vimieiro, como depois 
disto, quando ela fêz Cabeça de Capitania a sua Vila de Itanhaem. 
Em tempo do 3" Donatário Lopo de Sousa em 1610, concedeu terras 
de sesmaria o Capitão-Mor de Sáo Vicente Gaspai Conquero a Diogo 
Teixeira de Carvalho, e a Jerônimo Teixeira de Carvalho, no Cabo 
Frio (35). Antônio Pedroso, Capitão-Mor Governador de São Vicente, 
em tempo do mesmo Donatátio Lopo de Sousa. concedeu de sesma- 
ria terras do Cabo Frio (36). Todos os CapitãeiMores Govemadores 
da Capitania de Martim Afonso de Sousa, e seus sucessores, conce- 
deram terras de sesmaria aos moradores da Cidade de Cabo Frio, 
como se vê do Registo delas no Cartório da Provedoria da Fazenda da 
mesma Capitania tit. 1M12 np 49 1622, pá& 22. onde consta que os 
Padres Jesuítas do Colégio do Rio de Janeiro pelo seu Padre Reitor 
João de Oliva em 1623, pediram terras no Cabo Frio, além das que 
já tinham por concessão antiga do Capitáo-Mor Governador de São 
Vicente Jerónimo Leitáo; pediram mais ao Capitãu-Mor João de Moura 
Fogaça, dizendo na súplica, que suposto tinham as terras por con- 
cessão do CapitãeMor da Cidade de Cabo Frio, Estevão Gomes, se 
havia reconhecido, que o dito ~ s t e v ã o  Gomes, riáo tinha jurisdi~ão 
para conceder terras; e que esta faculdade só residia nos Capitães- 
Mores Governadores da Vila de São Vicentc, qua! efa êle dito João 
de Moura Fogaça. Este mesmo Capitão-Mor Governador Fogaça con- 
cedeu terras de sesmaria em a Cidade de Cabo Frio aos Monges 

135) Carti~rio da Proredoria rla Frierida Real de S .  Paulo, I A . "  2." ,!í 
cesiii:iria, i i t .  1602, pág. 63. 

(36) Idnii, 1 . i ~ .  atrás, pás. 87. 



Beneditinos do Mosteiro do Rio de Janeiro, pelo Reverendo D. Abade 
. daquele Mosteiro. 

Rio de Janeim 

A Cidade do Rio de Janeiro cstá em altura de 23 graus; e ainda 
antes de ser fundada em 1567 por Mem de S i ,  3.0 Governador-Geral 
do Estado do Brasil, os Capitães-Mores Governadores da Capitania 
de São Vicente, concediam terras de sesmarias iio Rio de Janeiro. 
Habitando só os índios Tamoios, aos que quiseram ir povoar esta 
terra, como foram Jorge Pires, e seu filho Simão Machado, em tempo 
que era Donatário Martim Afonso de Sousa, e seu Loco-Tenente em 
São Vicente Pedio Ferraz Barreto em 1554, como se v ê - d o  registo 
destas sesmarias no Cartório da Provedoria da Fazenda Real de São 
Vicente, Livro tit. 1562, págs. 29 v.0 32, 37, 39, 49, 74 r.0, desde 1554 até 
1565. No Lir. n" 2 de sesmarias 1602, pág. 50. No Liv. n* 1622, págs. 
1, 22, 23. No Liv. n? 80, 1633 págs. 12, 13 v.0, 15, 16, 17 e 20, estão as 
sesmarias de terras que concedeu no Rio de Janeiro desde 1633 até 
1631, Francisco da Rocha, Capitão-Mor Governador, Loco-Tenente d a  
Donatária a Exma. Condessa de Vimieiro. Na çig. 72 dêste mesmo 
Liv. n? 80 está a sesmaria das terras, que conccdcn no Rio de Janeim 
no ano do 1637 Vasco da Motta, Capitão-Mor Governador Loco-Tetente 
da mesma Exma. Condessa de Vimieiro. No Liv. 9 tit. 1638 pág. 52 
está a sesmaria das terras, dadas no Rio de Janeiro pelo Governador 
desta Cidade, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, no ano de 1638, 
como Procurador da Exma. Condessa de Vimieiro. Tôdas estas ses- 
marias provam, que o Rio de Janeiro é da Doação do primeiro Donatá- 
rio Martim Afonso de Sousa, por se achar dentro das 55 Iéguas de  
costa da sua Doação, que como temos declarado, principiam em 13 
léguas ao Norte de Cabo Frio até o Rio Curupacè. Foi esta Cidade 
fundada em 1567 por Mem de Sá, quando segunda vez saiu da Bahia 
para a conquista do poder de Nicolau de Vill;igaillon, natural do 
Reino de França, e Cavaleiro do Hábito de Sáo Joáo do Hospital, 
belicoso por natureza, e por Religião, que vagando com alguns navios, 
armados à sua custa, buscava prêsas, estimulado da cobiça, ou do 
valor; e surgiu em Cabo Frio, onde introduzido com indústria, ou 
afabilidade, achou nos gentios habitadores daquele Pôrto boa corres- 
pondência, e agrado. Soube que os Tamoios, que habitavam a Enseada 
do Rio de Janeiro estavam em rija, e porfiada guerra com os Por- 
tuguêses da Capitania de Sáo Vicente, Santos, e São Paulo; voltou 
para França com os seus navios, carregados de pau-brasil (droga 
importantíssima entre as nações da Europa), que bastaria a recornpen- 
sar-lhe as despesas da viagem. E prevenido com forças competentes 
entrou na Enseada do Rio de Janeiro com igual fortuna, prometendo 
aos Tamoios defendê-los das Armas Portuguêsas da Capitania de São 
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Vicente; foram ouvidas dos gentios as suas promessas, e recebido 
por êles com firme aliança, forticou-se na mesma Ilha, que ficou 
tomando o nome de Villagaillon, que a pronunciação pelo decurso do 
tempo corrompeu esta voz em Vagalhão. Havia já quatro anos, que 
estava na posse daquela porção de terra, dominando aquêles mares 
na Confederação dos naturais, menos bárbai-os com o seu trato, 
posto que pela sua natureza mais indâmitos, que todos do Brasil. 
Não podendo o Governador-Geral h k m  de Sá reprimir o valor, nem 
perdoar a injúria, que recebia a Naçáo Portu@êsi na dissimulação de 
uma ofensa, que já tocava mais na honra, que no interssse da Monar- 
quia, determinou sair contra os Franceses, e Tamoios do Rio de Ja- 
neiro, e tendo mandado pedir socorros de gente em canoas armadas 
em guerra a Capitania de São Vicente, saiu da Bahia a primeira vez 
no ano de 1560, e esperando de mar fâra o socorro de São Vicente, 
tendo chegado as canoas desta Vila, das quais ioi General Teodoro 
Ebano Pereira, entrou pela barra dentro, c começando a bater a 
Fortaleza da Ilha de Villsgaillon (neste ano ausente em França). 
que estava natural, e militarmente fortificada, e defendida pelos 
Franceses, e Tamoios, apesar de toda a resistência, foi ganhada por 
assalto, tendo sido dantes em três dias sucessivamente batida da 
nossa artilharia, que não conseguiu efeito considerável. Os Franceses 
nos seus batkis, e os Tamoios nas suas canoas sc salvaram, penetra- 
ram o continente daquele sertão. Destruida a krtaleza, e recolhida 
a sua artilharia, e a m a s  as nossas náus, saiu a armada para a Viia 
de São Vicente; onde foi recebido o Governador, Sá em triunfo, e os 
soldados, e mais pessoas daquela expediçáo com muitos aplausos. 
Desta Vila deu conta do sucesso o Govemador-Geral em carta datada 
a 17 de Junho do mesmo ano de 1560 à Senhora Rainha D. Catarina, 
que governava o Reino na menoridade de seu netg o Senhor Rei Dom 
Sebastião. Segunda vez tomou o mesmo Mem de Sá no ano de 1567 
sobre o Rio de Janeiro; porque tendo mandado a armada a cargo de 
seu sobrinho Estevão de Sá, que veio com ela a São Vicente para se 
engrossar com o socnrro das canoas, e soldados oela, e das Vilas de 
Santos, e São Paulo; e faltando-lhe na Bahia as noticias, saiu em 
pessoa, e chegou a 18 de Janeiro de 1567, trazendo consigo ao Exmo. 
Bispo D. Pedro Leitão. No próprio dia do Inirictg Martir São Sebas- 
tião foi atacada com ardor português, e rcsistencia, que mostravam 
os inimigos Franceses e Tamoios. A sua disciplina aprendida com 
os Franceses, e já de alguns anos praticada, fazia tão difícil o seu 
rendimento, como constante a nossa porfia. Enfim canhamos aos 
inimigos tâdas as suas fârças. e estancias, deixando mortos inume. 
ráveis gentios, e muitos Franccscs, e os que tomamos vivos, foram 
pendurados para exemplo, e terror. Em contemplação do Santo hlartir 
Protetor da Guerra, e do Rei. fuiidou-se a Cidade com o nome de 
São Sebastião do Rio de Janeiro; e o Governador Sá concedeu terras, 



para patrimònio da Câmara, e por sesmaria aos que quiseram ficar 
povoando a nova Cidade, e recolhendo-se a São Vicente, por querer 
agradecer aos moradores desta Capital o muito, que tinham obrado 
nesta expedição, se voltou para a Bahia, tendo deixado por Governador 
do Rio de Janeiro a Salvador Corrêa de Sá. 

Ilha Grande de Angra dos Reis 

A Vila da Ilha Grande de Angra dos Reis está em altura 
dos mesmos 23 graus com pouca diferenqa; foi dada pelo Donalário 
Martim Aionso de Sousa ao Doutor Vicente da Fonseca em 24 de 
Janeiro de 1559, como fica referido no n? 7 in finem. Porém muitos 
anos depois se fundou. e erigiu a Vila, a cujos moradores concederam 
temas de sesmaria os Capitáes-Mores da Capitania de Sáo Vicente. 
desde o tempo do Capitão-Mor Governador Pedro Ferraz Barreto em 
1565 (como se vé no Livro de Registo das sesmarias ' n "~  ano de 
1562, pág. 37 no Cartório da Provedoria da Fazeiida Real da mesma 
Capitania de São Vicente), até o tempo da Donataria a Exma. Con- 
dessa de Vimieiro. Esta Vila tendo detrimento os seus moradores, em 
responder perante os Ouvidores da Capitania de São Vicente, conse- 
guiram ficar na Jurisdição do Rio de Janeiro: por0m os Dizirnos 
sempre pertenceram a Capitania.de São Vicente, e São Paulo. como 
até o presente tempo se vê praticado. Tem Igreja Paroquial, e um 
nobre Convento de Religiosos Carmelitas calçados: um Tabeliáo do 
judicial, e notas, e um Escrivão de arfáos; que ambos servem por 
Donativo, que pagam anualmente. 

Vila de Parati 

A Vila de Parati existe também dentro das 55 léguas de costa da 
Doação de Martim Afonso de Sousa, e foi fundada em 1667 por Mar. 
tim Corrêa Vasques Annes, que teve facnldade Régia para isso, datada 
a 28 de Outubro do dito ano de 1667, que se acha registada na Se- 
cretaria do Conselho Ultramarino no Livro das Cartas Gerais do Rio 
de Janeiro tit. 1644, pág. 370. Tem um Tabelião do judicial, e not,as, 
e um Escrivão da Câmara, que ambos senrem por Donativo, que 
pagam anualmente, rematando estas Serventias por triênio. 

Vila de Ubatuha 

A última vila da Marinha. dentro das ditas 35 léguas de costa, é 
a de Ubatuba, que tem o seu têmno até o Rio Curupacê (agora se 
denomina Juqueriquerê) e foi fundada por Jordão Homem da Costa, 



cidadão e pessoa principal do Rio de Janeiro em 1637, em nome da 
Donatária a Exma. Condessa de Vimieiro D. Mariana de Sousa da 
Guerra, como se vê da provisão de sua ereção, passada por Salvador 
Corrêa de Sá, Governador do Rio de Janeiro. que se acha no Arquivo 
da Câmara desta Vila. 

54. Cidades, e Vilas, que existem dentro das 45 léguas de -ta, 
que principiam do Rio de Sáo Vicente braço do Norte, e acabam 12 
lhguas ao sul da Ilha de Csnanéia w m  que se ajustam as 100 l6guas, 
concedidas ao primeiro Donatário Martim Afonso de h s a .  

Vila de Santos 

Foi seu primeiro Povoador, e íimdador Brás Cubas, 
Cavaleiro fidalgo, e seu filho Pedra Cubas, que tinham 
vindo para São Vicente em 1531 com o Donatário Martim 
Afonso de Sousa. 

A Vila de Santos, que está em 24 graus dentro da Ilha de São 
Vicente. é uma das mais nobres, que há no Brasil, pela construção 
das casas, e seus Templos, Casa da Câmara, Cadria, e os dous Con- 
ventos dos Religiosos Carmelitas, e Franciscanos, um Mosteiro de 
Beneditinos, e um Colégio, que foi dos Jesuítas: tem Juiz de Fora, 
com dous Tabeliães do judicial. e notas, um Escrivão de Orfãos, ouiro 
de absentes, um da Provedoria da Fazenda, um do Almoxarifado, e 
Contas, e outro da Alfândega, e Matrícula da gente de guerra, e todos 
pagam Donativo pela Serventia, que rematam por triênio. 

Vila de São Vicente 

A Vila de São Vicente, de que já temos referido no número 5. 
apenas conserva a Igreja Matriz, com vocação, e nome do mesmo 
Santo; tem casa da Câmara, com um Escrivão, que é o mesmo T a  
belião do judicial, e notas, e um Escrivão de Orf3os. e ambos servem 
por Donativo, que pagam, 

Vila da Canceiçáo de Itanhaem 

A Vila de Nossa Senhora da Conceiçáo de Itanhaem, que foi 
condecorada em Cabeça de Capitania, depois de repelida de São Vi- 
cente a Donatária D. Mariana de Sousa da Guerra, Condessa de Vi- 
mièim em 1624, como temos referido no 37; tem um Convento de 
Religiosos Franciscanos, e a Igreja Paroquial, c Casa da Câmara, cujo 
Escrivão é o mesmo ~ábel ião do judicial, e notas, e tem um Escrivão 
de Orfãos, e ambos pagam Donativos anualmente. 



Vila de Iguape 

A Vila de Iguape tem só a Igreja Paroquial, e Casa da Câmara, 
com um Tabelião, e um,Escrivão de Orfáos, e ambos pagam Donativo 
anualmente. A esta Vila sáo sujeitos as Minas de ouro de lavagens, 
chamada da Ribeira, e tão antigas, que sáo do ano de 1677, em que 
se denominavam Minas de Cananéia. 

Vila de Cananéia 

A Vila de São João de Cananéia tem um Tabelião, e um Escrivão 
de órfáns, que servem por Donativo, que pagdm anualmente pela 
remataçáo trienal, que fazem das serventias. 

Vila de  Parnaguá 

A Vila de Parnaguá, Teodoro Ebano Pereira, qtie tinha sido General 
das Canoas da Armada de guerra, da costa, e mar do sul, fundou 
esta Vila, povoando-a pelos anos de 1646: é Cabep de Comarca, sepa- 
rada da 9e São Paulo, desde o ano dc 1723, em que por ordem Régia 
de 17 de Junho do mesmo ano. se criou Ouvidoria em dita Vila de 
Parnagui: tem ela um Escriváo da Ouvidoria, e sua correição: um 
Tabeliáo, e um Escrivão de órfãos, e outro da Câmara, c todos pagam 
Donativo anual por estas serventias. Tem minas a r  ouro de lavagem. 
e táo antigas, que já em 26 de Novembro de 1651 ordenou o Senhor 
Rci D. João o 4Y ao Doutor Luis Salema de Canralho, Desembargador da 
Relai.20 da Bahia passasse ao Sul para fazer examinar as Minas do 
descobrimento do Capitão Teodoro Ebano Pereira. Nesta Vila houve 
Casa da Real Oficina onde se pagavam os quintos cio ouro, w m  oficiais 
competentes para o serviço da Casa, r forjas, com um Provedor dos 
Reais quintos. As minas existem; a Casa da Fundição extinguiu-se, 
há muitos anos. 

Vila de Curitiba 

A Vila de Curitiba, que é de serra-acima de Parnaguá (que tam- 
bém o mesmo Ebano penetrando o centro pelo pôrto do Cubatáo, fundou 
esta Vila: tudo consta no Cartório da Provedoria da Fazenda Real de 
Sáo Paulo; Livro de sesmarias no 10, pág 77) tem Minas de ouro de 
lavagem, e tão antigas, que foram descobertas em 1680 pelo Paulista 
Salvador Jorge Velho, e foram em diversos sítio;, e ribeiroes; cujas 
lavras inda existem com rendimento avultado; e presentemente há  
outras, que desde o tempo, que foram descobertas em 1766 ainda se 



não tem repartido, e por isso não estão povoadas, por assim entender 
útil ao Real Serviço o Exmo. Governador, e CapitãrrGeneral. Tem esta 
Vila um Tabelião do judicial e notas, e um Escrirzão de órfãos, que 
pagam Donativos anualmente. 

Cidade de Sãu Paulo, e Vilas de sua Comarca, assim 
as da costa da Marinha, como as dn centro da mesma 
Cidade, que todas são dentro das 45 léguas do Rio de São 
Vicente até 12 léguas ao sul de Cananéia. 

São Paulo 

A Cidade de São Paulo que está em altura de 24 graus, e 40 minu- 
tos, de cuja fundação temos tratadó nos números 11, 12, 13, foi criada 
Cabeça de Capitania por Provisão de Donatário 0 E m o .  Marquês de 
Cascais, datada em Lisboa a 22 de Março de 1631, e em 27 de Abril de 
1683 se fêz auto de posse pelos Oficiais Camaristas, e aclamada esta 
Vila por Cabeça de Capitania, que até então residiu êste caracterismo 
na Vila de São Vicente desde o tempo de sua fundação. Depois foi 
aclamada em Cidade no dia 3 dc Abril de 1712 ?c.r mercê do Senhor 
Rei Dom João o 5.0. Foi sempre residência dos seiis Governadores, e 
Capitáes-Generais desde o primeiro que houve em 1710 Antònio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, sucessivamcntc até Dom Luis Mas- 
carenhas em 1749, em que houve interrupção até 1765, que tornou 
São Paulo ao estado de Capital com o scu Governador, e Capitãs 
General atualmente exhtente o Exmo. Dom Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão. Desta Capitania de São Paulo se tem criado três 
distintas Capitanias, a saber: a de iMinas Gcrais em Dom Lourenço 
de Almeida, por Provisão de 21 de Fevereiro dz 1720 pelo Conselho 
Ultramarino, e para esta separação, e nova Capitania, distinta da 
antiga de São Paulo, procederam as consultas, formadas no mesmo 
Conselho Ultramarino em 11 de Agôsto de 1719, e 3i de Janciro de 1720, 
que foram resolutas em 24 de Janeiro, e 20 de Fevereiro do mesmo ano 
de 1720. Por resolução de 7 de Maio de 1748 se separou da Capitania de 
São Paulo, Cuiabá, e Goiases, criandose duas distintas Capitanias, 
nos Governadores, e Capitáes-Generais o Exmo. Dom Marcos de N o  
rorilia, Conde dos Arcos para Goiases; e o Exmo. Dom Antônio Rolim 
de Moura, Conde de Azambuja, para Cuiabá e Mato Grosso. Pores ta  
mesma resolução de 7 de Maio de 1748 ficou a antiga Capitania de 
São Paulo reduzida a uma Comarca, e sujeita a Capitania do Rio de 
Janeiro, debaixo de cujo onus existiu, com uma total decadência até o 
ano de 1765, em que veio por Governador, e Capitão-General de São 
Paulo o Ilustríssimo e Exmo. Dom Luís Antonio de Sousa; e chegou 
a Vila de Santos, onde tomou a si as redeas do Govêrno por não poder 
subir logo para São Paulo, executando várias providências do Real 
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senriço, se não em Abril de 1766, ratificando em Câmara a sua posse 
no dia 7 do mesmo mês, com tão estrondoso aplauso, júbilos, e alvo- 
roço, que não será fácil haver outro igual recebimento com qualquer 
dos sucessores, assim como não tinha havido semelhante com os 
antecessores desde Albuquerque até Mascarenhas, desde 1710 até 1749. 
Tem esta Cidade três Conventos de Religiosos, a saber: Carmelitas 
Calçados; Monges Beneditinos; e Franciscanos; cum um Recolhimento : 

de Beatas de Santa Teresa, não professo; tem um grande Colégio, 
que foi de Jesuítas; tem a Real Casa da Fundição do ouro, e da 
Câmara; e e lugar de Ouoidor Corregedor da Cornurca; e no presente 
tempo reside nela o Provedor da Fazenda com seus oficiais: tem dois 
Tabeliães do judicial, e notas; um Escrivão do Senado, e um de 
Orfãos; além do Escrivão da Ouvidoria, e Correiçáo, que foi dado de 
propriedade do Mestre de Campo José Monteiro de Matos que foi 
Governador da P r a ~ a  da Vila de Santos, e todos os mais pagam 
Donativo anualmente. Tem o têrmo desta Cidade Minas de ouro de 
lavagens, que foram descobertas já em 1597 peios Paulistas Afonso 
Sardinha, Clemente Aivares, e Pedro da Silva, e são as seguintes: 
Minas de Serra de Jaguamimbaba, que agora se denominam por Mi- 
nas do Giraldo; as de Jaraguá, e Santa Fé, a de Itaiassupeba, dene  
minada de Cahaguassu; as de Santo Amaro; e todas dão cópia grande 
de ouro em pó, e também bnito, chamado folhetas. Os Dizimos desta 
Capitania são rematados em massa junta no Conselho Ultramarino, 
onde constará a sua última rematação pelos anos de 1756, que até 
então tinha chegado por triênio a 90 mil cruzados. Além dos Dízimos, 
tem esta Capitania o direito das passagens de vários Rios, subsidio de 
debidas, e novos impostos nos gados vacuns, cavalos, e muares, que 
entram pelo registo de Curitiba, e da Vila de Soiocaba, etc. 

Vila de Pamaíía 

A Vila de Santana de Pamaíba (fundada, ? aclamada em Vila 
pelos anos de 1625 por Pruvisáo do Conde de Monsanto, que' então se 
achava introduzido por Donatário da Capitania de São Vicente, como 
fica referido no n? 37) tem um Tabelião do judicial. e notas, Escrivão 
da Câmara, e um de Orfão, que todos servem por Donativo, que pagam. 
Tem minas de ouro de lavagens, chamadas de Vuturuna; e o rio 
Tietê também tem ouro, que é extraído, com grande detrimento, do 
veio de água, e por isso tem cessado o seu valor; e só se empregam 
os trabalhadores na extração do ouro por terra. 

Vila de Jundiai 

A Vila de Jundiaí foi criada em tempo do mesmo Exmo. Conde 
de Monsanto, a quem a Capitania reconhecia por seu Donatário; e 
tem um Tabelião e um Escriváo de órfãos. 
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Vila de Itu 

A Vila de Nossa Senhora da Candelana de Itu, foi criada em 
tempo do mesmo Conde de Monsanto; tem um Tabelião, Escrivão da 
Câmara. e um Escrivão de órfãos, que servem por Donativo. Foi lugar 
de Juiz de Fora, que veio criar por Ordem Régia de 23 de Março de 
1727, O Dr. Vicente Leite Ripado, e lhe sucederam sucessivamente ou- 
tros Bacharéis até Teotonio da Silva Gusmâo. que no ano de 1750 
passou para Ouvidor de Mato Grosso; e de então até agora está em 
Juizes OrdinArios. Tem um Convento de Religiosos Carmelitas, e outm 
de Franciscanos; e nesta Vila há muitos engenhos, onde fabricam o 
açúcar branco, e mascavado. 

Vila de Sorocaba 

A Vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, que é sertão da 
Costa da Vila de Itanhaem, foi ereta em 1670, fundada pelo paulista 
Bartolomeu Fernandes, com seus genros os cavalheiros castelhanos 
André de Zuniga, e Bartolomeu de Zuniga. Tem um Tâbeliáo, Escrivão 
da Câmara, e um Escrivão de Orfãos, que servem por Danativo: no seu 
t ê m 0  há minas de ouro, prata, e ferro; porque tem as de Paranapane- 
ma, de Apiaí, e as de Birassoiaba, ande já no ano de 1600 se achou em 
pessoa Dom Francisco de Sousa, que depois, passando ao Reino, voltou 
a São Paulo, onde chegou em 1609, e faleceu em 10 de Junho de 1611, 
tendo trazido a administração geral das minas com mercê de Marquês 
delas com 30 mil cruzados de juro, e herdade. A serra de Birassoiaba, 
e a de Cahativa dista da Vila quatro léguas. Na 3s Birassoiaba extraiu 
e fundiu prata Fr. Pedro de Sousa, enviado para èstes exames em 
1680; e ao presente tempo nela se tem assentado u fábrica de fundir 
as pedras de ferro, e aço, o mais excelente, que se pode apetecer; e 
que os antigos tiveram esta manobra com diversos engenhos, que 
construiram, e se destruiram pelos anos de 1627 com a 'morte de 
Francisco Lopes Pinto, senhor destes engenhos. Da existência da prata 
pelos exames de Fr. Pedro de Sousa, a quem acompanharam os Pau- ' 
listas, por Cartas, que receberam, firmadas do Rcal Punho, o Alcaide- 
Mor Jacinto Moreira Cabral, e seu irmão o Coronel Paswal Moreira 
Cabral, que depois de 1719 foi o descobridor das Minas de Cuiabá: 
Consta na Secretaria do Conselho Ultramarino no Livro do registo 
das Cartas do Rio de Janeiro tit. 1673, págs. 30, 34 e 35. 

Vila de .Uoji das Cruzes 

A Vila de Santana de Moji das Cruzes (ao norte de São Paulo com 
tôdas as mais, que se vão seguindo a t i  a ultima de Pindamonhangaba) 



já estava ereta quando em 1624 foi repclida dela a sua Donatária a 
Exma. Condessa de Vimieiro, pelo Exmo. Condc de Monsanto. Foi 
seu Capitão-Mor Provedor Brás Cardoso, natural de Mezan Frio, e 
morador de São Paulo, era casado. Tem um Coavento de Religiosos 
Carmelitas, um Tabelião, Escrivão da Câmara, e 11m Escrivão de 6r- 
fãos, que servem por Donativo que pagam (37). 

Vila de Jacarei 

A Vila de Jacarei, foi fundada em tempo do Donatário de Itanhaem 
Dom Diogo de Faro e Sousa em 1652, sendo seu Povoador, e fundador 
Antônio Afonso com seus filhos Antonio Afonso, Francisco Afonso, 
Bartolomeu Afonso, e Esterão Atonso. Tem um rabeliáo, Escriuãio da 
Câmara, e um Escrivão de Orfãos, que servem por Donativo que 
pagam (38). 

Vila de Taubaté , 

A Vila de São Francisco das Chagas de Tailbaté foi ereta em 
1645 por Jaques Felix seu Capitão-Mor povoador, e fundador, procura- 
dor da Exma. Condessa Donatária de Itanhaem. Este dito Jaques 
Felix tinha passado de São Paulo com sua família, gados vacuns, e 
cavalares, e com o numeroso gentio da sua adminislracão, e com soma 
grandc de dinheiro, conquistou do sertão de Taubate. e Rio de Hipacarê 
até Guaratineueta. os bravos índios seus habitadores de nacáo Gere - .  
mim-, e Poriz. A sua custa levantou Igreja Matriz, construida de 
taipas dc pilão; féz Cadeia, e Casa de sobrado para Conselho, e moi- 
nhos para o tzigo e engenho para açúcares. Era Capitão-Mor Gover- 
nador da Capitania de Itanhaem Francisco da Rocha, o qual por sua 
Pmvisáo de 20 de Janeiro de 1636, concedeu ao dito Jaques Felix, 
como morador opulento, c abastado de Sáo Paulo, que pudcsse penetrar 
o sertão de Taubatt' em pagamento das terras da Condessa Donatária 
Dona Mariana de Sousa da Guerra. Esta mesma Pmvisáo confirmou 
depois o Capitãc-Mor Governador Vasco da Mota em 30 de Junho de 
1639, ordenando ao sobredito Jaques Felix, Capitãc-Mor Povoador, que 
em nome da Condessa Donatária medisse uina légua de terra para rócio 
da Vila, e aos moradores, quc viessem acudindo a estabelecer-se na 
Povoa~ão, também concedesse terras de sesmaria em nome da mesma 
Condessa. Por Provisão do dito Mota, datada na Vila dc Itanhaem 
em 13 de Outubro de 1637, mandou que Jaques Felix, Capitáo-Mor 

(37) Prove<ini-i;, <I;$ F:izeii<i:i Real de S5o 1';iiiln. ].ir <!r cesm-iria i t V ,  

gig. 6 r' 
(18) I'rovciioria da  Pdzeiidn Real $Ir. S;iu l':i~ilo, Li i -  de scsmaiins ri.* 

II, pá-. 1 1 5 .  
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Povoador, tendo completas as obras para se aclamar Vila, fizesse 
aviso para se proceder a êste ato. Foi esta Poicacão aclamada e m  
Vila por Provisão de Antônio Barbosa de Aguiar. Capitáo-Mor Gover- 
nador, Alcaide-Mor, e Ouvidor da Capitania de ltanhaem: pela Con- 
dessa Donatária, passou Provisão a de Dezembro do ano de 1645, 
ordenando, que na primeira octava do Natal dêste mesmo ano se for- 
masse a eleição para os Juizes, e Oficiais da Câmara, que haviam de 
entrar a servir em Janeiro de 1646. .Tudo o referido consta dos papéis, 
que se acham no Arquivo da Câmara da Vila dc Taubaté. de cujos 
documentos extraí uma fiel cópia. Há nesta Vila um Convento de 
Religiosos Franciscauos, um Tabelião Escrivão da Câmara, e um Es- 
crivão de órfãos, que servem por Donativo que pagam. Nela houve 
Casa de Fundicão com seus Oficiais, e um Provedor, depois que os 
paulistas Carlos Pedroso da Silveira, e Bartolomeii Bueno de Siqueira 
descobriram no scrtão dos Cataguases as férteis e opulentas Minas, 
que hoje se chamam Gerais pelos anos de 1695, em que apresentaram 
as primeiras mostras de ouro do seu novo descobrimento a Sebastião 
de Castro e Caldas, que então se achava encarregado do Govêrno do 
Rio de Janeiro; que dando disto conta a Sua Majestade remeteu ao 
dito Senhor as tais mostras, que eram cinco oitavas de ouro. Esta 
Casa se aboliu e passou a oficina para outra parte, e por fim se esta. 
beleceu dentro &s mesmas Minas Gerais. 

Vila de Guaratinguetd 

A Viia de Santo António de Guaratinguetá, foi também fundada pelo 
mesmo Capitão-Mor Jaques Felix, o qual no ano de 1646, vendo a nova 
Vila de Taubaté muito aumentada de moradores, transmigrados de 
São Paulo, penetrando o sertão do Rio Paraiba, e Hipacarê, e com 
intentos de descobrimentos de Minas, obteve Pro-iisão de Duarte Cor- 
rêa Vasques Anes, administrador das Minas, datada no Rio de Janeiro 
em 1646, para ser Capitão da dita Povoação, que depois veio a ser Vila 
de Guaratinguetá; ncla ha  um Tabelião, Escrivãli da Câmara, e um 
Escrivão de órfãos, que ambos servem por Dunativo, que pagam 
anualmente. 

Foi confirmado o Pelourinho que já estava levantado, 
pelo Capitão-Mor Ouvidor Dionisio da Costa, ao Capitão 
Domingos Leme Povoador, em nome do Donatário D. Diogo 
de Faro e Sousa, a 13 de Fevereiro de 1651. E no ano de 
1656 a 5 de Julho lhe fêz as Justiças o Capitão-Ouvidor 
Simão Dias de Illoura, em nome do Conde da Ilha, Luis 
Carneiro. 



3i'O REVISTA DO INSTITUTO ~ [ I S T ~ R I C O  E GEOWIÁFICO DE S. PAVLO 
-- - - ~~.~- .  -- ~~ ~~ -. -. 

Vila de Pindamonhangaba 

A Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, 
sendo uma Capela, em que os moradores da Vila de Taubaté (os mais 
npulentos, e principais em nobreza conhecia, e com tratamento a ela 
competente) ouviam Missa, congregados os ânimos com parecer do 
Desemhargador João Saraiva de Carvalho, Seguido Ouvidor-Geral, e 
Corregedor de São Paulo, que por Ordem Régia baixava ao Rio de 
Janeiro a correger aquela Comarca; tendo chegado a Capela e sitio 
de Pindamonhangaba, se deixou corromper de um grande donativo de 
dinheiro, que os tais principais moradores lhe ofereceram para que for- 
masse Vila aquêle lugar, e Povoação; e como sempre foi poderoso êste 
inimigo, se facilitou o dito Desembargador Saraiva; e uma noite for- 
mou a eleição dc Pelouro para os Oficiais da Câmara da nova Vila; 
e levantou Pclonrinho no silêncio da noite, e nela tudo dispôs de sorte 
que amanhecendo o dia seguinte, em que êle seguiu jornada para o 
Rio de Janeiro, estava Pindamonhangaba feito Vila, e os novos Ofi- 
ciais da Câmara com posse dos lugares; que haviam de exercer. Esta 
desórdem. e atentado, revelou a piedade Paternal do Senhor Rei Dom 
Joáo o 5.0, perdoando aos culpados, e havendo a dita Vila por acla- 
mada, como se r ê  da sua Real Ordcm de 10 de Julho de 1705. 

-5.5. Esta é, ou foi a Capitania de São Vicente (hoje chamada de 
São Paulo), fundada pelo primeiro Donatário dela Martim Afonso de 
Sousa em 1531 anos, comi  temos referido no n? 6 .  A introdução do 
Exmo. Conde de hlonsanto no ano de 1624, como está mostrado no 
nl 37, alterou totalmente a demarcação das cem Iéguas de Doaçáo, 
dentm da qual estavam as Vilas de São Vicente, Santos, e São Paulo, 
que se tiraram a esta Doação, cujo êrm se não emendou pela prejudi- 
cada a Exma. Condessa de Vimieiro; e por isso ficou conservado 
na injusta posse o Exmo. Conde de Monsanto por si então, e por seus su- 
cessores ao depois até o Exmo. Marquês de Cascais que vendeu 50 
léguas, como temos referido nos nvs. 50 até 51. Tomando, porém, 
esta Capitania dc São Vicente, ou de São Paulo a seu legitimo Se 
nhor, e herdeiro dela o Exmo. Conde de Vimieiro Dom Sancho de Faro 
e Sousa, não se deve chamar a esta Capitania - Morgado de Alcoen- 
tre -, mas sim - Reino de Vimieiro -, porque quando nãq tivera 
tantos ofícios nas Cidades, e Vilas das cem Iéguas de sua Capitania, 
que temos declarado do n" 53 até o de 54, bastava só para lhe acreditar 
o nome de Reino o rendimento, que lhe pertence da redízima dos 
Dizimos, da décima parte dos quintos do ouro, e das redízimas dos 
direitos das passagens dos Rios, e outras rendas, de cada uma das 
quais pertence ao Donatário a décima parte pelo 5 da Doação, que diz 
ibi = "Outrossim lhe faço Doação, e mercê de juro, e herdade para 
sempre da redízima de todas as rendas, e direitos, etc.". Em outm 
§ ibi - "Item, havendo nas terras da dita Capitania costa. mares, 



rios, e baías dela, qualquer sorte de pedraria, pérolas, aijofar, ouro, 
prata, coral, cobre, estanho, chumbo, ou outra qualquer sorte de metal, 
pagar-se-á a mim o quinto, do qual quinto haverá o Capitão sua redizi- 
ma, como se contém em sua Doação; e ser-lhe-á entregue a parte que 
lhe na dita dizima montar ao tempo, que se o dito quinto por meus 
oficiais para mim se arrecadar". 

56. A redizima dos Dízimos da Capitania de São Vicente cobra- 
ram sempre ao Donatano delas, como consta dos Livros, que existem 
no Cartório da Provedona da Fazenda. E para uma Limitada noção 
desta matéria, bastará apontarmos aqui alguns pagamentos, que en- 
contramos nos Livros seguintes: 

57. No Livro de registos 1567, pág. 116 v.o consta, que Jerônimo 
Leitão, procurador do Donatário Pedro Lopes di' Sousa, recebeu a 
redizima, que lhe tocava até o ano de 1581. No Lwro de registos 1597, 
pág. 50 consta, que Roque Barreto, procurador do Donatário Lopo de 
Sousa, recebeu a redízima, que lhe tocava até o ano de 1598: na pág. 
75 recebeu o que montava até o ano de 1599: na pág. 142 recebeu o 
que montava até o ano de 1605. No Livro 1615, pág. 16 v.o recebeu 
Gaspar Cnnquero, procurador do mesmo Donatário Lopo de Sousa, o 
lhe tocava da sua redizima. No Livro 1616 pág. 33 recebeu João de 
Moura Fogaça, procurador da hna t á r i a  a Conuessa de Vimieiro o 
que lhe tocava dos Dízimos d a  sua Capitania de Itanhaem até os anos 
de 1627 e 1628. No Livro 1626, pág. 6. cobrou a niesma Condessa por 
seu procurador a redizima que lhe tocava de Itaiihaem até o ano de 
1637. No Livro 1638, pág. 5, recebeu a dita Condessa a sua redízima 
até o ano de 1640. No Livro 1641, pág. 22 v.0, recebeu a dita Condessa 
a sua redizima do ano de 1641, etc. Também o Conde de Monsanto, 
depois de introduzido na Capitania de Sáo Vicente em 1624, foi rece- 
bendo sempre o que lhe montava da redizima da dita Capitania, como 
consta nos Livros da Provedoria da Fazenda Real. 

58. Da redízima, tirada dos Reais quintos do ouro também houve 
pagamento ao Conde de Monsanto; e porque deimis de ter recebido 
certo número de oitavas de ouro por seu procurador, lhe foram toma- 
das, interpôs agravo dêste procedimento para a Rela~áo do Estado do 
Brasil, e obteve a sentença seguinte: 

59. "Agravado é o agravante pelo Juiz Ordinário, e mais Oficiais 
da Câmara da Vila de Sáo Paulo, e pelo Provedor da Fazenda, em 
fazerem tomar ao Agravante as oitavas de ouro pertencentes ao Conde 
de Monsanto; seu constituinte; provando em seu agravo, vistos os 
autos, sentença, e Provisáo do Governador Diogo Luís de Oliveira, 
mando-lhe sejam tomadas ao agravante as ditas oitavas de ouro, e 
enquanto durar o tempo da sua provisão possa receber, e o mais que 
pertencer ao dito Conde de Monsanto, nem a pmvisáo que de novo 
foi do Governador Geral, é sòmente no ouro, que pertence i Fazenda 
Real. e condeno ao dito Juiz nas custas. Bahia 18 de Abril de 1644 
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anos. Sebastião Pereira de Brito". "Cumpra-se, e iegiste-se como nela 
se contém, em Câmara. São Paulo 17 de Dezembro de 1644 anos - 
Joáo Raposo Bocarro - João Pais - Marruel Perri. - Brás Cardoso - 
Cosme da Silva" (39). 

60. Ainda, quando nas ccm léguas de costa de Doação de Mar- 
rim Afonso de Sousa não existam as Minas Gerais da Capitania de 
Vila Rica; as da Capitania do Cuiaba, c Mato Gossn;  e as da Capi~ 
tznia de Vila Boa de Goiás (por falta de conhecimento, ou noticia 
certa das alturas, em que estão estas Minas. não sabemos já. se clas 
estão dentro do sertão das cem léguas), bastam só as minas que 
existem dentro da Capitania dc São Paulo, quc já ficam nomeadas no 
nu 54 per totum; e aqui repetimos, que são - Minas de Giraldo; de 
Jaguari; de Jaraguá, e Santa Fé, de Santo Amam; de Cahaguassu, e 
Rio Juqneri; tôdas do têrmo da Cidadc de Sáo Paulo. As Minas de 
Vuturuna, e Rio Tieté, no têmio da Vida de Parnaiba. As Minas de 
Cahativa, e Birassoiaba (ncsta serra está agora laborando a fábrica 
dc fundisão dc ferro, e aço, para cujo estabelecimento lhe tem aplica- 
do elicaz ardor, e cuidado dcsvelo, o Capitão-Gencral o Exmo. D. Luis 
Antônio de Sousa), as de Paranapanema, Apiai, e Ribeira, e as que se 
acham inda por repartir chamadas do Canha, .que tem extensão de 
mais de vinte léguas no caminho, e sertão de Cuntiba. As Minas da 
Ribeira do têrmo de Iguapc: as de Pamagua, e ,scu têrmo, com as 
da Vila ae Curitiba. As que está0 inda intactas depois de descobertas 
há quatro anos, chamadas do Rio Pardo, que espzlarnos se repartam, 
quando pra isso houver OrdemeRégia, e os Povos só por isso suspiram, 
porque 1-ivem de limitações nas lavras minerais antigas que possuem. 
Estas Minas da Capitania de São Paulo rendem cada ano de quintos 
para o Real Erário Cabedal avultado, e destes quintos tirada a décima 
parte para o Donatário, ficará êste com um rendimento tal. que lhe 
não faça parelha em todo o Portugal. Titulo alguni por mais avultadas 
que sejam as suas rcddas, etc. E unido este rendimento ao dos 
Dizimos, passagens, e outros direitos, e com o Donativo dos Ofícios 
todos da mesma Capitania, já o Morgado de Alcoentre pela sua Capi- 
tania de cem léguas de costa, tomará o nome de Reino de Vimieiro. 

61 Esta matéria é de tanta ponderação, e grandeza, que faz pare- 
cer impossível o verificar-se agora o mesmo qne se concedeu em 
1534. O certo é, que enviando o Conde da Ilha do Pnncipe, Donatario 
da Capitania de Itanhaem, por seu Loco-Tenente o Capitão-Mor Antônio 
Caetano Coclho Pinto. fidalgo da Casa de Sua Majestade para governar 
a dita Capitania com Patente do Senhor Rei Dom João o 5.0 datada 
a 17 dc Março dc 1717, e tendo tomado posse de Capitão-Mor da Ca- 
pitania de Itanhaem, subiu as vilas dela, Taubaté, Pindamonhangaba, 
e Guaratinguetá, para cobrar delas a redízima dos direitos, que se 
- 

( 3 9 )  Arq da Câmara de S. Paulo, Liv. de r e g  ii ."  2 . O  1612, pás. 41 



deviam ao Conde Donatário, seu constituinte; e recorrendo os Oficiais 
destas Câmaras ao Governador, e Capitão General Dom Pedra de AI. 
meida, Conde de Assumar, que entáo se achava em Minas Gerais 
pelos anos de 1720: êste deu conta à Sua Majestade sobre a matéria 
destas redízirnas, que tocavam ao Conde Donatário, informando com 
seu parecer - Que o melhor era haver composição com o Conde 
Donatârio -, e esta conta foi datada no lo de Abril do mesmo ano 
de 1720, que se há de achar na Secretaria do Conselho Ultramarino 
no maço dos papeis do dito ano de 1720: e nesta conta faz o Conde- 
General mençáo de outra que já havia dado em 28 de Dezembro do 
ano de 1717, seu antecessor Dom Brás Baltasar da Silveira sôbre a 
mesma matgna da cobrança das redízimas. Porém, como se enten- 
deu, que na compra das 50 .léguas, de que temos feito menção no 
n? 52, se incluiram todas as Vilas da Capitania de São Paulo, mandou 
Rodrigo César de Menezes, Governador, e Capitão-General da Capita- 
nia, por ordem sua de 22.de Outubro de 1721, suspender ao Capitão 
Mor da Capitania de Itanhaem Antônio Caetano Coelho Pinto com o 
fundamento de que êste senhorio das terras tinha já passado à Coroa 
por compra feita ao Marques de Cascais (40). 

62. este pagamento da redízima ao Donatário das cem léguas 
o dito Conde da Ilha do Príncipe, Dom Luís Carneiro de Sousa, 
ainda estava muito em seu vigor, quando o Senhor Rei Dom Pedro 
por ordem de 23 de Janeiro de 1694, mandou ao Governador do Rio 
de Janeiro, que a redízima das cem léguas de costa se pagasse ao 
Donatário dito Conde da Ilha do Príncipe; porque na Capitania do 
Rio de Janeiro existem as Cidades, e Vilas, de que temos feito men- 
ção no n? 53 (41). 

63. Deve-se examinar na Secretaria do Conseiho Ultramarino, 
no Livro de Registo das Cartas para as Conquistas tit. 1644. que acaba 
em 1667, na pág. 259, uma Ordem datada em 21 de Agosto de 1655, 
expedida ao Provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, a favor do 
Donatário Marqués de Cascais, para se saber o que contém a dita 
Ordem, porque é sôbre a Capitania das Vilas de São Vicente, Santos 
e São Paulo, que entáo possuia o dito Marques de Cascais. 

Nota - A Demonstração supra está autenticada com a assinatura do 
Capitáo General D. Luís Antônio de Sousa. 

(40) Arq. da Câmara da Vila de Taubaté; Liv. n.Q 17 de reg., pág. 13. 
(41) Secretaria do Conseltio Ultramarino. Livro das Cartas do Rio de 

Janeiro 1673, pág. 119. 





CHEFES DO GOVERNO PAULISTA 
de 24 de outubro de 1930 a 14 de março de 1947 

ALCEU MAYNARP ARAÚJO 

TEMPOS TUMULTUARIOS 

~~resen tamos  um escórço da história administrativa 
paulista do periodo que decorreu de 24 de outubro de 1930 a 
14 de março de 1947 ao qual denominamos "Tempos Tumul- 
tuários". 

Este trabalho é apenas "Achegas a Galeria dos Presiden- 
tes de Sáo Paulo" tão brilhantemente documentada por 
Eugênio Egas, de 1822 a 1924, desde o triunvirato composto 
por D. Mateus de Abreu Pereira, Dr. José Corrêa Pacheco e 
Silva e Cândido Xavier de Almeida e Sousa, posteriormente 
sob a presidência provisória dêste Marechal de Campo, quan- 
do passou para o primeiro presidente da Província de São 
Paulo, Lucas Antônio Monteiro de Barros, Visconde de Con- 
ganhas do Campo, até o primeiro quartel dêste século, 1924, 
Dr. Washington Luis Pereira de Sousa, Presidente do Estado 
de Sáo Paulo. 

A pesquisa histórica que estamos realizando para o Se- 
tor de História do Instituto de Administração da Faculdade 
de Ciências Econômicas e Administrativas, da Universidade 
de São Paulo, sob nossa responsabilidade, levou-nos a iniciar 
a obra a partir de Carlos de Campos, estudando a seguir a 
administração de Antônio Dino da Costa Bueno, Júlio Pres- 
tes de Albuquerque e Heitor Teixeira Penteado, todos do 
periodo presidencialista que se findou com a Revolução 
de 1930. 

No Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo lere- 



mos apenas o periodo que titulará o presente trabalho, con- 
forme convite que nos fêz o Acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro, nosso Presidente. 

Éste é o período administrativo dos Tempos Tumultua- 
rios. 

Não o chamaríamos de Periodo Caótico da administra- 
ção pública paulista, bem como náo seria apropriadamente 
denominado Revolucionário, como estudiosos de nossa His- 
tória os chamaram. Esta denominaçáo de Periodo Revolu- 
cionário, a nosso ver, ficaria restrita apenas a um lapso de 
tempo que vai de 24 de outubro de 1930 a 11 de abril de 1935. 
E mesmo assim Revolucionário apenas em um sentido. Cha  
mar de Caótico envolveria juizo de valor e preconceito. 
Preconceito e o juizo de valor foram postos de lado até 
mesmo na escolha da melhor denominação a ser dada ao 
periodo em estudo. 

Verdade é que a suprema direção estadual passou por 
fases as mais desencontradas onde se fêz sentir a predomi- 
nância de interêsses de conservadores e de anti-revolu~ão. 
Outras vézes, militares imbuídos de espírito revolucionário, 
isto é, de mudança da rotina do passado, desejosos de realizar 
modifica.ções de ac6rdo com os programas apregoados antes 
da revolução vitoriosa de 1930, pela Aliança Liberal, e deci- 
didos não mais a palrnilhar as trilhas que execravam e urofli- 
gavam nos antigos adversários, desconhecendo os elementos 
da terra, aquêles que sonhavam com a aplicação dos princí- 
pios democráticos, cercaram-se dos homens que se ofereciam 
para colaborar np Govêrno, dos políticos que se aproximavam 
do mandante. E os que se ofereceram, não eram e nem 
seriam os melhores. Os "homens bons d a  terra", usando a 
expressão das Ordenações, retrairam-se. Acontece também 
que em São Paulo, cadinho onde as várias nações do mundo 
se encontraram através dos seus filhos - os imigrantes -, 
nesse "melting-pot" havia se preparado urna nova geração 
que iria participar das experiéncias administrativas. Nesta 
fôrça nova e até então desconhecida, alguns chefes do Exe- 
cutivo Paulista se estudaram. Outras vêzes, principalmente 
os interventores militares, apoiaram-se em "viracasacas", nas 
"raposas matreiras da politica superada". (usando a lingusc 
gem da época), nos políticos decaídos e sem caráter, cuja 



finalidade única era aderir ao vencedor, rastejar subrepti- 
ciamente sob o tacáo do mandatário, semindo+ servil e 
dòcilmente, porque os homens de caráter afastaram-se, fica 
ram no ostracismo voluntário. Militares bem intencionados 
procuraram acertar, bem como tivemos a direção nas mãos 
judiciosas de civis do melhor quilate bandeirante. Referindo- 
nos apenas ao período por alguns chamados Revolucionário, 
apontaríamos os nomes impolutos de Laudo Ferreira de 
Camargci e Pedro de Toledo. 

Veio logo após êsse período "revolucionário" um de tran- 
quilidade administrativa, produtivo, realizador, o Constitu- 
cional que foi de 11 de abril de 1935 a 10 de novembro de 
1937; com a implantação do Estado Novo, vem o Periodo 
Ditatorial ou Medieval ou da Quarta República Brasileira, 
que abrange 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945. 
Neste dia surge o Periodo da Legalidade, embora tenhamos 
a Interventona Federal Provisória que perdurou até a posse 
do governador eleito democraticamente em pleito popular, 
sr. Adhemar Pereira de Barros, cuja posse se deu a 14 de 
março de 1947. Eleição na qual o Interventor Federal, sr. 
José Carlos de Macedo Soares, foi um juiz. Venceu a vontade 
popular. 

Varias sáo as denominações dadas a êste período, 
bem como alguns historiadores admitem divisões, nós p e  
rem, enfechamos com a última intementoria depois de passar 
pela direção vinte e um chefes do Executivo Paulista, a fase 
da administração paulista à qual chamaremos de Tempos 
Tumultuários. 

Do ponto de vista sociológico e político poder-se-ia afir- 
mar que os Tempos Tumultuários avançam até nossos dias 
atuais, por causa do processo evolutivo pelo qual a Naçáo 
vem passando, porém, impõese uma fronteira que a História 
da Administração nos dita; englobemos os períodos revolu- 
cionários, constitucional, ditatorial e da legalidade, segundo 
um cronista contemporâneo, sob um só titulo, aquele que o 
historiador Aureliano Leite (1) chamou de Tempos TumuG 
tuários com uma amplitude maior: delimitemos êste hiato 
administrativo, sob tão sugestiva denominaça, entre 24 de 
novembro de 1930 a 14 de março de' 1947. Mais de três lustros 
onde a administração se debateu para entrar numa fase 
recente que é o Novo Periodo Constitucional, também cha- 
( I >  Leite, lu ir l iano .- Hirlórw de Cir,ili;oc6o Paiilistn - Livraria hlartins Editara - 

são Paulo. ,946, ,>"S. 7 e '93. 



328 REVISTA w I ~ s r r r r r r o  H~srónrco E GEOCRÁTICO DE S. PAULO - 
~ . . . ~ ~ ~  

mado da Legalidade ou Quinta República. 
Pelo que se pesquisou, pelo que se leu, podemos dizer, 

acentuando uma verdade que &pele nossos sentimentos d+ 
mocráticos: infelizmente o continLiismo, o nepotismo estive- 
ram presentes nesse longo período dos Tempos Tumultuários 
e com honrosas exceções estiveram ausentes graças a presen- 
ça ilibada de alguns chefes do Executivo Paulista, quer mili- 
tares, quer civis. 
- , A falta de continuidade administrativa com todo o cor- 
tejo de empecilhos empenaram a administração pública 
paulista nessa época onde tumultuaram paixões e idealismos, 
interesses e patriotismo, improvisações e realizações, afoite- 
zas e pusilanimidade, mas São Paulo progrediu; progrediu 
engrandecendo o Brasil. A História fará justiça aos honestos 
e justos na arrancada administrativa aqui relatada. Justo e 
perfeito é seu julgamento: coligimos os documentos aqui 
apresentados, ponderando sobre o que foi lido e estudado, 
fizemos as anotações. 

Para escrever as biografias dos Chefes do Govêrno Pau- 
lista de 1930 a 1947, lançamos mão de dados colhidos em 
nossas pesquisas nas Bibliotecas Municipal de São Paulo, da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do 
Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Eco- 
nômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, principal- 
mente nas hemerotecas. Recorremos aos arquivos dos gran- 
des jornais da Capital paulista: "O Estado de São Paulo", 
"Diário de São Paulo", "Folha da Manhã", "Correio Paulis- 
tano" e "A Gazeta". Solicitamos por ofício, dados biográfi- 
cos aos ex-chefes do Govêrno Paulista, vivos, bem como aos 
membros das suas familias quando mortos. Nem todos nos 
responderam cooperando. Oficiamos aos Presidente dos Ins- 
titutos Históricos e Geográficos do Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Maranhão, e Rio Grande do Sul. 

De maneira especial queremos agradecer ao Diretor do 
Arquivo do Exército Nacional, que nos enviou os assenta- 
mentos militares dos seguintes biografados: Hastinfilo de 
Moura, João Alùerto Lins de Barros, Manuel Rabelo, Wal- 
domiro Castilho de Lima, Manuel de Cerqueira Daltro Filho 
e Francisco José da Silva Júnior. Acontece que nestes assen- 
tamentos encontramos apenas a fé-deofício do militar, dai 
intensificarmos nossas pesquisas na hemeroteca, principal- 
mente, para o conhecimento dos fatos relacionados com a 
vida civil do militar biografado. 



Realizamos entrevistas pessoais com alguns biografados. 
Ouvimos amigos e correligionários políticos bem como inirni- 
gos e adversários. Coligimos bom acervo. Escoimamos, dei- 
xando apenas aquilo que julgamos ser de interêsse da histó- 
ria administrativa. Tivemos sempre em mente que a Hist& 
ria é o fiel da balança das opiniões porque ela se fundamenta 
em documentos. Aí procuramos nos situar. Por isso mesmo, 
como documento da parte administrativa, servimos do ofi- 
cial, isto é - leis, decretos, decretos-leis, todos publicados no 
"Diário Oficial" do Estado de São Paulo. 

HASTÍNFILO DE MOURA 
(Governador Militar de 24-10-1930 a 28-10-1930) 

BIOGRAFIA - Hastinfilo de Moura, filho de João Ri- 
beiro de Moura, nasceu em Itapicuru-Mirim, Estado do Ma- 
ranhão, no dia 22 de dezembro de 1865. Cursou o Colédo 
Imaculada Conceição e depois estudou no Liceu Maranhense, 
ambos em Sáo Luis. Em 1885, em fevereiro, assentou praça 
e jurou bandeira.no 5.0 Batalhão de Infantaria, por ordem 
do Presidente da Província do Maranhh, com. destino ao 
2.0 Regimento de Artilharia, desistindo do prêmio, por pre- 
tender reconhecer-se cadete de segunda classe, tendo obtido 
permissão para usar os distintivos de segundo cadete, ma- 
triculou-se na Escola Militar no corpo de alunos. Em 1886 
foi aprovado plenamente, grau oito em Aritmética; em 1887 
concluiu o curso preparatório, sendo nomeado alferes-aluno. 
Em 1890 foi promovido ao pôsto de 2.0 Tenente e por serviços 
relevantes, logo a seguir, é promovido a 1.0 Tenente de Arti- 
lharia. Aprovado com distinção, concluindo em 1892 o Curso 
de EstadeMaior e Engenharia Militar, recebeu o grau de 
bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais. 

Na Escola Militar foi discípulo de Benjamin Constant 
de quem recebeu alem dos ensinamentos, a amizade sincera. 
Desde os primeiros anos de sua vida na caserna, Hastínfilo 
era um republicano sincero e imbuído do mesmo espírito de 
retidão dos primeiros homens de nossa República. 

Por portaria do Ministério da Guerra de 1892, foi man- 
dado ficar a disposição do Ministério da Viação a fim de 
praticar na Estrada de Ferro Central do Brasil. Depois. 
pôsto a disposição do Ministério da Agricultura e Obras 
Públicas para fazer parte do pessoal técnico da comissão 
que deveria escolher e demarcar a zona para edificação da 
nova Capital da República. Em 1893 é promovido a Capitão. 
Em setembro dêsse mesmo ano, em ordem do dia regimental 
é louvado pelo Comandante, pela conduta irrepreensí-e1 que 



teve nos dias trem'vinte e dois e vinte e quatro, respondendo 
com entusiasmo e galhardia aos bombardeios que foram 
feitos contra a Fortaleza pela esquadra. Em outubro, "a 
primeiro foi mandado louvar pelo procedimento correto que 
teve, não desmentindo pela bravura e heroicidade que se 
portou durante mais de duas horas de fogo incessante, o 
conceito glorioso que nos bombardeios anteriores soube con- 
quistar". 

Em maio de 1894 foi pôsto a disposição do Ministério 
da Indústria e Obras Públicas, para servir na Comissão do 
Planalto Central do Brasil. Em 1907 foi nomeado para ir a 
Europa, em comissão do Ministério da Guerra. Em 1908, 
por merecimento e promovido a Major, continuando na Eu- 
ropa. Em 1911 é promovido a Tenente-Coronel, por antigui- 
dade. Novamente, em 1912, segue para a Europa, na Comis- 
são de Compras, apresentou-se em Paris ao Chefe do Minis- 
tério da Guerra e seguiu, logo após, para Berlim, assumindo 
ai a direção da secçáo nessa capital. Em 1914 regressa da 
Europa e em 1915 é nomeado Comandante da Fortaleza da 
Laje, recebendo a Medalha de Mérito, por contar mais de 
30 anos de serviço. 

Em 1917 foi promovido ao pôsto de Coronel, por mereci- 
mento; em 1918 foi nomeado Diretor do Arsenal de Guerra 
do Rio de Janeiro. Em 1919 foi nomeado para o cargo de 
Chefe do Estado-Maior do Presidente da República. Em.1921 
foi promovido a General de Brigada e em 1922 foi nomeado 
Comandante da 1.a Brigada de Artilharia. Em 1923 foi n+ 
meado membro da Comissáo de Promoções e nesse mesmo 
ano Diretor do Material Bélico. Em 1925 foi sorteado Juiz 
do Conselho de Justiça. Em 1926 foi graduado no pôsto de 
General de Divisão; em 1927 foi nomeado comandante da 
I1 Região Militar sediada em São Paulo. Em novembro de 
1930 foi transferido para a reserva de primeira classe, visto 
contar mais de 40 anos de serviço. 

Quando comandante da I1 Região Militar, ocupou por 
poucos dias o Executivo Paulista na qualidade de Governa 
dor Militar. 

Hastinfilo de Moura era realmente um republicano sin- 
cero, daquela formação incorruptivel dos idealistas de 1889. 
Não só os jornais da época registraram a sua conduta impe 
luta, oriunta de um caráter infrangivel, alardeando tais 
sentimentos democráticos, bem como pode-se ler nas páginas 
de seu livro de memórias, "Da Primeira a Segunda Repúbli- 
ca". a sinceridade com que enfrentou os magnos problemas, 
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principalmente aqueles que culminaram com o periodo de 
transição pelo qual o Pais passou em 1930. Agiu sempre "em 
defesa de principios que se conduziram através de todas as 
vicissitudes da caluniada República, que foi o sonho de uma 
mocidade enobrecida por verdadeiro idealismo". 

Nesta biografia aproveitamos dados que nos foram for- 
necidos pelo Arquivo do Exército do Ministério da Guerra, 
bem como de jornais da epoca e do seu livro, "Da Primeira 
a Segunda República", ( 2 )  donde transcrevemos alguns tre- 
chos que bem revelam o caráter do militar que permaneceu 
poucos dias na suprema direçáo do Estado de São Paulo num 
dos momentos mais conturbados de sua história polític+ 
social-administrativa. Transcrevemos, respeitando a grafia, 
alguns trechos do citado livro que bem revelam sua formação 
moral que rnaus patriotas procuraram enegrecer nos pnmei- 
ros momentos do caos politico em que mergulhou o Brasil 
no período da Ditadura. O caráter bem formado nos albôres 
da juventude, refletiu os princípios positivistas abeberado nos 
primeiros dias de caserna, e jamais foram postos de lado 
em sua vida: "Eu revivia a personalidade austera de Ben- 
jamim Constant, em quem refulgiam as aprimoradas virtu- 
des de varão modelar, sábio e justiceiro Mestre, cuja pala- 
vra, repassada de fascinante dogmatismo, penetrava, pela 
clareza e pela lógica, nas jovens intelligencias e nellas im- 
plantava convicçáo". 

Eeferindo-se aos homens da Segunda República, escre- 
veu : " . . . para de longe contemplar, com tristeza, os des- 
mandos desses concidadãos mal inspirados, sem coração e 
sem patriotismo, e derramar lágrimas sobre as ruinas dessa 
iluminada República, fundada por Benjamim - o incompa 
rável -proclamada por Deodoro - o valoroso -e consolida- 
da por Fioriano - o invencivel -, os três majestosos pilares 
dessa obra formidável, para a implantação da qual carregara 
também modelada pedrinha, guiado por aquele imaculado 
Mestre", 

O GOVERNADOR MiLITAR - Com Hastinfilo de Mou- 
ra, tem inicio o periodo acertadamente denominado por Au- 
reliano Leite de Tempos Tumultuários. 

Estava na chefia da 2.a Região Militar sediada em Sáo 
Paulo por ocasião do movimento revolucionário de 1930, 
quando recebe a carta assinada pelo então Presidente em 
exercício, Sr. Heitor Teixeira Penteado, datada de 24 de 
-- 
( 2 )  &loura. Hnstiriiilo <1c - i>:, pii>n;ii.ri h S;.iiriiiifa R?plibii,-<i - 'iiliturs 1'oni;eIfl -~ 

R , o  de Janeiro, r q i b .  
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outubro de 1930, a qual transcrevemos na integra, copiada do 
clichê ( *  existente no referido livro de Hastinfilo de Moura. 
Nessa mesma noite, o General-Comandante da 2.a Região 
Militar dirigiu-se ao Palácio dos Campos Elisios, sendwlhe 
imediatamente transferido o Govêrno pelo primeiro signa- 
tário da carta. No Palácio se encontravam Júlio Prestes de 
Albuquerque, Heitor Penteado e três secretários (vd. pág. 
244). Fato verbalmente a nós confirmado pelo Cel. Luis Te- 
nório de Brito ( 3 ) ,  então ajudante de ordens que em seu 
livro, "Memórias de Um Ajudante de Ordens", à página 42, 
anota a presença tambéni do deputado Francisco Bernardes 
Jr. (cunhado de Júlio Prestes), do chefe da Casa Militar, 
Tenente Coronel Marcilio Martins Franco e do filho do 
Presidente eleito, da Repüblica, Fernando Prestes Neto. 

A transferência foi feita por Heitor Teixeira Penteado, 
Presidente em exercício. Nessa mesma noite, ou melhor, pela 
madrugada, Júlio Prestes de Albuquerque, deixando o Pa- 
lácio, buscava asilo no Consulado da Inglaterra que lhe foi 
oferecido pelo Consul M. Abbott e, em companhia de Heitor 
oferecido pelo Consul M. Abbott, Heitor Teixeira Penteado, 
em companhia de seu filho e do Secretário do Govêrno, 
seguiu para Campinas. 

Tendo tomado conta da direção administrativa do E s  
tado, na qualidade de Governador Militar, poderia ter apri- 
sionado o Presidente eleito da República, Em seu livro de 
memórias há o seguinte trecho justificando a sua atitude 
democrática : "Opiniões isoladas, respeitáveis embora, cstra- 
nharam que eu não houvesse recolhido preso a uma das uni- 
dades do Exército o Presidente eleito da República, em vez 
de deixa-lo no Consulado, onde se asilou. Por antitetico as 
consagradas normas de apurada fidalguia, afigura-se-me in- 
compreensível este modo de apreciar o meu proceder. Para 
a maioria dos meus concidadãos, mesmo revolucionários, 
estranhável seria se eu o houvesse prenãido! Encarcerá-lo 
por que e para que? Ele não havia praticado crime algum. 
Para entrega-10 à sanha sanguinária dos alucinados? Pren- 
dê-lo seria ato de acabada traição, seria uma transposição 
de polos que redundaria num primeiro passo de adesão a 
êsse criminoso movimento gerado em desnaturados labora- 
tórios, onde a alquimia escusa das ambições perigosas, exci- 
tando. . . " 

A 25 de outubro de 1930, o General de Divisão Hastin- 
filo de Moura, Chefe do Govêrno Provisório do Estado de 

~ 

( 3 )  J4riro. í.uia Tciiório r le  -- :~l:niorias d e  Lrrn A i u d ~ n f ~ .  d c  Onici ir  - Cia. Editbir Sa- 
ii"zi.il- S50 Paulo, i g j i .  
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São Paulo, conforme decreto publicado no D.O.E. de 
2&10-1930, nomeou os secretários e demais auxiliares da 
administração, constituindo assim a primeira interventoria 
revolucionária : 

José Carlos de Macedo Soares - Secr. de Estado dos Ne- 
gócios do Interior ; Plinio Barreto - Secr. de Est. dos Neg. da 
Justiça e da Segurança Pública; Jose Maria Whitacker - 
Secr. de Est. dos Negócios da Fazenda e Tesouro; Henrique 
Sousa Queirós - Secr. de Estado dos Neg. da Agricultura, 
Indústria e Comércio; Francisco Paes Leme Monlevade - 
Secr. de Est. Neg. Viação e Obras Publicas; José Joaquim 
Cardoso de Me10 Neto - Prefeito da Capital; Vicente Ráo 
- Chefe de Policia do Estado; Francisco Mesquita - Se- 
cretário da Presidência do Estado; Cel. Palimercio de Re- 
zende - Chefe da Casa Militar da Presidência. 

Estava conforme afirmou em seu livro: "Decidi consti- 
tuir govérno, integralmente com homens adeptos da Revo- 
lução". 

Hastinfilo de Moura sentia a oposiçáo assim: "Governar 
num meio heterogeneo, com o qual eu me sentia jncompati- 
bilizado, a confabular com mentalidades de polaridades opos- 
tas, a respirar num ambiente saturado de sentimentos in- 
coerciveis, aos quaes os meus não podiam ajustar". "Fosse 
como fosse, não era digno, não era humano, não era perdoa 
vel que, nesse momento agudo da revolução de São Paulo, 
eu abandonasse o Estado, desertasse, fugisse, deixando-o en- 
tregue a depredação, ao saque, à sangueira". "A espreita, 
mantinham-se os da oposição, enquanto os seus lugares-tenen- 
tes agitavam as massas populares nas ruas, destruiam insta- 
lações de jornais defensores da legalidade, aproveitando-se 
das facilidades advindas da apatia da Força Publica. Todos 
os demais, em expetativa estatica". 

Noutro trecho de seu livro de memórias, Hastinfilo de 
Moura escreve: "Adivinhava-se a vibração latente que os 
agitava, a espreita do momento em que pudessem desemba- 
raçadamente dar expansão aos seus pendores reacionários". 

Por decreto de 27-10-1930, publicado no D. O .E. ' de 2% 
10-1930, nomeou em comissão, mais.0~ seguintes auxiliares 
da administrqáo pública: 
Antonio Almeida Prado - Diretor Geral do Serviço Sanitário 
Manuel Bergstrom Lourenço Filho - Diretor Geral da Ins- 

trução Pública 
Ernesto de Sousa Campos - Diretor da Faculdade de Me- 

dicina 
Luis M. de Rezende Puech - Vice-Diretor da Faculdade de 



medicina. 
Justificando a formaçáo do secretariado afirmou: "Nesse 

reservatório espectável de energias, aptidões, inteligências, 
cultura, exercitadas até então em tribunais, cátedras, t r a t a  
dos e periódicos, e que fui selecionar capacidades para a 
composição do primeiro govêrno, após o advento da. revolu- 
ção; no qual deveriam sancionar, por atos positivos e cate- 
góricos, as magnificências das promessas cinzeladas em frases 
lapidares. Deliberadamente não dera preferência exclusiva 
a qualquer facção partidária. Alguns nomes foram lembra- 
dos, sem lograrem a minha preferência, por estar informado 
que eram exaltados uns, muito apaixonados ou vingativos 
outros". 

O primeiro secretariado foi na realidade composto por 
homens dignos, assumindo a Presidência do mesmo com a 
saida do General Hastinfilo de Moura, José Maria Whitacker 
e a seguir Plinio Barreto, eleito pelos seus próprios compa- 
nheiros de secretariado, quando aquêle seguiu para o Rio de 
Janeiro, investido no cargo de Ministro da Fazenda Nacional. 

Datada de 26 de outubro de 1930, no dia 21 a rioite,da 
Junta Pacificadora do Rio de Janeiro, o General Hastinfilo 
recebe a seguinte mensagem: 
"General Hastimphilo de Moura 
Do Palácio do Catete 26-10-1930 

Tendo cessado os motivos que determinaram V. Excia. 
assumir Govèrno Estado de São Paulo, determina esta Junta 
Governativa que V. Excia. passe o mesmo Govêrno ao Dr. 
Francisco Antonio de Almeida Morato. Agradecemos a V. 
Excia. os serviços prestados. A Junta do Govêrno 

aa )  General Agusto Tasso Fragoso. 
General João de Deus Menna Barreto 
Almirante Isaias Noronha" 

Obediente a Junta Pacificadora e não ao chefe civil da 
Revolução de 1930, com quem não desejava avistar-se no dia 
imediato (29-10-19301, e que seria apoteòticamente recebido 
na gare da Sorocabana, no dia 28 convoca os secretários 
para uma reunião no Quartel General; não tendo compare- 
cido todos os secretários, entregou o documento aos dois que 
ali estavam, da passageni do Govêrno para Francisco Mo- 
rato. Estavam presentes: Francisco de Mesquita e José 
Carlos de Macedo Soares. O documento já reproduzido foi 
entregue; passava assim o cargo no qual estivera apenas 
quatro dias - o Govêrno do Estado de São Paulo. 
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No dia 28 passou também o Comando Geral da 2.a R& 
gião Militar para o General Isidoro Dias Lopes, retirandese 
para o Rio de Janeiro, nessa mesma noite, seguindo viagem 
pela E.F.C.B.. 
( "  GABiNETE DO PRESIDENTE DO 

ESTADO DE SXO PAULO 
24 de Outubro de 1930. 

Exmo. Sr. General Hastimphilo de Moura, 
M. D. Comandante da 2.a Região Militar, 

Atenciosos cumprimentos. 
Desde o inicio da revoluçáo que vem conflagrando o 

pais pus à disposição de V. Excia., por intermédio do Govêr- 
no da União, para dela fazer uso, segundo as conveniencias 
militares que melhor entendesse, a Força Pública do Estado. 

Esta, por sua vez, em face dos recentes acontecimentos 
verificados no Rio, se prontificou a colaborar com o Exército 
Nacional nesta Região Milikar, na manutenção da paz, da 
ordem pública e na garantia da propriedade, direitos e inte- 
resses de todos. 

Sendo necessário, para o completo exito dêsse objetivo, 
que uma única direção oriente as duas forças militares, e 
desejando cooperar nesse elevado propósito, para a felicidade 
e a tranquilidade da terra paulista, venho pedir a V. Excia. 
para assumir o Governo do Estado, já que o momento náo 
comporta uma solução constitucional em face do movimento 
revolucionário, vitorioso no Rio de Janeiro. 

Certo de que V. Excia. não se recusará prestar a São 
Paulo e ao Pais mais êsse relevante serviço, tenho a honra 
de subscrever-me, 

a )  Heitor Penteado 
Fábio de Sá Barreto - Secretário do Interior 
Fernando Costa - Secretário da. Agricultura 
A. C. de Saiies JÚnior - Secretário da Fazenda e 
do Tesouro 
José Oliveira de Barros - Secretário da viação e 
Obras Públicas 
Mário Bastos Cruz - Secretário da Justiça e Segu- 
rança Pública. 

O "GOVERNO DOS 40 DIAS" 
( d e  25-10-1930 a 5-12-1930) 

A chefia do Govêrno Paulista não foi recebida pelo Sr. 
Francisco Antônio de Almeida Morato conforme determinava 



386 REVISTA w, I ~ s r ~ r u r n  ITisrGn~ca r G ~ a c n i ~ r c o  DE S. FAUIU 
~ -- ~ 

a mensagem enviada ao General Hastinfilo de Moura. O 
historiador Aureliano Leite em "Martírio e Glória de São 
Paulo", reproduz o   manifesto do Partido Democrático, onde 
se lê que a razão que o impediu, era de consciência e não 
aquela que foi assoalhada, isto é, a resistência encabeçada 
por um dos secretários, o sr. José Carlos de Macedo Soares: 
"O sr. Francisco Morato não havia querido assumir a Presi- 
dência, conquanto nomeado pela Junta do Rio e mais tarde 
convidado insistentemente pelo Comandante da 2.a Região 
Militar. Ditaram-lhe tal recusa motivos de alta prudência 
e lealdade". A página 14, indica uma das razões, aquela que 
aconteceria poucos dias mais tarde aos secretários: "para 
não lhe ocorrer a aventura de ser deposto de uma hora para 
outra ou de exercer tão nobre dignidade sob os vexames de 
urna tutela humilhante. (4)  

Com a saída de Hastinfilo de Moura, há um período 
administrativo que se tornou conhecido por "O Govêrno dos 
Quarenta Dias". 

O secretariado organizado pelo General Hastinfilo de 
Moura foi confirmado pelo Sr. Getúlio Vargas conforme pu- 
blica o "Diário Oficial" do Estado, de 1 de novembro de 1930: 
"Govêrno P~ovisório do Estado de São Paulo" 

Comunicado Oficial 
"Ficou definitivamente organizado pelo Dr. Getúlio 

Vargas, chefe do Govêrno Provisório da República, a admi- 
nistração do Estado de Sáo Paulo. O Govêrno pròpriamente 
dito fica constituído do Secretariado do Estado, composto 
exclusivamente de civis, sob a presidência do Secretário da  
Fazenda, Dr. José Maria Whitaker". 

"A parte militar foi confiada ao Cel. João Alberto Lins 
de Barros, delegado do chefe do Govêrno Provisório Federal, 
que exercerá neste Estado, quanto aos negócios da Guerra e 
Policia Política, todos os poderes que se façam necessários 
para a consolidaçáo definitiva da obra revolucionária". 

O secretariado é Ó seguinte: 
Dr. José Maria Whitaker - Fazenda; 
Dr. José Carlos de Macedo Soares - Interior; 
Dr. Plinio Barreto - Justiça; 
Dr. Francisco Paes Leme de Monlevade - Viação; 
Dr. Henrique de Sousa Queirós - Agricultura 
Na Chefia de Policia, o Dr. Vicente Ráo e na Prefeitura 

Municipal de Sáo Paulo, o Dr. J. J. Cardoso de Me10 Neto. 
-- . ~- 

(41 Leir:, lureliario - Msrl i r i i  e <;lb;in d c  5óo Por<lo - R<lirir:t Rcrisra doi Triliu~ 
S. rauio, A ~ G L C O  de io3a .  



R r v r s r ~  oo T~srrrcro Hisrón~co E GEOCRAFTCO DE S. %ELO 337 -- -- -- 

No que concerne a parte administrativa estaria na rea- 
lidade afeta ao Sr. José Maria Whitaker e a exclusivamente 
militar ao coronel João Alberto Lins de Barros, como seja 
a de escoamento das tropas. No dia 6 de novembro de 1930. 
o sr. José Maria Whitaker, chefe do Govêrno Civil Provisório 
do Estado de São Paulo é substituido por Plinio Barreto, 
indicado pelos seus pares. Continuava ainda Joáo Alberto 
Lins de Barros a constar no preâmbulo dos decretos apenas 
wmo Delegado Militar, o que se deu por pouco tempo, pois 
no decreto datado de 25 de novembro de 1930 (D.O.E. de 
27-11-30 aparece como Interventor Federal. 

Transcrevemos o documento sobre a. indicação de Plinio 
Barreto para chefe do Govêrno Provisório do Estado de Sáo 
Paulo, presidindo o secretariado revolucionário: 
"GOVERNO PROVISÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO" 

"Em reunião ontem realizada (6-11-1930) no Palácio do 
Govêrno, sob a presidência do sr. coronel Joáo Alberto, pre- 
sentes também os srs. drs. Plinio Barreto, secretário da Jus- 
tiça, Jose Carlos de Macedo Soares, secretário do Interior, 
Henrique de Sousa Queirós, secretário da Agricultura, Fran- 
cisco Paes Leme de Monlevade, secretário da Viação, J. J. 
Cardoso de Me10 Neto, prefeito da Capital, e Vicente Raa, 
chefe de Policia, foram indicados os srs: drs. Plinio Barreto, 
secretário da Justiça, para. Presidente do Secretariado do 
Govêrno Provisório e Erasmo Assumpção, para secretário 
da Fazenda, em substituição do Sr. dr. José Maria Whitaker, 
nomeado ministro da Fazenda do Govêrno Provisório da 
República." 

"Em seguida os srs. drs. Plinio Barreto e Erasmo As- 
sumpção tomaram posse de seus cargos". 

("Ciário Oficial" do Estado - sexta-feira, 7 de novem- 
bro de 1930). 

O Govêrno Provisório e o secretariado revolucionário 
sob a chefia de um civil foram de pequena duração. São 
Paulo era prêsa por demais valiosa para ficar nas mãos de 
seus filhos legítimos - os paulistas. O historiador Alfredo 
Ellis Júnior afirma: "Os primeiros passos que São Paulo 
dava na estrada áspera do seu Gólgota", foi o que o tribuno 
paulísta proferiu na Assembléia Legislativa em 1934. Inicia- 
va-se o período das Interventorias, quando estavam crepitan- 
tes ainda os ecos revolucionários que prognosticavam uma 
democracia plena de concretizaçáo dos ideais. Mas o con- 
traste ai estava: as prisões regurgitavam de adversários. A 
administração pública paulista mergulha na descontinuida- 
de, no peremptório. Haveria uma inversão. Já não era mais 
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o Delegado Militar e sim o Interventor Federal e o secreta 
riado passaria para plano secundário. "João Alberto fóra 
investido d~ Govêrno de São Paulo, lá em Ponta Grossa, 
conforme documento que exibia na própria estação. Confia- 
ra-se-lhe o cargo em caráter de simples delegado da Revolu- 
ção" ( 5  1 e o que registra o historiador Aureliano Leite. 

Os primeiros atos do Govêrno Provisório não trouxeram 
como era de se esperar, os reflexos de um programa tão 
apregoado antes da revolução. Cingiu-se as perseguiçóes 
políticas dos adversários politicamente derrotados, porque 
não teriam sido pelas armas. A destruição não se sewiu a 
construção como era de se esperar. Os poucos decretos dessa 
época nrrlo atestam. Embora os decretos rezem que se im- 
primiria caráter civil a administração pública, a realidade 
foi uma negação dessa afirmativa. 

No "Diário Oficial" de 27-11-1930, o decreto datado de 
2511-1930, lê-se : 
"GOVÈRNO DO ESTADO" 

"AO POVO" 

"O intementor Federal, cel. João Alberto Lins de Barros, 
os secretários de Estado, o chefe de polícia e o prefeito mu- 
nicipal, constituindo o govêrno provisório de São Paulo. 
assentaram, em perfeita harmonia de vistas, imprimir caráter 
civil a administração pública. Embora garanta plena liber- 
dade de pensamento, o govêrno paulista não consentirá em 
agitações de caráter comunista ou anarchista, estando fir- 
memente resolvido a reprimir com severidade as tentativas 
que se façam para perturbar a ordem pública, damnificar a 
propriedade particular ou para ofender as pessoas. As medi- 
das de caráter provisório, que o cel. João Alberto tomou para 
pacificaçáo do operariado, serão mantidas unicamente em 
relação aos operários que continuarem a trabalhar durante 
o prazo já estabelecido. As soluções definitivas, se não pude- 
rem ser convencionadas entre os próprios interessados, deve- 
ráo ser pedidas ao govêrno federal, pondo o govêrno de Sáo 
Paulo, entretanto. os seus bons oficias ao serviço dos patrões 
e dos operários para entendimentos equitativos. Todos os 
direitos privados serão respeitados e tõdas pessoas protegidas 
e tõdas as atividades licitas amparadas". 

"Não serão poupados esforços para minorar as dificulda 
des com que lutam as classes trabalhadoras, procurandrxe 

I I.çifc, urr l iat io  - dl<~in<irio.s d i  Uni R<aol:~i inrdri , i  - .! rcr'ciluyào de iy.30 - Prb- 
iirornob c Cu~isrqitiuiCnciai - 1.1 F~licao. i r j i ,  Sao Pauto. v i * .  rh4. v e r  tanibem t.ran~ 
<o. Viibiilio de Nelo, Orlwbr~, ,  ipjr,, Scl,iniidr E<ii iui .  Rio <Ir Janeiro. i n z i ,  i"s. 7 1 .  



colocar os desocupados e favorecendo-se por todos os modos, 
dentro das normas da mais rigorosa justiça, o desenvolvi- 
mento do bem estar coletivo". aa )  João Alberto Lins de 
Barros, Plinio Barreto, Francisco de Monlevade, José Carlos 
de Macedo Soares, Erasmo de Assumpçáo, Henrique de Sousa 
Queiroz, Vicente Rao, Cardoso de Mello Neto". 
Datado de 25-11-1930 e publicado no D. O.E. de 27-11-1930, 
pág. n. 9.927. 

Esta proclamaçáo é muito importante pois ela assinala 
a modificação intestina pela qual passou a adrninistrwão 
pública paulista. Com ela aparece francamente a nova posi- 
ção do sr. João Alberto, não mais Delegado Militar para o 
escoamento das tropas e sim Interventor Federal. Confir- 
mou-se o que Francisco Morato temia - a tutela. 

Modifica-se daí por diante o preâmbulo dos decretos. 0 
de n. 4777, de 26 de novembro de 1930 no-lo afirma: "O 
Govêrno Provisório, do Estado de São Paulo, constituído pelo 
interventor federal Coronel Joáo Alberto Lins de Barros' e 
secretários de Estado, Chefe de Policia e Prefeito da Capi- 
tal. . . " Arrasta ainda por algum tempo no preâmbulo a 
incomoda companhia de civis paulistas, pois nova modifica- 
cão neste se opera, a partir do decreto n.o 4.785, publicado 
no D.O.E. de 5-12-30 : "O Coronel João Alberto Lins de Bar- 
ros, interventor federal no Estado de São Paulo, resolve. . . " 
Depois de dez dias alija em definitivo tão incômoda compa- 
nhia d~ civis e paulistas nos preâmbulos, e o Chefe que há 
pouco era apenas de fato, agora passaria de ,direito, com 
outro secretariado. 

No dia 5 de dezembro de 1930 caía o secretariado revolu- 
cionário que ficou na história administrativa como sendo o 
"Governo dos Quarenta Dias". Exonerados a pedidos, con- 
forme publica o D.O.E. de 6 de dezembro de 1930, porém 
jornais da época assoalharam que foram demitidos pelo 
Interventor. 

Já o decreto n.o 4,789,.de 5-12-1930, criando a Secretaria 
de Estado dos Negócios da Segurança Publica, desanexand* 
a da atual Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça e 
Segurança Pública, vem assinado pelo Interventor Federal 
Joáo Alberto e o novo secretariado: Florivaldo de Vascon- 
celos Linhares, Marcos de Sousa Dantas, Artur Neiva, Alber- 
to de Oliveira Coutinho, E. Navarro de Andrade e Luis de 
Anhaia Mello. A nova Secretaria teria como primeiro Se- 
cretário o General Miguel Costa. 

Começam a esvaziar as cadeias até há pouco repletas de 
presos políticos que o ódio e a vingança aos membros do 
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partido Republicano Paulista fêz prender. Muitos, saídos 
da cadeia, passaram a colaborar francamente com o Inter- 
ventar. J w i  Alberto. As convicções, o idealismo são postos 
de lado, pois a sêde de governar se manifesta em muitos 
homens outrora idealistas que se trocam "pelo prato de 
lentilhas" oferecido pelo Chefe do Govêrno Provisório da 
República. Os tempos tumultuários são uma consequência 
do caráter fraco revelado por alguns procõnsules na Inter- 
ventaria e sua "entourage". 

A ADMINISTRAÇÃO - Nesse período do "Govêrno dos 
40 Dias", que foi de 26 de outubro de 1930 a 5 de dezembro 
de 1930, passaram pela chefia do Govêrno Paulista, dois 
civis e um militar: José Maria Whitaker, Plinio Barreto e 
o coronel João Aiberto Lins de Barros que não era governa 
dor de direito mas o foi de fato, pelo menos de 30 de outubro 
de 1930 (conforme a confirmação do Secretariado pelo Sr. 
Getúlio Vargas, quando se lê o seu nome como Delegado 
Militar) até a saída do primeiro secretariado, o chamado 
revolucionário, cujo entáo chefe civil era Plinio Barreto. 

José Maria Whitaker é no dia 6 de novembro substituído 
pelo Sr. Plinio Barreto, indicado pelos seus pares para exercer 
a chefia do Govêrno Paulista, de acordo com o programa 
revolucionário. Apenas um decreto é assinado pelo Chefe 
do Govérno Provisório de São Paulo, título a que fazia jus, 
o de n.o 4.771 de 1011-1930. 

O Chefe, Civil do Govêrno do Estado e o secretariado são 
colocados em segundo plano pelo entáo Delegado Militar 
que passa a ser Interventor Federal. Surgia como mandante 
único em São Paulo o Interventor Federal, pois no dia 26 de 
novembro de 1930, assinava dois decretos importantes e 
significativos que são uma amostra do que viria a passar a 
administraçáo pública: o de n.o 4.777, extinguindo a Delega- 
cia Revolucionária de Ordem Política e Social, preâmbulo 
de um governo policial e o outro é o marco inicial do que se 
repetiria muitas vezes, a malversação dos dinheiros públicos, 
a inconsciência financeira, "legalizand$ através dos decre- 
tos os créditos para as despesas de expediente do Interventor 
Federal (Vér decreto n.o 4.778). 

A posição do secretariado tomou-se insustentável; já 
náo podia compactuar com o desvio das normas dos ideais 
democráticos esposados pelos revolucionários : de renovação, 
de construção, de ressurgimento politico. Vivia São Paulo 
os primeiros quarenta dias dos Tempos Tumultuários. A 
cinco de dezembro demitem-se. 
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O julgamento do "Govêrno dos 40 Dias" é ainda prema- 
turo. Para uns foi um govêrno de apaixonados, de tiranos, 
de vingativos, para outros o melhor secretariado revolucich 
nário, composto de homens de escol, capazes de fazer São 
Paulo trilhar ràpidamente a senda do progresso, do bem estar 
social. Nós, por imparcialidade deixaremos de expedir um 
juizo de valor sóbre êle, outrossim registramos o que se 
fez no campo da administração pública, através dos decretos 
lavrados nesses quarenta dias, para que serenamente se faça 
o julgamento. 

Embora tenha se popularizado e passado para a História 
com a epigrafe de "Govêrno dos Quarenta Dias", refutamos 
que tal seja real, pois naverdade nesse lapso de tempo, nessa 
quarentena, três foram os chefes do govêrno: José Maria 
Whitaker, Plinio Barreto e Joáo Alberto Lins de Barros. O 
que estamos concordes e acreditamos seja verdadeiro que 
se chame a êsse periodo do "Secretariado dos Quarenta 
Dias". É o que o testemunho irrefutável do "Diário Oficial" 
do Estado em primeiro lugar e depois a documentação da 
hemeroteca, dos jornais da época nos dão. É o documento 
que traça a rota da História de um período onde as muitas 
paixões obnubilam os fatos, muitas vêzes torcendo-os, olvi- 
dando outros, encarecendo demasiado certos detalhes. 

Os decretos dêsse periodo administrativo vão do núme- 
ro 4.770 de 10-11-1930, ao 4.788 de 4-12-1930, dos quais daremos 
a ementa. Todos foram assinados pelo secretariado e mais o 
coronel Joáo Alberto Lins de Barros, com exclusão do De- 
creto 4.771, de 10 de novembro de 1930, único assinado por 
Plinio Barreto onde há, repetimos, o titulo de primeiro man- 
datário administrativo do Estado junto ao nome do ilustre 
jurista : Chefe do Govérno Provisório. 

A lista dos decretos é de vinte e um, havendo em alguns 
o que se passa com as administrações apressadas : um mesmo 
número de decreto acrescido de uma letra alfabética, assim 
temos os de n.o 4.774 A e o 4.780 A. 

Decreto 4.770 de 10-11-1930: "Extingue os cargos de pre- 
sidente e secretário da Junta Comercial e cria o de Diretor 
Geral. 

Decreto 4.771 de 10-11-1930: "Autorizando o Prefeito da 
Capital a abrir um crédito extraordinário de 450 :000$000, 
para pagamento ao pessoal extranumerário da Prefeitura e 
Câmara Municipal de São Paulo. (Assinado por Plinio 
Barreto - Chefe do Govérno Provisório - e o Prefeito). 

Decreto 4.772, de 14-11-1930: "Suprime os ofícios de 3.0 
e 4.0 distribuidores da comarca da Capital, e dá outras pr- 



vidências. 
Decreto n. 4.773, de 14-11-1930 : "Autoriza a reorganização 

da magistratura do Estado, e dá outras providências. 
Decreto n. 4.774, de 14-11-1930: "Extingue o cargo de 

chefe do Ministério Público e a respectiva repartição". 
Decreto n. 4.774 A, de 16-11-1930: "Dispõe sôbre a nw 

meaçáo do Chefe do Gabinete de investigações da Polícia 
do Estado". 

Qecreto n. 4.775, de 19-11-1930: "Extingue o cargo de 
porteiro do Gabinete do Secretário da Justiça e Segurança 
Pública". 

Decreto n. 4.776, de 24-11-1930: "hnrroga por tempo 
indeterminado, o mandato dos atuais membros da Junta 
Comercial do Estado". 

Decreto n. 4.777, de 26-11-1930: "Fica extinta a Delega- 
cia Revolucionária de Ordem Política e Social e seus serviços 

' incorporados a polícia civil". 
Decreto n. 4.778, de 26-11-1930: "Abre no Tesouro do 

Estado, a Secr. do Estado dos Negócios do interior, um cré- 
dito de 80 :000$000 para atender às despesas de expediente 
do Interventor Federal de São Paulo". 

Decreto n. 4.779, de 26-11-1930: "Ratifica todos os dz- 
cretos e mais atos expedidos e praticados pelo Govêrno 
Provisório do Estado". (Assinado por todos os secretários, 
menos Plinio Barreto ). 

Decreto n. 4.780, de 28-11-1930: "Exonera todos os pro- 
fessores interinos, leigos do Estado". 

Decreto n. 4.780 A. de 28-11-1930: "Desdobra a Delezack 
de Ordem Política e social, sob a direção do Chefe de ~Gic ia .  

Decreto n. 4.781, de 29-11-1930: "Dá instruç6es sobre 3 
organização municipal". 

Decreto n.  4.782. de 29-11-1920 : "Extineue as s*arefei- - -- 
turas da Capital". 

Decreto n. 4.783, de 29-11-1930: "Autoriza o Prefeito 
Municipal da Capital a praticar todos os atos que iulcar 
necessario para a-reformi amortização ou resgate-da dívida 
flutuante externa do Minicíaio". - 

btsr:reco ri. 4.'i&4, de 1-12-1930: "Dispõe sôbre o serviçir 
uo Zuri". 

uecreto n. 4.785, de 3-12-1930 : "Extingue o cargo de au- 
wior adjunto da Força Pública". 

-=ereto n. 4.786, de 3-12-1930: "Estabelece o regimento 
ùas correiçóes". 

-~licreto n. 4.787, de 3-12-1930: "Dispõe sobre professores 
pSiDlicos nos estabelecimentos de ensino privado. 
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Secreto n. 4.788, de 4-12-1930: "Subordina o Serviço 
iVíeteorológico e Astronómico do Estado de São Paulo à E s  
d i a  Politécnica, com a denominação de Instituto Astron9 
~ u c o  e Geofisico". 

A administração pública passou nesses dias por experiên- 
cias novas, algumas revolucionárias como aquelas instruções 
para aumentar 5% nos salários dos operários e reduzir para 
40 horas por semana o período de trabalho. Eram conquistas 
sociais. Os problemas sociais já não seriam mais resolvidos 
pelo Govêrno "pelas patas da cavalaria". Quando os mente 
res do Govêrno se dirigiam ao povo, em manifesto publicado 
no D.O.E. de 27-11-1930, procuravam evitar as agitações de 
rua que iam num crescendo de maremoto social. A procla- 
mação por muitos é julgada como a primeira vitória de uma 
nova casta que se assenhorearia do poder, não mais os des  
cendentes e defensores da classe dos fazendeiros, cafeiculto- 
res, mas dos capitães de indústria, dos patrões, dos empre- 
gadores. Eis a proclamação : 

"Aos trabalhadores de S. Paulo" 
"O coronel João Alberto Lins de Barros, interventor do 

Govêmo Provisório em São Paulo, avisa a classe operária em 
geral de que não atenderá absolutamente as reclarnaqks de 
trabalhadores que se acharem em greve". 

"A mesma autoridade lembra aos operários que há dez 
dias atrás baixou expoiltâneamente, instniçóes mandando 
aumentar de 50/0 o salário e determinando o horário mínimo 
de 40 horas por semaiia, tomando assim extensiva a toda 
a classe proletária uma concessão que era apenas solicitada 
por obreiros de algumas fábricas". 

"Não contentes com isso, numerosos operários declara- 
ram-se, hontem, em greve, e contrariando determinações do 
decreto de 16 do corrente, impediram que seus companheiros 
de outras fábricas continuassem a trabalhar". 

"Ora, o atual govêrno, forte como é, amparado pelas 
fórças armadas e pela fórça da opinião pública, não pode 
admitir que as suas deliberações sejam desrespeitadas". 

"Êle garantirá com o auxilio dessa força a ordem mate- 
rial dos estabelecimentos industriais e bem assim a todo 
operário que queira continuar trabalhando". 

"Ou a classe operária tem confiança no govêrno e nos 
seus propósitos de assistência social aos trabalhadores ou 
não tem essa confiança". 

" S e  confia., deve ela mesma propiciar ao govêrno um 
ambiente de serenidade e de calma, para qile os seus orgáos 



competentes possam, na tranquilidade dos gabinetes, resolver 
os multiplos e complexos problemas que se relacionam com 
a questão social". 

"Esses problemas, pode o govêrno afirmar, serão resolvi- 
dos de um ponto de vista elevado, fora do ambiente geradr, 
pelas paixões partidárias e atendendo exclusivamente aos 
interesses da coletividade e do Estado". 

"A revolução pode assim agir porque não é porta-voz 
do capitalismo, nem instrumento cégo das aspirações extrr- 
vagantes do operariado". 

"Este precisater consciência das suas necessidades reais. 
na  medida do possível do justo e do equitativo". 

"Deve também, se confia no governo, repelir explorações 
da politicagem e da demagogia, tôdas contrárias aos int* 
rêsses reais dos trabalhadores e em prejuízo da atividade 
administrativa e reconstrutora econômica do Estado e de 
todas as classes sociais". 

"O govêrno espera que os operários voltem ao trabalho". 
"Concita-os a esse gesto". 
"Pede-lhes que aguardem fora das estereis agitações de 

rua, a ação ponderada dos que estão a frente dos destinos 
de São Paulo neste grave momento de sua vida política e 
econômica". 

"Palácio Campos Eliseos, 25 de novembro de 1930". 
Outros atos do dia 27, publicados no D.OE. de 29-11-1930 

merecem ser mencionados porque representam a fase inicial 
de um govêrno forte ou policial : o da nomeação de delega- 
dos de policia em comissão e a de dois censores da imprensa. 
Laércio Neves e Lázaro Maria da Silva, prenúncios da "lei 
da rolha" impostoa livre manifestação do pensamento pelos 
jornais e rádios. 

Com o decreto n .  4.774 de 14-11-1930, extinguindo o cargo 
de chefe do ministério público e a respectiva repartição e o 
4.773 autorizando a reorganização da Magistratura do Esta- 
do, pode-se ver a parcialidade a imperar e que instrumento 
perigoso da ditadura vinha as mãos do mandatário, confor- 
me selé no artigo 2.0 désse decreto: "O Govérno aposentará, 
a seu juizo, membros da magistratura, e demitirá aqueles 
contra os quais apurar faltas graves, nomeando livremente, 
para os cargos de juizes e de ministros do Tribunal de Justiça, 
que vagarem, doutores ou bachareis em Direito, que escolhe- 
rá na Magistratura ou fora dela". 

Dois decretos dêsse período que merecem encômios são 
os de número C780, exonerando todos os professores interi- 



nos, leigos do Estado. Tal decreto alcançou dois objetivos 
excelentes: reforçou a atividade das Escolas Normais, am- 
parou a formação de novos professòres primários e em se- 
gundo lugar, afastou uma legião de professôres leigos, a mai* 
ria incapaz, cujo úniko valor era ser indicado por um chefete 
do finado Partido Republicano Paulista. 

Decreto n. 4.780, de 28 de novembro de 1930. 
"Exonera todos os professòres interinos, leigos do Estado. 
Considerando que regem classes, em escolas reunidas e 

isoladas, não só rurais, mas urbanas, 1.050 professores leigos; 
considerando que os processos de habilitação da maioria 

dos professôres interinos, leigos, não obedecem a letra ex- 
pressa na lei n.o 2.269, de 31 de Dezembro de 1927 e seu 
Regulamento e que, em virtude de tais vícios, não se apurou 
devidamente a competência profissional dos referidos fun- 
cionários ; 

considerando que a escolha de quasi todos esses profes 
sóres obedeceu exclusivamente a normas extra-regimentais 
fixadas pela Comissão Diretora do Partido Republicano Pau- 
lista, como o comprovam os processos de nomeação r e s  
petivos; 

considerando que, no processo de localização de muitas 
escolas, ora regidas por leigos, prevaleceu o critério do in- 
teresse pessoal da maioria dos candidatos e não o do serviço 
pliblico, havendo classes com frequência media de quatro 
alunos ; 

considerando que uma nova localização dessas escolas 
se f az  necessária, de maneira a que possam, elas preencher 
seus fins legais; 

considerando mais que a maioria dessas escolas, depois 
de relocalizadas, se oferecerão candidatos titulados pelas es- 
colas normaes do Estado; 

considerando também que os professôres leigos de real 
capacidade profissional serão, oportunamente, aproveitados 
nos uontos onde isso for necessário. por novas provas de . . 
habifitação ; 

considerando aue tôdas essas arovidências serão toma- 
das no período de-férias, a iniciar-se em 1.0 de Dezembro 
próximo, não havendo assim prejuízo algum ao ensino, nem 
diminuição de número de escolas públicas; 

Decreta : 
Artigo l? - São exonerados, por conveniência do ensino, 

todos os professôres interinos, leigos, do Estado, nomeados 
de acordo com os artigos 39 e 40 da Lei n. 2.269, de 31 de 
Dezembro de 1927. 
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Artigo 2" - Revogam-se as disposições em contrário. 
João Alberto Lins de Barros 
José Carlos de Macedo Soares". 

O decreto n. 4.781, dá instruções sóbre a organização 
municipal. Tece considerações sóbre a dissolução dos órgãos 
legislativos ou deliberativos do País, há então a regulamenta- 
ção dos serviços municipais, dando um programa paradigma 
para a célula mater da administração pública. Embora tenha 
o município sido cerceado pelas interventorias, é êste decreto 
um marco inicial do movimento do municipalisrilo que mais 
tarde viria a ser aventado nas praças p,íljlicas, congressos e 
assembléias, para reivindicação do que lhe foi tirado. 

JOSÉ MARIA WHITAKER 
(Chefe do Govêrno Provisório do Estado de São Paulo de 

30-10-1930 n 6-11-1930) 
BIOGRAFIA - Nasceu em São Paulo no dia 20 de maio 

de 1878, filho de Firmino Antônio da Silva Whitaker e de 
dona Guilhermina Flora dos Anjos. 

Diplomou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo 
em 1896. Exerceu a advocacia em Espirito Santo do Pinhal 
desde os meados de 1897 até fins de 1905. Estabeleceu-se a 
seguir em Santos com casa comissária de café, e em 1907 
associou-se a outros, formando a Whitaker, Brotero e Cia. 
A ~ociedade é dissolvida em 1930 quando José Maria Whita 
ker era o então Ministro da Fazenda. Em Santos foi eleito 
presidente da Associação Comercial. 

Banqueiro e financista, aliou-se ao Sr. Erasmo Teixeira 
de Assunção e sr. José Paulino Nogueira para fundar o 
Banco Comercial do Estado de São Paulo, inaugurado em 
1912, do qual, até hoje é diretor-superintendente. 

No Govérno de Epitácio Pessoa foi convidado para pre- 
sidente do Banco do Brasil, onde permaneceu até o final do 
mandato presidencial. 

Em 1930, então secretário da Fazenda e Tesouro do Es- 
tado de São Paulo, é nomeado chefe do secretariado paulista 
ou seja Chefe Civil do Govérno Provisório de São Paulo. 
Além da publicaçáo sem data e número do decreto onde se 
lê sua designação para chefe do secretariado, louvam-nos 
em Amador Florence ( 6 )  que em seu artigo "Contribuindo", 
publica o fac-simile do decreto de nomeação do Sr. Jose Ma- 
ria Whitaker. Apenas pelo espaço de uma semana, de 30-10- 
1930 a 6-11-1930, foi o Chefe Civil do Govérno Provisório do 
( 6 )  Fiorcriçr. .%mr<lor - ''C:oiitribi?indo", Reouin rlo .4rgiciao !.l,iri;-ijni d c  SUO I'aiii.., 

T o 1  LSXI-I ,  Ilaio de 1g4i. S .  ilaulo, yágs. 170 e iBi. 



Estado de São Paulo, pois seu amigo Sr. Getúlio Vargas 
convidou-o para Ministro da Fazenda, onde permaneceu até 
novembro de 1931. Mais tarde, em 1954 voltou para o Mi- 
nistério da Fazenda no periodo governamental do Presidente 
Sr. João Gafé Filho. 

Sócio do Instituto Histórico de São Paulo. Fukdador 
da "Casa da Criança", em Mayrinck, na sua Fazenda "San- 
ta Amélia", em 1956. 

BIBLIOGRAFIA : Publicou "Letra de Cambio" que está 
em terceira edição e "Da Administração Financeira do Go- 
verno Pr~visórzo~'. Do jornal "A Folha" de Pinhal de 24 de 
janeiro de 1954, n. 1.111, um trecho da biografia escrita pelo 
seu biografo, Sr. Frederico de Barros Brotero, data venia, 
transcrevemos: "A sua trajetória neste ministério (o  da Fa- 
zenda em 1930) é descrita em um livro "Da Administração 
Financeira do Govêmo Provisório", livro mais tarde adotado 
pelo Govêho como relatório oficial da sua política financeira. 
Fundou também com outros amigos a Companhia de Segu- 
ros de Vida São Paulo, de cuja diretoria é ainda o presidente, 
assim também a Cia. Americana de Seguros contra o fogo. 
Tesoureiro das obras da Catedral de São Paulo, sócio remido 
e mesário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo". 

PLÍNIO BARRETO 
(Chefe do Governo Provisório do Estado de São Paulo 

de 6-11-1930 a 25-11-1930) 
BIOGRAFIA - Nasceu em Campinas, Estado de São 

Paulo, no dia 20 de junho de 1882, erafilho do Sr. José de 
Moraes Barreto e de dona Vicência Augusta Barreto. Fez 
seus estudos preparatórios no Seminário Episcopal e no Co- 
légio São Paulo e Minas, ingressando na Faculdade de Direi- 
to, do Largo de São Francisco, bacharelou-se em 1902. 

Ao findar do século passado, com apenas 14 anos de 
idade, ingressou no corpo de revisores de "O Estado de São 
Paulo", jornal onde ocupou vários cargos, desde o mais sim- 
ples ao mais elevado, sempre com a lisura que o caracterizou 
e pautou sua vida. Da revisão passou a redação; era o 
reporter atilado que trazia já nos verdes anos de sua vida 
jornalistica, a preferência de Euclides da Cunha com quem 
privou e que afirmou ser "Plínio o melhor revisor de seus 
trabalhos". Cronista agi1 cuja pena tinha uma caracteristica 
- a retidão. 

Em 1905 segue para Araras onde manteve sua banca de 
advocacia até 1909, regressando a São Paulo retomou tam- 
bém a redação do "O Estado de São Paulo". Na Capital 



advogava e exercia as funções de reporter do jornal de JúlLo 
Mesquita. 

Em 1912, foi fundador da Revista dos Tribunais e um 
dos redatores da Revista do Brasil. 

Em 1924 representou "O Estado de Sáo Paulo" no COE- 
gresso de Imprensa Latina em Lisboa. Nesse mesmo ano, 
membro da Liga Nacionalista e um dos que mais se destacou 
no auxílio a populaçáo. 

Em 1926, fundou e foi um dos diretores do "Diário da 
Noite". Com o falecimento de Julio Mesquita, veio a ocupar 
o cargo de diretorchefe do "O Estado de São Paulo" até a. 
época da intervenção oficial (19401, passando a colaborar no 
"Diário de São Paulo". Desde 1927, primeiro procurador da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. 

No período revolucionário, no "Govêrno dos Quarenta 
Dias", foi o Chefe do Govêrno Provisório do Estado de São 
Paulo de 6 de novembro de 1930 a 25 dêsse mesmo mês e 
Secretário da Justiça, de 25 de outubro de 1930 a 5-11-30, e 
depois, quando João Alberto se torna interventor, figura nos 
.atos assinados, como o Secretário da Justiça, até 5 de dezem- 
bro de 1930, ocasião em que se demitiu coletivamente o 
secretariado revolucionário. Em 1931 é convidado para in- 
terventor, porém não chegou a concretizar sua nova partici- 
paçh  no Govêmo Pauiista. 

Em 1932, durante a revolução, foi o chefe do Serviço de 
Publicidade. Em 1940 é preso quando do fechamento do "O 
Estado de São Paulo". 

Em 1945 é eleito deputado federal por São Paulo pela 
União Democrática Nacional, partido político do qual era 
um dos proceres mais acatado. 

Em 1958, foi eleito por unanimidade, membro da Aca- 
demia Paulista de Letras, na cadeira cujo patrono é Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrade, gozando por pouco tempo a imor- 
talidade entre os acadêmicos do Largo do Arouche, vindo a 
falecer aos 28 de junho de 1958. 

Rui Bloem, ao referirse a "Plinio Barreto, mestre de jor- 
nalismo", afirmou: "A sua atividade iniciava-se as quatro 
horas da manhã, quando descia para o escritório, no porão 
da casa da rua Antônia de Queiros. Até seis horas, lá perma 
necia entre os livros, que ocupavam dois vastos salões, lendo, 
tomando notas e refletindo sôbre as tarefas do dia. Depois, 
tomava o automóvel e dirigia-se ao clube para fazer ginástica, 
jomr tenis e nadar, juntamente com um grupo de compa 
nheiros fiéis desses exercícios matinais. Às sete e meia, já 
estava novamente no escritório". Conclui com éste parágra 



. fo: "Plinio Barreto não foi apenas um exemplo para os 
jornalistas brasileiros. Foi sobretudo um escritor que o B r a  
si1 precisaria conhecer melhor, pela seriedade do seu espírito, 
pela admirável cultura refletida nos seus trabalhos e pelo 
raro espirito público revelado em toda a sua açáo de jorna, 
lista e de escritor". 

BIBLJOGRAFIA : "Gregorio de Matos", Conferência. 
Tip. Levi, São Paulo, 1916, 60 págs. 

"Crônicas Forenses, São Paulo, 1.a série. 
"Crônicas Forenses", (O Tribunal de Justiça em 1911 f ,  

Editora "O Pensamento", São Paulo, 1912, 402 págs. 
"Cem anos de cultura jurídica no Brasil" (18221922) 

Editóra Biblioteca do "O Estado", n. 2, São Paulo, 1922, 193 
págs. 

"Questões criminais" - Tip. Obras do "O Estado de São 
Paulo", S.P. 1927, 111 págs. 

"Os Acontecimentos de Junho de 1924" (O dr. José Car- 
10s de Macedo Soares) Empr. Gráfica Monteiro Lobato, São 
Paulo, 1925, 83 págs. 

"O Público" - Tip. "O Estado de São Paulo", S.P., 1931. 
"Um aaranóico de erande tomo". São Paulo. 1935. 
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JOAO ALBERTO LINS DE BARROS 
(Delegado Militar de 30-10-1930 a 25-11-1930) 
(Intenientor Federal de 25-11-1930 a 24-7-1931) 

BIOGRAFIA - João Alberto Lins de Barros nasceu em 
Olinda, Estado de Pernambuco, aos 16 de junho de 1897, era 
filho de Joaquim Cavalcanti Leal de Barros e de D. Maria 
Carmelita Lins de Barros. Seu pai era professar de ma& 
mática do Ginhsio do Estado. 

Aprendeu as primeiras letras na escola particular de 
D. Amélia, no Caxangá; depois continuou com seu pai que 
também lhe ensinou música, pois na orquestra familiar, João 
Alberto tocava violino. Preparou-se e ingressou no Ginásio 
Pernambucano e a seguir fèz o curso de engenheiro geográ- 
fico da Escola Politécnica do Recife. Em 1918 alistou-se no 
12.0 R.I .  do Exército Nacional, como voluntário especial, 
sendo designado para o trigésimo quarto Batalhão e inclui- 
do na terceira companhia. A 10 de abril de 1918 passou a 
pronto do ensino de recrutas e a 19 dêsse m&, passou a 
voluntário de um ano. A 25 foi aprovado no concurso que 
prestou para o pôsto de terceiro sargento, sendo na  mesma 



data promovido ao referido posto. No dia 14 de outubro de 
1918 foi louvado em npme do General Comandante da  Re- 
gião, pelo esfôrço desenvolvido e correta conduta que se 
houve quando grassou a epidemia da gripe espanhola e tam- 
bém pelo eficaz auxílio prestado ao Comando na  dura q u a  
dra que atravessou o Regimento, tornando-se incansável nas 
providências toniaaas para normalizar o estado sanitário do 
Regimento, impondo-se dêsse modo a simpatia e admiracáo 
de seus camaradas. 

A 22 de abril de 1919 foi incluído no estado .efetivo d a  ~ ~ ~. ~~ -~~ 

, Escola ~ i l i t a r .  N O S  ekames do primeiro período foi decla- 
rado aprovado e no do segundo também. Em qualidades 
morais obteve grau dez. Em 1920 recebe dois elogios do 
Marechal Chefe do Estado-Maior do Exército, pelo espírito 
militar e interesse pelo bom nome da Escola e a seguir pelas 
boas qualidades militares que revelou por ocasião da. forma. 
tura em homenagem ao rei da Bélgica. 

A sete de jaileiro de 1922 é declarado Aspirailte a Oficial 
da /-mia de Artilharia, sendo desligado da Escola. Apresen- 
tou-se ao 1.0 Regimento de Artilharia Montada., sendo de- 
sign3do para subalterno da 2.a Bateria, sob o comando do 
Cap. João Batista Mascarenhas de Moraes. 

Participou da revolução de 1922. "A agitação politica 
gerada pela sucessão a Presidéncia da República invadia os 
quartéis. O cassino de oficiais do Regimento transformava 
se em "forum" de discussóes. A carta publicada pelo "Cor- 
reio da Manhã" como de autoria+do Dr. Artur Bernardes, 
um dos candidatos, era ofensiva ao Exército". E em "Memb 
rias de um Revolucionário", respigamos mais uns trechos de 
sua biografia nesta fase: "A revolução veio. No dia 5 de 
julho, durante a noite, todos nós, revolucionários, estávamos 
a postos para erguer a tropa, ao primeiro sinal, que sena 
dado pela Escola Militar". Fracassada a revolta, foi preso 
e "transferido para a Fortaleza de Santa Cniz". . . "Cinco 
meses de detenção fizeram de mim um bom revolucioháno. 
O convívio, na  prisão, com outros oficiais mais esclarecidos 
em politica, ensinou-me muita coisa. O Cap. Joaquim Távora 
tornou-se nosso lider. Alto de porte, calva a mostra, consti- 
tuição atlética, juntava ao vigor físico a bravura moral. 
Falava bem e argumentava com fatos novos para nós, ofi- 
ciais jovens e bisonhos em política. .Socialista ardoroso, ex- 
plicava-nos os acontecimentos políticos a luz da economia. 
Era um mundo desconhecido que se abria na  minha frente. 
Recordava-me meu pai, também socialista, criticando, falan- 
do mal do govêrno. J á  preparava, nessa época, a próxima 



- . . 

revolução. Explicava as razões do insucesso do movimento 
de 5 de julho e prometia outra atuação para o futuro". 

Em 1923, a 10 de julho, foi promovido a primeiro Tenente. 
Foi transperido para Alegrete, cidade da fronteira, no Rio 
Grande do Sul. "Estava preparado para os acontecimentos 
que deveriam agitar o Pais. Mantinha contacto permanente 
com outros companheiros de conspiração, entre os quais o 
Cap. Luis Carlos Prestes, que servia no batalhão ferroviário 
de Santo Ãngelo". Em 1924 era tenente de artilharia numa 
guarnição gaucha. Participou da "Coluna Prestes" ( 7 )  na 
épica trajetória pelo interior do Brasil, conhecendo de perto 
as agruras do povo brasileiro que vive nos invios sertões, 
esquecidos da administração pública nacional, desassistidos 
material, moral e espiritualmente. 

No dia 10 de maio de 1929 salvou-se, em Montevidéu, de 
um desastre de aviação no qual pereceu o Tenente Siqueira 
Campos. "A 1 de março de 1931, foi classificado no Quadro 
Suplementar do Exército. A 24 de junho de 1932, de confor- 
midade com o Aviso n. 398 de 19-7-1932, constante do Boletim 
Interno n.o 166 do DG, o Ministro da Guerra, de ordem do 
Chefe do Govêrno Provis6ri0, resolveu comission&lo ao posto 
de Coronel, a fim de assumir o Comando das Forças que vão 
operar sob a sua direçáo, durante o periodo da rebelião de 
São Paulo, conforme reza tal boletim. Permaneceu no ser- 
viço ativo até alcançar o posto de Capitão, quando, foi entáo 
transferido, a pedido, em 11 de fevereiro de 1937, pa ra  a 
reserva de primeira classe, visto ter sido nomeado Ministro 
Plenipotenciario de primeira classe. Sua reforma se deu no 
posto de Capitão e não no de Coronel. 

Com os idealistas da.Aliança Liberal participou da Re- 
volução de 1930, sendo nomeado primeiramente Delegado 
Militar do Chefe do Govêrno Provisório da Republica, de 
30 de outubro de i930 a 25 de novembro de 1930 e Inter- 
ventar Federal de 25 de novembro de 1930 a 24 de julho 
de 1931. 

Graças as atividades e táticas militares desenvolvidas 
em campanha na Revolução de 1930, antes de entrar em 
terras paulistas recebeu do Chefe Civil, logo após a capitu- 
lação das forças legalistas, cujo comando supremo estava no 
Rio de Janeiro, como prêmio, o Govêrno de São Paulo, lá 
em Ponta Grossa, no Estado do Paraná. ( 8 )  

- 

( 7 )  ',AOS PAIILISTASI. - \Iaiiiirifo dr. despedida <:c 1050 J h c n o  1.ii1r <I, Tl;irra.. 
imprcrro jornai> e tiaiircritu jutirriiicrite com a carta dirieida ao sr. t i e i u l i ~  v i i r a . .  
renunciando ao Govêrno ilr Snn Paulo, no l i v ro  i!? VAiII'KB. I .E\~ES.  i < í u  P<,riln, 

.t,.rra <<inqi<<.Ttodo, ,i, 120- 

(8) Lcirr, Auicliniiu - -  liri.,ovx,7r d r  i;iiz ~ : ~ o i i i < i o r i u i : < i "  Op. iit.. i iax i(i*. 
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De volta ao Rio de Janeiro foi nomeado Chefe de Polí- 
cia do Distrito Federal. Foi Delegado do Govêrno do Brasil 
a Exposição de Chicago em 1932. 

Fascinado pela política, foi eleito deputado por Pernam- 
buco a Assembléia Constituinte de 1934 e, mais tarde, a 
Cãmara de seu Estado natal. 

O Govêrno Federal encarregou-o de realizar em 1935, 
nos Estados Unidos, com honra de Ministro Plenipotenciá 
rio, estudos de natureza econômica, visando precipuamente 
a propaganda do café. Em 1936 partiu para a Europa com 
a missão de inspecionar os consulados e serviços consulares 
das missóes diplomáticas, ainda com honras de Ministro 
Plenipotenciário. Em 19 de janeiro de 1937, foi nomeado 
Ministro Plenipotenciário de primeira classe, participando 
da Comissão de Eficiência do Ministério das Relaçóes Exte- 
riores. 

Designado pelo Itamarati para encarregado dos negócios 
de Buenos Aires e a seguir para funções diplomáticas na 
Liga das Naçóes, em Berna e Otawa. 

Em 1940 foi nomeado diretor geral do Conselho Federal 
do Comércio Exterior, e presidente da. Comissão de Defesa 
da Economia. Nacional. 

A 19 de novembro de 1942, o Presidente da República 
investiu-o no cargo de Coordenador da Mobilização Econ& 
mica. Com o inicio da guerra na Europa, comandou a 
"Batalha da Borrarha" e organizou várias expedições de 
seringueiros a Amajonia. 

Quando as ditaduras no mundo estavam periclitantes, 
o Sr. Getulio Vargas nomeou-o novamente Chefe de Policia 
do Distrito Federal, onde permaneceu até a queda da d i t s  
dura brasileira, em 28 de outubro de 1945. Em novembro, p a s  
sou a ocupar a presidência da Fundação Brasil-Central quan- 
do formou expedições destinadas a exploração do oeste brasi- 
leiro e sobretudo da região do Alto-Xingu. Conhecia profun- 
damente o hinterland brasileiro desde a sua participação na 
"Coluna Prestes", tempo em que era um socialista convicto. 

Em 17 de fevereiro de 1946 é nomeado presidente do 
Conselho de Imigração e Colonização.. Com a volta do Brasil 
ao regime democrático, no pleito de 19 de fevereiro de 1947 
elegeu-se vereador a Cãmara do Distrito Federal, pela legen- 
da do Partido Trabalhista Brasileiro, sendo a seguir eleito 
pelos seus pares, presidente do Legislativo Municipal. 
siludido com a política, com os que tergiversaram os ideais 
socialistas, renunciou seu mandato e organizou uma expe- 
dição colonizadora a Ilha da Trindade. 



Foi escolhido como membro da Comissão Nacional de 
Assistência Técnica, designado para realizar nos Estados Uni- 
dos, estudos sobre problemas econômicos. 

Foi chefe do Departamento Econ6mico e Consular em 
1S52, chefe da Comissão Econômica do Brasil a Europa; 
representante do Ministério das Relações Exteriores na  Co- 
missão de Desenvolvimento Industrial; Chefe da  Delegaçáo 
para negociar com a Alemanha a renovação de acordos co- 
merciais; chefe da Delegaçáo do Brasil na  Oitava Reunião 
de Tarifas Aduaneiras e Comércio, em Genebra, em 1953; 
e chefe da Delegação do Brasil junto a Organização Inter- 
nacional, em Genebra. 

Estava escrevendo o segundo volume de suas memórias 
quando fzleceu, no Rio de Janeiro, no dia 26 de janeiro 
de 1955. 

"Aos doze anos já tocava piano, improvisava toadas e 
modinhas, quando estudante, mas só aprendeu composiçáo 
em 1945, quando era Chefe de Policia. Joáo Alberto apren- 
deu teoria e composiçáo com o objetivo de compor o "Hino 
do Brasil Central", que fêz. É um hino meio plangente, mas 
Villa-Lobos achava-o muito harmônico. Muitas composições 
de Joáo Alberto foram inspiradas em poemas de Olegário 
Mariano, como as canções: "O enamorado das rosas", "To* 
da" e "Romance". Em sua obra há um "Prelúdio em dó 
menor", de forte influência chopiniana, transcrito para canto 
orfeonico por Villa-Lobos. O "velho tenente .revolucionário", 
fêz também suas incursões pela pintura, burilando assim 
seu temperamento artístico". 

BIBLIOGRAFIA: "Memórias de Um Revolucionário", 
I volume, Editõra Civilização Brasileira, S.A., Rio de JSG 
neiro, 1954. 

ADMINISTRACÃO: - De acordo com o que se lê no 
"Diário 0fichl" do Estado - que tem sido o nosso roteiro 
para êste estudo sobre a história da administração pública 
paulista - lá encontraremos alguns dados que nos levam 
a reexarninar o período dos "40 Dias", primeira fase dos 
tempos tumultuários. 

O "Govêrno dos Quarenta Dias" não o foi realmente 
de fato durante uma quarentena, nessa extensão de tempo 
o foi apenas de direito. O secretariado organizado em casa 
do Sr. Jose Carlos de Macedo Soares e nomeado por Hastín- 
filo de Moura a 25 de outubro de 1930, teria como chefe o Sr. 
Francisco Antônio de Almeida Morato. Êste náo assumiu 
a chefia do Govêrno Paulista, no entretanto o secretariado 
é confirmado a 30 de outubro pelo Sr. Getúlio Vargas, quando 
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de passagem por São Paulo, onde chegara a 29. O comuni- 
cado oficial, sem data, foi publicado no D. O. E. de 1-11-1930 
e cujo teor já foi transcrito por inteiro em páginas anterio- 
res. É nêle que pela primeira vez aparece o nome do Sr. 
João Alberto Lins de Barros - o Delegado Militar do Chefe 
do Govérno Federal. 

Embora o sr. Getúlio Vargas ainda não houvesse tomado 
posse do Govérno Federal, o que se deu a 3-11-1930, as 16 
horas no Rio de Janeiro (ver D.O.E. de 5-11-1930 ), aquéle 
secretariado nomeado a 25-10-1930, a partir de 30 de outubro 
de 1930 tem um chefe e êle é o Sr. José Maria Withaker. 
Afirma Amador Florence ( 9 ) :  "Foi então que, a 30 de ou- 
tubro de 1930, recém-chegado a São Paulo, no paláciodos 
Campos Elísios, sede eventual do govêrno nacional, baixou 
o decreto - o primeiro, supomos, na  qualidade de mentor 
da revolução vencedora - nomeando o dr. José Maria v i -  
taker "Chefe do Secretariado do Estado de São Paulo e 
Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e Tesouro". 

Acontece porém, que o Tenente João Alberto Lins de 
Barros, ostentando os galões de coronel que a campanha 
revolucionária lhe emprestou, ao desembarcar na  Estação 
da Sorocabana (hoje Júlio Prestes), teve uma magnífica e 
grandiosa recepção por parte do povo, pois milhares e mi- 
lhares dirigiam-se a gare para ver desembarcar dois de seus 
ídolos. revolucionários : General Isidoro Dias Lopes e Miguel 
Costa. Aquêle não chegou nesse comboio. O povo não ficou 
frustrado, pois ali estava o miliciano Miguel Costa, jovem 
oficial da Fórça Pública Paulista, já lendária figura de r s  
volucionário, juntamente com um coronel desconhecido que 
exibiu na  própria Estação, um documento (Vêr Aureliano 
Leite, op. cit.) firmado em Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
pelo Sr. Getúlio Vargas, confiandelhe a Delegação Militar 
no Estado de São Paulo, confirmada a 30-10-1930. 

Como acima apontamos, o Comunicado Oficial que se 
refere a João Alberto como Delegado Militar do Chefe do 
Govêrno Provisório Federal em São Paulo, não está datado, 
supomos seja do mesmo dia da designação de José Maria 
Whitaker para chefe do secretariado, isto é, dia 30-10-30, 
conforme fac-simile publicado por Amador Florence. HB 
então, em São Paulo um Chefe do Govêrno Provisório do 
Estado de São Paulo, o sr. José Maria Whitaker e há um 
Delegado Militar do Chefe do Govêrno Provisório Federal 
- o Cel. João Alberto Lins de Barros, tenente do Exército 
Nacional, guindado aquele pôsto, graças a campanha revo- 
(9)  Ylorencc, Amador, op. cit. 



lucionária. 
Acêrca do documento que exibiu na estação da Soroca 

bana, dêle não há nada registrado no "Diário Oficial" do 
Estado, louvamo-nos em Aureliano Leite, "Memórias de Um 
Revolucionário" (10 ) .  O que é verdade é que sua função 
como Delegado Militar, foi em breve ultrapassada, pois a 
partir de 25-11-1930 é o Intenientor Federal. 

Como Delegado Militar, presidiu a reunião dos secretá, 
rios, pois José Maria Whitaker, então Chefe do Govêrno 
Provisório do Estado de São Paulo, já estava compondo o 
primeiro ministério revolucionário. Substituiu-o o Sr. Plínio 
Barreto, então Secretário da Justiça, escolhido pelos seus 
companheiros de secretariado nessa reunião. Plínio Barreto 
é então o Chefe do Govêmo Provisório do Estado de São 
Paulo e o sr. Joáo Alberto Lins de Barros continua sendo o 
Delegado Militar do Sr. Getúlio Vargas. 

Os decretos são assinados, conforme se lê no D.O.E. 
pelo secretariado, primeiramente vem o nome do Chefe do 
Govêrno Provisório, depois os demais secretários e também 
o do Coronel Joáo Alberto Lins de Barros. N? primeira fase 
é assim, até que numa proclamação dirigida ao povo, datada 
de 25-11-1930, aparece seu novo titulo: Interventor. J á  não 
é mais o Delegado Militar e sim o Interventor Federal. Tem 
inicio declaradamente pelo Cel. Joáo Alberto, o desprestígio 
e desatençáo ao secretariado. Um mês justamente após a 
nomeação daquele secretariado (25-101930) at6 aquela data, 
pois ainda a 24 de novembro de 1930, no preâmbulo dos 
decretos figura: "O Govêrno Provisório do Estado de São 
Paulo, considerando, etc." e quem assina em primeiro lugar 
é o Chefe do Govêrno Provisório, o sr. PlinioBarreto. Tal 
pode-se ler pela última vez no decreto n.0 4.776. Até a 
24-11-30, data daquele decreto, a chefia estava de direito e 
de fato nas mãos do secretariado civil chefiado por Plínio 
Barreto. Após a proclamação ao povo, datada de 25-11-1930 
e nos demais decretos que se seguem a partir dessa data, 
lê-se: "O Govêrno Provisório do Estado de São Paulo, cons- 
tituído pelo Interventor Federal Cel. João Alberto Lins de 
Barros e secretários do Estado, Chefe de Polícia e Prefeito 
da Capital, decreta. . . " 

Secretariado de quarenta dias e não "Govêmo de Qua- 
renta Dias" como passou para a História. porque em 25-11-30 
João Alberio tomou as rédeas do Govêrno, não submeteu 
mais seus atos a aprovação do secretariado como adrede 
ajustaram; e o que os decretos nos dizem com o argumento 
-p-~- 

( i " )  Leite. iuieli i i i" .  op. cit. 



irretorquivel de seu preãmbulo. A demissão coletiva do se- 
cretariado revolucionário - que fez jus a êsse titulo - só 
se deu a 5 de dezembro de 1930, portanto passou uma dezena 
de dias, estabelecendo-se um clima que, Francisco Morato, 
conforme o manifesto do Partido Democrático, temia: "Exer- 
cer tão nobre dignidade sob os vexames de uma tutela hu- 
milhante". 

Acêrca dêstes poucos dias que antecedem a demissão 
do secretariado revolucionário, há  muita contradição entre 
o s  que relatam os fatos. Há os apaixonados que só atribuem 
maldades ao Cel. Joáo Alberto, há os que o endeusam. Para 
nós, o fiel da História é o documento e êste vamos pesquisá- 
10 no "Diário Oficial" do Estado. Vejamos os preâmbulos 
dos decretos de 24 de novembro de 1930 até o de 5 de d e  
zembro de 1930, quando usa a partir dessa data o titu10.de 
Interventor Federal, sem mencionar, a partir dai, o secreta 
riado. Assim, podese Iêr, no decreto n.o 4.789 de 5-121930: 
"O Coronel João Alberto Lins de Barros, interventor federal 
no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 11, § 1.0, do decreto federal n.o 19.398, 
de 11 de novembro do corrente ano, etc.. . ." 

Até o decreto n.o 4.776 de 24-11-1930, no preãmbulo dos 
decretos vem: "O Govêrno Provisório do Estado de São 
Paulo, considerando, etc.. . ." e assina o decreto sòmente o 
secretariado civil, e em primeiro lugar vem o nome de Plinio 
Barreto. A partir do decreto n. 4.777, de 26 de novembro de 
1930 é o seguinte preãmbulo : "O Govêrno Provisório do Es- 
tado de São Paulo, constituido pelo Interventor Federal, Se 
cretários #Estado, Chefe de Policia e Prefeito da Capital, 
considerando. . . ". Quem assina a partir dai em primeiro 
lugar é o Coronel Joáo Alberto Lins de Barros; depois o 
secretário ou secretários. Assim temos os decretos números 
4.778; 4.779, ambos de 26-11-1930; 4.782 e 4.783, ambos de 
29-11-1930, são assinados por todos os secretários. Os decretos 
números 4.780 de 28-11-3b e 4.781 de 29-11-30, assinados por 
Joáo Alberto e José Carlos de Macedo Soares. O decreto 
n. 4.780 A, de 28-11-30, assinados por Joáo Alberto em primeiro 
lugar e depois Plinio Barreto. 

Nova modificação, pois os decretos 4.784 a 4.788 têm o 
seguinte preãmbulo: "O Coronel João Alberto, interventor ' 

federal no Estado de Sáo Paulo, considerando.. .", depois a 
assinatura de um secretário. Assim é oue os decretos n.os 
4.784 de 1-12-30, n.o 4.785 e 4.786, êstes de 3-12-30, são assinados 
por João Alberto e aquêle que de direito e não de fato era o 
Chefe do Govêrno Provisório, o sr. Plinio Barreto. O decreto 
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n.o 4.787 de 3-12-30 está assinado por João Alberto e José Car- 
10s de Macedo Soares. O decreto n.o 4.788, de 4-12-30, assinado 
por Joáo Alberto, Henrique Sousa Queirós e José Carlos de 
Macedo Soares. 

Em argumentos como os acima enumerados, que apesar 
da passagem de Delegado Militar para Intementor Federal, 
da desatenção que o militar teve para com o secretariado 
revolucionário, é que alguns cronistas afirmam que êste foi 
demitido por Joáo Alberto e não pediu demissáo coletiva como 
se lê no "Diário Oficial" de 6-12-30, na mesma coluna, pouco 
abaixo, donde vem a riomeação do novo secretariado. 

O periodo João Alberto, na realidade, teve inicio desde o 
dia em que se tornou o Intementor Federal, deixando de ser 
o Delegado Militar, isto é, a 25 de novembro de 1930. 

Embora tenha tal administração se popularizado com O 
titulo de "Govêrno dos 40 Dias", para nós êsse periodo foi 
apenas o secretariado e assinalamos como início pleno da 
Interventoria Federal João Alberto o dia 5 de dezembro de 
1930, quando dá demissáo ao secretariado revolucionário e 
escolhe o seguinte : 

Artur Neiva. -- Secretário dos Negócios do Interior; 
Florivaldo de Vasconcelos Linhares, - Secretaria da 

Justiça ; 
Alberto de Oliveira Coutinho - Secretaria da Viação e 

Obras Públicas ; 
Edmundo Navarro de Andrade - Secretaria da Agricul- 

tura e Comércio; 
Mhrcos de Sousa Dantas - Secretaria da Fazenda e Te- 

souro do Estado ; 
General Mime1 Costa - Secretaria dos Negócios da Se- 

gurança ~ublic;; 
Luis de Anháia Mel0 - Prefeito da Caoital. 
O General Miguel Costa é o primeiro secretário nomeado 

para a nova pasta - Secretaria dos Negócios da Segurança 
Pública. de acordo com o decreto n. 4.789, de 5-12-1930 (D.O.E. 
de ~ 1 2 - 3 0 ,  pág. 1CP.224). 

LISTA DOS DECRETOS DESSE PERÍODO 
~ e c G t o  n.õi.789, de 5121930 (D.O.E. de 6-12-30) - 

Cria a Secretaria dos Negócios da Segurança Pública, desa 
nexando-a da atual Secretaria de Estado dos Negócios da 
Justiça e Segurança. 

Decreto n.o 4.790 A de 1Ck12-1930 (D.O.E. de 13-12-1930) 
- Cria, na Secretaria do Interior, o Departamento de Orga- 
nização Municipal e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.793, de 1212-1930 (D.O.E. de 14-12-1930) 



- Extingue o Tribunal de Contas do Estado e da providên- 
cias sôbre a situação de seus funcionários. 

Decreto n.o 4.795, de 17-12-1930 (D.O.E. de 18-12-1930) 
- Rearganiza a Diretoria Geral da Instrução Pública. 

Decreto n.o 4.812, de 31-12-1930 (D.O.E. de 11-12-1931) 
- Cria o Conselho Consultivo Econômico, junto à Secretaria 
de Estado dos Negócios da A.mcultura Indústria e Comércio 
e dá outras providências. 

- 

Decreto n.o 4.813, de 31-12-1930 (D.O.E. de 4-2-1931) - 
Cria o Denartamento de Trabalho Industrial. Comercial e 
~oméstico: 

Decreto n.o 4.818, de 7-1-1931 (Reforma a Diretoria de 
Terras e Colonização da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Agricultura, Indústria e Comercio). Este decreto revela o 
interêsse do govêrno João Alberto pelos problemas fundamen- 
tais da agricultura, bem como a defesa do interêsse do tra- 
balhador na agricultura, conforme se lê no decreto. 

Decreto n.o 4.819, de 7-1-1931 (D.O.E. de 4-2-1931) - 
Defesa do interêsse do trabalhador da agricultura. 

Decreto n.o 4.935 de 19-1-1931 (D.O.E. de 5-2-1931) -- 
Modifica a or~aniza~ão  da Diretoria da Indústria Animal da 
Secretaria de Estado dos Negócios de Agricultura, Indústria 
e Comérc~o e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.937 de 19-1-1931 - Cria a Diretoria de Co- 
lonização na Secretaria da Agricultura. 

Decreto n.o 4.845, de 21-1-1931 - Cria o Conselho de 
Educação, órgão consultivo da Diretoria Geral do Ensino e 
deliberativo, julgamento das sindicâncias e processos drscipli- 
nares em que se tenham envolvidos funcionários do ensino. 

Decreto n.o 4.851, de 26-1-31 - Cria a Repartição de 
Compras e Fornecimentos de materiais da Secretaria da Agri- 
cultura, Indústria e Comércio. 

Decreto n.o 4.867, de 6-2-1931 - Autoriza a emissão de 
bonus no Tesouro. (Inaugura o processo de honus rotativos). 

Decreto n.o 4.883, de 5-1-1931 (D.O.E. de 15-2-1931) - 
Reorganiza o Tribunal de Justiça e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.885, de 27-1-1931 - Cria o Departamento de 
Educação Fisica no D. O .E. de 12-2-1931, fixa os vencimentos. 

Decreto n.o 4.888, de 12-2-1931 - Reorganiza o Ensino 
Normal e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.891, de 13-2-1931 - Reorganiza o Serviço 
Sanitário do Estado. 

Decreto n.o 4.897, de 20-2-1931 - Cria o Serviço de Defesa 
e Fomento da Cultura da Bananeira. 

Decreto n.o 4.900, de 20-2-1931. Institui no Departamento 
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do Trabalho Industrial, Comercial e Doméstico, o serviço de 
inspeção médica de operários e empregados. 

Decreto n.o 4.908, de 26-2-1931 (D.O.E. de 28-2-1931) - 
Dispõe sõbre a caça e pesca no Estado de São Paulo. Ao pu- 
blicar de novo o decreto em o D. O .E. de 29-5-1931, na  ementa 
vem: "Renova a regula.mentaçáo do exercício da caça e 
pesca". 

Decreto n.o 4.917, de 3-3-1931 - Transforma a Secretaria 
de Estado dos Negócios do Interior em Secretaria de Estado 
da Educação e Saúde Pública e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.918, de 3-3-1931. Modifica o Departamento 
de Organização Municipal sob a denominação de Departac 
mento de Administração Municipal. 

Decreto n.o 4.927, de 11-3-1931. - Providencia sôbre o 
desenvolvimento do escotismo nas escolas públicas. 

Decreto n.o 4.934, de 18-51930 - Reorganiza a Escola de 
Medicina Veterinária de São Paulo. (D.O.E. de 1951931). 

Decreto n.o 4.941 de 21-3-1931 (D.O.E. de 22-3-1931) - 
Reorganiza o Instituto Butantá. 

Decreto n.o 4.965, de 144-1931 (D. O. E. de 12-4-1931) - 
Cria o Conselho de Orientação Artística (Reorganizado mais 
tarde pelo Decreto n.  5.361 de 28-1-1932). 

Decreto n.o 4.968, de 15-4-1931 - Cria a Faculdade de Ci- 
ências Econômicas e Sociais. (D.O.E. de 15 e 16 de 4-1931). 

Decreto n.o 5.002, de 231931 -Cria no Instituto Biolo 
gico de Defesa Agricola e Animal, a Secçáo de Vigilância Sa- 
nitánia Vegetal e dá outras providêncas. (D.O.E. de 3-5-1931). 

Decreto n.o 5.019, de 13-51931 (D.O.E. de 14-5-31) - 
Cria o Departamento do Material do Estado de Sáo Paulo, 
sem aumento de despesa (maior quantidade, unificaçáo de 
despesa e centralização de compras e fornecimentos de ma- 
teriais ). 

Decreto n.o 5.043, de 305-1931 (D.O.E. 31-531 ) - mgu- 
la a ação de salários e dá outras providências. 

Decreto n.o 5.053, de 3-6-1931. Cria o Tribunal de Tarifas 
ferroviárias. 

Decreto n.o 5.070, de 17-6-1931. Institui, nesta Capital, 
uma Comissáo Consultiva, e dá outras providências. (Opinar 
a respeito dos assuntos ou problemas administrativos). 

Decreto n.o 5.081, de 27-6-31 (D.O.E. 28-6-31, pág. 5.647) 
- Unifica, organiza e fixa a Guarda Civil de Sáo Paulo para 
o segundo semestre do exercício de 1931. 

Decreto n.o 5.095, de 2-7-1931 (D.O.E. 3-7-31) - Obriga 
os promotores públicos a ajuizarem dentro de triita dias, as 
dívidas ativas do Estado e dá outras providências. (Êste 
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decreto surgiu porque, antigamente, os "compadres" do P.R.P. 
não precisavam pagar as dividas; foi lavrado então para 
executá-las 1. 

Decreto n.o 5.096, de 2-7-i931 (D.O.E. 4-7-31) - Dá di- 
versas providências ao serviço de estatística e registro da 
propriedade do Estado. (Departamento Central de Estatisti- 
ca Imobiliária que ampara o crescimento das emprêsas imo- 
biliárias ). 

Decreto n.o 5.101, de 7-7-1931 (D.O.E. 14-7-31) - Con- 
solida e modifica a legislação relativa ao imposto de trans- 
missão de propriedade. 

Decreto n.o 5.104, de 14-7-31 - Altera vários dispositivos 
sôbre o regime tributário do Estado. (Medidas para regulari- 
zar a situação financeira do Estado). 

Decreto n.o 5.116, de 18-7-1931, (D.O.E. 19-7-1931) - 
Cria o Conselho de Serviços e Obras Públicas junto a Secre- 
taria da Viação e Obras Públicas. 

Decreto n.o 5.117, de 20-7-1931 (D.O.E. 22-7-1931) - Dá 
regulamento aos ginásios oficiais do Estado. 

Decreto n.o 5.124, de 22-7-1931 (D.O.E. 5-8-31 - Re- 
organiza e dispõe acêrca do Centro de Instruçáo Militar 
(C.I.M. ) alterando o decreto n.o 4.940 de 29-9-31). 

No D.O.E. de 22-7-31, por decreto de 21-7-31, foi exonera- 
do a pedido, do cargo de Secretário da Educação e Saúde, o 
sr. Teodoro Augusto Ramos e nomeado interinamente o Sr. 
Prof. Dr. Benedito Montenegro. 

Decreto n.o 5.129, de 23-7-31 (D.O.E. 24-7-31) - Dispõe 
sôbre a nomeação, demissão e prerrogativas dos escreventes 
habilitados, e dá outras providências. 

O último decreto assinado pelo Interventor Federal João 
Alberto Lins de Barros é o de n.o 5.140, de 24-7-1931. 

Revelou especial interêsse pela assistência social, assim 
é que, no D.O.E. de 12-11-1939, pág. 9.512, há, n a  Secretaria 
do Interior o seguinte: "Por ato de 10 do corrente, foram 
nomeados os snrs. drs. Antônio Carlos Pacheco e Silva, José 
Cássio de Macedo Soares, Samuel Ribeiro, e Osvaldo Leite 
Ribeiro, para sob a presidência do primeiro, constituirem a 
comissão encarregada de estudar os principais problemas ati- 
nentes i, assistência social". 

É neste período que aparecem vários decretos federais 
que têm larga repercussão na administração pública paulista, 
como seja o decreto federal n.o 19.577, de 8-1-1931 (D.O.E. 
23-1-1931) que veda as acumulaçóes remuneradas e dá outras 
providências. Este decreto apresenta duas faces dignas de 
serem estudadas: se por um lado evita os "cabides" de em- 
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prêgo, - certas pessoas tinham três ou mais, -por outro la- 
do abriu vagas para que o "filhotismo" pudesse encontrá-las 
para as suas nomeações, continuando a premiar os amiqos 
com um "emprégo do,Govêrnon, isto é, no funcionalismo pú- 
blico, nepotismo que tem emperrado o bom funcionamento 
do serviço público rio Estado de São Paulo, aliás, no Brasil. 
Só o sistema do mérito, a classificação de cargos, a seleção 
pelo merecimento e aptidão poderão um dia sanar e de m a  
neira racional liquidar com o nepotismo na administração 
pública. 

LAUDO FERREIRA DE CAMARGO 
(Interventor Federal de 25 de julho de 1931 a 

13  de novembro de 1 9 3 1 )  

BIOGRAFIA : - Laudo Ferreira de Camargo nasceu na 
cidade do Amparo, na então Província de São Paulo, aos 
17 dias do mês de abril de 1881. Seus pais eram o Coronel 
João Belarmino Ferreira de Camargo e dona Francisca Vie- 
gas de Arruda Camargo. Fêz o curso anexo à Faculdade de 
Direito de São Paulo onde ingressou e colou grau de bacharel 
em ciências jurídicas e sociais a 4 de maio de 1902. Regres 
sando a sua terra natal, exerceu a advocacia, tendo exercido 
interinamente o Ministério Públiw, até que, por decreto 
estadual de 28 de abril de 1905, foi nomeado promotor pu- 
biiw da Comarca de Serra Negra, funcionando ai cêrca de 
três anos, quando, por decreto de 28 de janeiro de 1908, foi 
removido para a promotoria pública de São José do Rio 
Pardo. 

Após haver obtido titulo de habilitação para o cargo 
de juiz de Direito, formalidade que. na  época, era exigida 
por lei, foi, por decreto de 19 de novembro de 1910, nomeado 
juiz de Itaporanga, donde se removeu, a pedido, para a 
Comarca de Cajuru, por ato de 21 de agosto de 1911. A 
seguir, requereu e obteve remoção para São Simão, segundo 
ato de 8 de outubro de 1912, e dali foi removido para a 1.a 
Vara da Comarca de Ribeirão Preto por decreto de 18 de 
janeiro de 1915. 

Em Ribeirão Preto conservou-se por sete anos, vindo 
depois a sei promovido para a 1.a Vara da Comarca de 
Santos, então 4.a entrância, por decreto de 3 de março de 
1922. Na Comarca de Santos esteve até 20 de setembro de 
1922, quando. mediante nova promoção, foi removido para 
a 1.a Vara Civel e Comercial da Capital de São Paulo, então 
entrância especial. Nomeado. também, diretor do Palácio 
da Justiça, por decreto de 27 de outubro de 1930. 
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Sobrevindo o movimento de 1930, o primeiro ato do 
novo governo, foi nomeá-lo Ministro do Tribunal de Justiça 
do Estado, com assento na 4.a Câmara. 

Em virtude do decreto de 24 de julho de 1931, assumiu, 
como Interventor Federal, o Governo do Estado de São 
Paulo, cargo que deixou no dia 13 de novembro de 1931. 

Por decreto de 30 de maio de 1932, foi nomeado para o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, preenchen- 
do a vaga resultante do falecimento do Ministro paulista 
Francisco Cardoso Ribeiro. Tomou posse no dia 9 de junho 
de 1932. No dia 31 de janeiro de 1949, foi eleito, por una- 
nimidade, Presidente do Sq3remo Tribunal Federal, em cujo 
cargo se aposentou, em virtude de dispositivo constitucional, 
no dia 17 de abril de 1951, ao completar a idade de 70 anos. 

BIBLIOGRAFIA: - "Notas de um Juiz", 1925, SaraLva 
& Cia., Editores, 347 páginas. (Livro escrito quando Juiz da 
1.a Vara de Santos). 

"Decisóes", 1931 -- Saraiva & Cia., Editores, 476 pági- 
nas. (Escrito' quando Ministro do Tribunal de Justiça de 
Sáo Paulo 1. 

Em 1949, por ocasião de sua investidura como Presiden- 
te do Supremo Tribunal Federal, ao qual vinha servindo 
desde 1932, amigos fizeram reunir em volumes de 245 pági- 
nas, sob o titulo "Ministro Laudo Ferreira de Camargo n a  
Presidência do Supremo Tribunal", tódas as homenagens 
que lhe foram prestadas, na ocasião, no Distrito Federal, 
São Paulo, Santos e Ribeirão Preto, alem das publicações 
da imprensa. O mesmo fato se repete em 1953, quando um 
grupo de amigos fez reunir em volume de 292 paginas, todas 
ar; homenagens que lhe haviam sido prestadas após sua 
aposentadoria d o  Supremo Tribunal Federal, sob o tit.ulo 
"Homenagem -- Laudo de Camargo, um Juiz - 17-4-51". 
Contem o volume, que é ilustrado, as manifestaçóes do Po- 
der Judiciário, do Congresso Nacional (Câmara dos Deputa- 
dos e Senado), do Congresso Estadual e Câmara Municipal 
de São Paulo. 

"Discurso" -- publicado pelo Centro Paulista, Rio de 
Janeiro, do qual foi presidente. A peça oratória foi pro- 
nunciada por ocasião de sua posse. 

As publicaçjes acima constituem elementos para a bio- 
grafia do venerando Ministro que ficaria incompleta caso 
não registrassemos que foi Laudo Ferreira de Camargo um 
dos primeiros homens do Govèrno Paulista a cogitar da 
instalaçáo da Universidade de São Paulo, quando por in- 
termédio da Secretaria de Educação, nomeou a comissão 
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composta pelos professôres Alcãntara Machado, Lúcio Mar- 
tins Rodrigues, Raul Briquet, Femando Azevedo e o Sr. Júlio 
de Mesquita Filho, para estudar as bases de sua organiza- 
çáo. Junto ao dr. Belisário Pena, então Ministro da  Edu- 
cação, promoveu entendimentos sôbre a Faculdade de Direito 
de São Paulo, estabelecimento federal de ensino, como uma 
das primeiras medidas para efetivaçáo da idéia. Infeliz- 
mente não houve tempo em seu pequeno periodo adminis- 
trativo da terra bandeirante para que tal acontecesse e a 
Universidade de seus sonhos foi realizada, pouco mais tarde, 
por Armando de Sales Oliveira. 

A ADMINISTRAÇÃO: - No período critico e agitado, 
social e politicamente, em que vivia São Paulo, após a inter- 
ventoria de João Alberto Lins de Barros, foi designado um 
paulista sereno, impoluto, probo, para dirigir os destinos dos 
paulistas. Por decreto de 24 de julho de 1931 foi nomeado 
o Ministro Laudo Ferreira de Camargo. Ainda nesse dia, 
João Aiberto lavra seu último decreto, o de n.o 5.140. Do 
Ministro, o primeiro decreto e o de número 5.141, de 29 de 
julho de 1931. 

Historiemos a aceitação, por parte do Ministro Laudo 
Ferreira de Camargo, da Interventoria Federal. Plinio Bar- 
reto foi nomeado pelo sr. Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 
por indicação de Joáo Alberto, para Interventor Federal em 
São Paulo. Não chegou a tomar posse. O General Miguel 
Costa, então Secretário da Segurança Pública, chefe por- 
tanto da Força Pública, estava disposto a impedir a posse 
do jurisconsulto e jornalista na Interventoria Federal, che- 
gando a colocar tropas na rua, bem como os elementos da 
agremiação política da qual era presidente - a Legião Re- 
volucionária- fundada por êle, Joáo Alberto e Mendonça 
Lima. 

O sr. Oswaldo Aranha, então Ministro da Justiça, veio 
do Rio de Janeiro para dar posse ao sr. Plínio Barreto (11) .  
já tendo adrede combinado o apoio e cobertura que lhe d a  
riam as tropas do Exército Nacional sediadas na Capital e 
em Quitaùna. 

Em sua própria casa, Plinio Barreto recusou-se perante 
o emíssário do Catete a assumir a Interventoria Federal em 
São Paulo, num gesto nobilitante, para evitar correr o san- 
gue generoso dos paulistas, pois a cidade estava em eferves- 
cência. De um lado. os mocos da velha e semure nova > 

( I , )  'L-:,mp;i. Lercr - "Sun P a u : ~  T c w n  Con"uistndo" -- o l " 1  . , A < ,  i i i U .  
i, .-j , ; i  o fox taniiiin çori;do pela nois c o n f r i < ! ~  do Inititurn ili'tiirico e G c o  

grifico de sso l'aulo, 0 hiitaria<lor AIITP" de  Almc#<ln <:zmiirpo. AICin <íeriç i  liiforinri 
que ror deu, aprs<ie~cmur os da h ih l iogr í f i i  cic rcu r:acr;ti:dn ~ i i i .  



361 REVISTA DO TSSTITUTO JZIST~RICO E GLOCR~FICO DE S. ;'.ZULCI 
. 

"Arcadas do Largo São Francisco", doutro os policiais e ho- 
mens de lenço vermelho no pescoço - os da Legião Revolu- 
cionária - percorriam as ruas da Capital. Plinio Barreto 
não quis concorrer para mais uma desgraça para São Paulo 
e, em sua residência, onde se congregava o escol dos idea 
listas de São Paulo de Piratininga, na presença de Oswaldo 
Aranha., indicou seu amigo Laudo Ferreira de Camargo. Este 
relutou, mas como era para o bem de São Paulo, aceitaria 
mediante o empenho d a  palavra das varias correntes politi- 
cas ali presentes, de serem concordes. Foi unânime a acei- 
tação da figura austera do Ministro Laudo Ferreira de Ca, 
margo para ocupar a Interventoria Federal de seu Estado. 

No dia de sua posse, a 25 de julho de 1931, o Interventor 
'Federal escolhe e nomeia o seguinte secretariado: 

Abrahão Ribeiro - Secretário da Justiça e Interino da 
Segurança Pública ; 

Numa de Oliveira - Secretário da Fazenda e Tesouro; 
Antônio de Almeida Prado - Secretário da Educação e 

Saúde Publica ; 
Adalberto Queirós Teles - Secretário da Agricultura, 

Indústria e Comércio ; 
Francisco Emygdio da Fonseca Teles - Secretário da 

Viação e Obras Públicas; 
Francisco Machado de Campos - Prefeito da Capital. 
No Govêrno de Laudo d t  Camargo foram revogados vá, 

rios decretos. Era o corregedor que estava no poder executi- 
vo, veio para ser antes de tudo o distribuidor de justiça do 
que pròpriarnente o executor. Na sua rápida, porém profi- 
cua administração, cuidouse precipuamente das cousas da 
Justiça, como poderemos ver através dos decretos lavrados. 

No período das iriterventorias federais nos Estados, quan- 
do cessaram as plataformas de Govèrno, os relatórios anuais, 
as mensagens portadoras dos dados sobre a administração, 
a melhor maneira de se aquilatar dos fatos, das medidas 
administrativas tomadas, é relacionar os decretos. Em nossa 
relação que seguiraa ordem númerica dos decretos, não serão 
encontrados aquèles de simples rotina, daremos os que cria 
ram, reorganizaram, revogaram, enfim os que operaram sig- 
nificativa contribuição ou transformação na vida da admi- 
nistração pública paulista. 

A relação dos decretos é o nosso documento vivo, objetivo. 
Documento oficial que se encontra nas páginas do "Diário 
Oficial" do Estado, aqui por nós, muitas vêzes designado 
apenas pela sigla D . O .E.. 

Decretc n.o 5.145, àe 30 de julho de 1931, anexa a Secre- 
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taria dos Negócios da Segurança Pública a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Justiça e dá outras providências. 
(Revoga portanto o Decreto 4.789, de 5-12-1930). 

Decreto n.o 5.149, de 3 de agósto de 1931, suprime os 
Depart,amentos da Educação e da Saúde Pública e dá outras 
providèncias. 

Decreto n.o 5.152, de 7 de agósto de 1931, dá regulamento 
ao ensino religioso nas escolas públicas. 

Decreto n.o 5.172, de 24 de agosto de 1931, cria, no Ser- 
viço Sanitário, o Serviço de Enfermagem da Saúde Pública. 

Decreto n.o 5.173, de 25 de agôsto de 1931, institui uma 
Comissão Central para proceder a revisão dos quadros do 
funcionalismo e serviços públicos do Estado e Prefeitura da 
Capital. 

Como èste decreto é significativo na administraçáo pú- 
blica paulista, pois pode ser considerado o primeiro planeja 
mento cientifico em relação aos funcionários públicos, repro- 
duziremos os considerandos, pois êle já faz parte da história 
administrativa paulista : 

"a )  - considerando que é de mister uma revisão dos qua- 
dros do funcionalismo público ; 

b)  - considerando que a melhoria dos vencimentos, em 
seguida a uma revisão rigorosa sóvirá recompensar os e l e  
mentos eficientes do funcionalismo ; 

c )  - considerando que não deve persistir a flagrante 
desigualdade entre vencimentos de funcionários que exercem 
cargos iguais, com funções semelhantes, da mesma impor- 
tância e responsabilidade ; 

d)  - considerando que os trabalhos de equiparação tèm 
sido até agora feitos aos poucos, parceladamente, em vez de 
obedecerem a um critério de conjunto : 

e )  - considerando que a disparidade entre os vencimen- 
tos para cargos de igual categoria e funções semelhantes, 
constitui um dos pontos que vem ferir o estimulo dos servi- 
dores do Estado ; 

f )  .- considerando que a revisáo dos quadros convém 
ser feita náo sòniente em beneficio do funcionalismo, mas 
principalmente do serviço público ; 

g) - considerando, finalmente, que os trabalhos buro- 
cráticos podem e devem ser feitos com mais eficiència, uni- 
formidade, simplicidade ? economia". 

Decreto n.o 5.179, de 27 de agôsto de 1931, reorganiza o 
Ministério Público do Estado. 

Decreto n.o 8.205, de 23 de setemhro de 1931, reorqaniza 
a Secretaria do Palácio do Govêrno e dá outras providências. 
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Decreto n.o 5.215, de 1 de outubro de 1931, modifica a 
redação do Decreto n.o 5.179, de 27-8-31, que reorganizou o 
Ministério Público. 

Decreto n.o 5.216, de 1 de outubro de 1931, dispõe sobre 
os recursos de agravos e embargos e dá outras providências. 

Decreto n.o 5.252, de 5 de novembro de 1931, cria a Co- 
missão Reorganizadora da Divisão Municipal, Administrativa 
e Judiciária. 

Decreto n.o 5.257, de 11 d* novembro de 1931, cria uma 
Comissão de Revisão do Projeto do Código do Processo Penal 
do Estado. 

Decreto n.o 5.264, de 12 de novembro de 1931, regula a 
substituição dos ministros do Tribunal de Justiça pelos juizes 
de Direito da Capital. 

Decreto n.o 5.265, de 12 de novembro de 1931, regulamen- 
ta o processo dos embargos no Tribunal de Justiça. 

Decreto n.o 5.266, de 12 de novembro de 1931, regula as 
nomeações e promoçóes de magistrados. 

Ao Ministro Laudo Ferreira de Camarco, no Executivo 
Paulista, substitui o cidadão Coronel Manuel Rabelo. 

MANUEL RABELO 
(Interventor Federal de 13-11-1931 a 7-3-1932) 

BIOGRAFIA: - Nasceu no Estado do Rio de Janeiro, 
'. aos 11 de janeiro de 1878 e faleceu no Distrito Federal, no 

dia 8 de novembro de 1945. Era filho de Eduardo Rabelo. 
Boa parte de sua infância passou na cidade de Bananal, 

neste Estado, onde foi empregado em uma casa comercial. 
Assentou praça como voluntário no 23.0 Batalhão de Infan- 
taria do Exército Nacional a 3 de março de I893 e a 14 
dêsse mês apresentou-se ao comando da Escola Militar da 
Capital Federal, por ter sido por determinação do Ministro 
mandado ficar a sua disposição. Nessa época ainda ecoava 
no coraçáo da juventude brasileira. a lição de Benjamim 
Constant - o apóstolo do Positivismo no Brasil. Em 1895 
foi promovido a anspeçada, depois a cabo, a furriel e a s& 
gundo sargento. Em 1896, a 25 de abril, foi desligado da 
Escola e mandado apresentar-se a Repartição do Ajudante 
General, em vista do seu grave estado de saúde que recla 
mava sua saída do estabelecimento, sendo incluído no efetivo 
da Escola Militar do Rio Grande do Sul, voltando em 1898 
para a Escola Militar do Brasil, no Distrito Federal. Foi' 
nomeado alferes-aluno a 1 de março de 1901, promovido a 
segundo Tenente a 10 de janeiro de 1907 e a primeiro Tenente 
a 2 de agosto de 1911, por estudos. 

Era um apaixonado pelo estudo. Suas especulações in- 



telectuais não pairavam apenas no campo militar, iam além. 
A 14 de novembro de 1917 é promovido, por estudos a Capi- 
tkn. Em 1918 foi louvado em nome do Presidente da Repú- 
b!im, Ministro da Guerra e Comandante da Região, pela 
fii;ileza impecável com que se apresentou na parada do dia 
7 de setembro dêsse ano. É promovido a Major a 15 de no- 
vembro de 1930, contando antiguidade como graduado desde 
22 de outubro de 1924 e efetivo a partir de 13 de janeiro de 
1952. Em 1930 foi nomeado Comandante do 4.0 R.I.  Na 
mesma data (15-11-1930) em que foi promovido a Major, foi 
a seguir a Tenente-Coronel, contando antimdade a partir de 
7 de fevereiro de 1929. Em 1931, a 13 de. janeiro assume a 
guarniçáo de Quitaúna por ser o mais graduado, quando 
esta é criada. A 26 de fevereiro de 1931 é sorteado para 
presidir um conselho de Justiça Militar, na segunda Audito- 
ria da C.  J .M. A 30 de abril de 1931 é promovido por mere- 
cirtento ao pôsto de Coronel. Foi Interventor Federal em 
São Paulo, de 13 de novembro de 1931 a 7 de março de 1932. 
A 24 de maio de 1932 assumiu o comando da I1 Região Mi- 
litar, tendo sido nomeado para tal -cargo por decreto do 
Govêrno Federal. A 18 de julho de 1932, foi nomeado para 
o cargo de Comandante Interino da Circunscrição Militar. 
Por merecimento é promovido, a 22 de setembro de 1932 ao 
posto de General de Brigada. Em 1934, estêve no Comando 
da VI1 Região Militar. A 16 de junho de 1937 6 nomeado 
Diretor de Engenharia. Em 1938 foi sorteado juiz de um 
Conselho de Justiça Especial na segunda Auditoria da Pri- 
meira Região Militar. 

A 30 de junho de 1938, por merecimento, foi promovido 
a General de Divisão. Exonerou-se do cargo de Diretor de 
Engenharia do Exército por ter sido nomeado Comandante 
da V Região Militar e V Divisão de Infantaria. Em 1939 
foi nomeado Inspetor da Arma e dos Serviços de Engenha, 
ria e, a 1 de dezembro dêsse ano, foi nomeado membro da 
Comissão para regulamentar a Lei de Promoções do Exército. 
A 9 de dezembro de 1939 foi nomeado membro do Conselino 
Nacional de Proteção aos Índios. 

Em 1939, foi ele?to Diretor de Honra do VI1 Campeonato 
Olímpico Regional do Exército. Em 1940, o Conselho das 
Três Ordens Brasileiras, reunido, resolveu conferir-lhe a 
medalha de prata comemorativa do Cinquentenário da Pro- 
clamaçáa da República. Em 1941, foi nomeado Ministro do 
Supremo Tribunal Militar. A 29 de agosto de 1941 foi t rans  
ferido para o Quadro Especial, pelo fato de ter sido nomeado 
Ministro. Em 1914, a 3 de abril, foi eleito' e empossado no 
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cargo de Vice-presidente do Supremo Tribunal Militar. 
Pertenceu a Arma de Engenharia, chegando a exercer a 

Diretoria de Engenharia Militar, tendo se destacado pela 
atividade desenvolvida nesse setor, resultando a c ~ n s t n i ~ á o  
de vários quartéis e estradas. 

A folha militar dêsse cabo de guerra que sempre apre  
goou a paz e a fraternidade é uma das mais brilhantes das 
forças armadas. Era bacharel em Matemáticas e Ciências 
Fisicas, tendo feito o curso regulamentar de engenharia em 
1898. Serviu na Comissão de Linhas Telegráficas do Minis 
tério da Guerra, no Estado do Amazonas, de 22 de fevereiro 
de 1987 a 3 de junho de 1909 e de 16 de novembro de 1915 
a 12 de abril de 1918 e no período da Revoluçáo de São Paulo, 
de 26 de julho a 3 de outubro de 1932. Certamente, pelo 
fato de ter vivido na Amazônia, era um dos cultores do 
tupi-guarani, falando correntemente o avanhaenga. 

Idealista, sonhava com a República apregoada por Ben- 
jamirn Constant, por isso mesmo foi um dos dedicados ser- 
vidores da causa nacional. Nos primeiros anos de sua vida 
abraçou os ideais pelos quais dedicou toda sua vida. Seu 
trabalho, sua fé de ofício, sua vida pública, constituem 
património invejável, exemplo vivo de dedicação e patrio- 

atismo. Foi um denodado patriota - um homem sereno e 
sem rancores - um nacionalista no bom sentido, pois estêve 
sempre atento aos problemas brasileiros, possuindo uma no- 
tável biblioteca sobre assuntos brasilianos. Aplaudiu com 
entusiasmo a criação da Cadeira de Tupi-guarani na Facul- 
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Sáo 
Paulo, o que vem revelar o aprêço que dava ao conhecimento 
da lingua, dos primeiros habitantes de nossa terra. 

Positivista como era, sua grande pai* era a Pátria 
em que nascera, a qual procurava servir, tratando fraternal- 
mente o próximo. 

Desde os primeiros anos de sua vida, sua dedicação a 
causa nacional se evidencia bem através dêste episódio: Em 
1893, por ocasião da rebelião contra o Marechal de Ferro - 
Floriano Peixoto - o então cadete Manuel Rabelo colocou-se 
ao lado do Governo do construtor da República, oferecendo- 
se para as árduas tarefas do mar onde faltavam homens, 
assim é que cumpriu, apesar de pertencer as forças de terra, 
funções de oficial de marinha, recebendo seu batismo de 
fogo, num rebocador que saíra da Guanabara para estabele 
cer ligação com navio republicano em Cabo Frio. Tomou 
parte então na batalha que resultou no torpedeamento do 
Aquidauana, capitânía das forças inimigas. 



Não se conformava com as injustiças. Quando sentiu 
que o programa republicano havia se desviado da rota inicial, 
participou das revoluções de 1922, 1924 e 1930. 

Embora dedicado a engenharia militar e tendo feito o 
curso de Estado-Maior, foi um estudioso do Direito, por 
isso mesmo, por várias vêzes, chamado a intervir em questões 
juridicas ligadas as causas militares. Seus pareceres, sua 
atuação em tais causas firmaram jurisprudência e vieram 
confirmar o juizo que, com justica alardeavam seus pares 
"pensador agi1 e culto". 

Foi nomeado uara o carro de Ministro do Suaremo Tri- 
bunal Militar. A< veio a morte colhê-lo quando- vice-presi- 
dente dessa alta corte de justiça militar, onde, como noutros 
postos, desempenhou suas funções com acendrado espírito 
de patriotismo e justiça, virtudes que exornaram seu caráter, 
fazendo-o digno do maior aprêço de seus compatriotas. 

Possuia a Passadeira de Platina e a Medalha Comemo- 
rativa do 50.0 aniversário da República, a qual serviu com 
amor, patriotismo e abnegação. Era portador de outras con- 
decorações. Foi ainda o fundador da "Sociedade Amigos da 
América" e seu presidente operoso. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de novem- 
bro de 1945, sendo sepultado no Cemitério de São João 
Batista. 

A ADMINISTRAÇÃO - Por decreto do Sr. Getúlio Var- 
gas, presidente do Govênlo Provisório da República do Bra- 
sil, assume o Govêrno de São Paulo, no dia 13 de novembro 
de 1931, em substituiçáo ao ministro Laudo Ferreira de C a  
margo, o Coronel Manuel Rabelo que por decreto dessa mes- 
ma data nomeou o seeuinte secretariado: (ver D. O.E. - 
1511-31 ). 

Marcos de Sousa Dantas - Secretário da Fazenda e 
Tesouro e também Secretário da Agricultura, Ind. e Comércio. 

Florivaldo de Vasconcelos Linhares - Secretário da Jus- 
tiça, Segurança Pública e Secret. da Educação e Saúde 
Pública. 

Luis Anhaia Melo, Secretário da Viação e Prefeito da 
Capital. 

Major Osvaldo Cordeiro de Farias - Chefe de Policia. 
No dia 14 de novembro nomeou o Capitão Waldemar 

Levy Cardoso, para o cargo de Diretor do Departamento de 
Administração Municipal. 

Há modificações no secretariado e procura completa-lo, 
dando demissão a uns e nomeando outros, assim é que por , 

decreto de 21 de novembro de 1931 (D.O.E. de 25-11-31). 



é escolhido para a pasta da Educação e Saúde o sr. Fran- 
cisco .de Sales Gomes Júnior e para Viação e Obras Públicas . 
o sr. João de Mendonça Lima. 

No "Diário Oficial" de 1-12-31, o decreto de 26-11-1931, 
relata o seeuinte secretariado: 

José da-silva Gordo - Secretário da Fazenda e Tesouro. 
Antônio Manuel Alves Lima - Secretário da Agricultu- 

ra, Indústria e Comércio. 
Florivaldo de Vasconcelos Linhares - Secretário da Jus 

tiça ,? Segurança Pública. 
Osvaldo Cordeiro de Farias - Chefe de Polícia do E s  

tado. 
Luiz de Anhaia Melo- Prefeito da Capital. Êste no dia 

4 de dezembro de 1931 é substituído por Henrique Jorge G u s  
des (D.O.E. de 5-12-31). 

O Interventor Federal, cidadão Manuel Rabelo, inaugu- 
rou um govêrno de fraternidade, é o que se lê no Decreto 
n.o 5.267 de 15-11-1931, "indulta oficiais e praças da Fôrça 
Pública do Estado de São Paulo". 

Como todo republicano do tempo de Benjamin Constant, 
Manuel Rabelo procurou, num momento tormentoso da vida 
paulista, quando ódios subterrâneos, quando as frustrações 
inundavam a alma de muitos paulistas, que cerrando punhos 
rancorosamente, tinham sêde de vingança, a um homem p m  
bo e honesto - Laudo Ferreira de Camargo, substitui um mi- 
litar sereno, um positivista que sabia usar o primeiro manda- 
mento de seu catecismo - a fraternidade - Manuel Rabelo 
que procurou governar com verdadeiro espírito fraternal. 

Embora adversários seus tenham feito zombaria de al- 
guns de seus atos, avisos e portarias oficiais, transcrevemos 
três dèles para testemunhar, que no meio de tanta eferves 
cência, há um homem sereno que não é hipócrita e procura 
restabelecer as normas da fraternidade, aquelas dos primei- 
ros dias da República, quando ainda os homens públicos 
respeitavam-se mutuamente. É o que se pode ler no AVISO 
de 21-11-1931. 

AVISO 
PALÁCIO DO GOVERNO 

O CIDADÃO MANUEL RABELO, Interventor Federal 
neste Estado, mandou expedir, a todos os Secretários e ao 
Prefeito da Capital, o seguinte aviso, datado de 20 do cor- 
rente : 

"Considerando que o regime republicano é caracterizado 
pelo predominio da Fratemidade: 
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considerando que a República não reconhece privilégios 
senão os que resultem de virtudes pessoais, domesticas, cívi- 
cas e humanas, de cada cidadão, as quais só podem ser 
proclamadas pela opinião pública; 

considerando que, pelo simples fato de um cidadão passar 
a desempenhar funções públicas êle não se torna, só por 
isso, melhor, mais sábio e mais ativo; 

determino fique instituída, no protocolo do Gabinete do 
Palácio do Govêrno, relativamente ao tratamento a ser ob- 
servado na  correspondência oficial, a fórmula "vós" ao invés 
de "Vossa Excelência": que se procure ir substituindo, a 
vosso critério, a fórmula "senhor" por "cidadão", e, final- 
mente, que se tome sistemática, na mesma correspondência, 
a saudação "Saúde e Fraternidade", usada por Benjamin 
Constant, o fundador da República Brasileira. 

Peço, então, que vos digneis de tomar as providências 
que são necessárias para a uniformização, nessa Secretaria, 
da correspondência oficial, nos termos da presente comuni- 
cação. 

Saúde e Fraternidade". 
a )  Manuel Rabeb. 

Não havia possibilidade de se resolver o grave problema 
da mendicância, mormente após o impacto econ6mico pelo 
qual passou o Brasil com os reflexos internacionais da que- 
bra da Bolsa de Nova York em 1929, a própria revolução 
nacional de 1930, a recente inundação de bonus rotativos, 
inaugurados por João Alberto Lins de Barros (Decreto n.o 
4.867 de 6-2-31), fatores outros que permitiram uma conjun- 
tura economica das mais difíceis. O poder público se tomou 
imbele para amparar o número crescente de pedintes, mor- 
mente em nossa Capital, onde grande era o número de de- 
sempregados, e o coração que abrigava e vivia as normas da 
fraternidade, envia, no dia 28-11-1931 o seguinte AVISO: 

A V I S O  

O. CIDADÁO CORONEL MANUEL RABELO, Interven- 
tor Federal no Estado de São Paulo, fêz expedir o seguinte 
aviso, .datado de 26 do corrente: 

"Cidadão Secretário da Justiça e Segurança Pública dr. 
Flonvaldo Linhares. 

. - Considerando que se não deve desconhecer o alcance 
social e moral da mendicidade, quando ela é dignamente 
exercida ; 



- considerando que qualquer cidadão pode estender a 
mão a piedade, implorando a generosidade dos irmãos; . 
- considerando que quem pede, em público, geralmente 

demonstra superioridade de sentimento, por ter de compri- 
mir o orgulho e a vaidade; 
- considerando que a esmola beneficia tanto o coração 

de quem a pede como o de quem a da;  
- considerando que a recusa ao trabalho não é um v ic i~  

peculiar as classes pobres ; 
- considerando que a contemplação da sociedade de- 

monstra que o maior número de vadios é formado pela. 
burguesia ; 
- considerando que os mendigos, vivendo da bondade 

alheia, sáo moral e socialmente úteis, enquanto são nocivos 
os ricos ociosos, que vivem em pleno desregramento moral 
sem nada produzirem. 
- considerando que é covardia e falta de generosidade 

tratar os mendigos como se eii; ,mo rxcepcional- 
mente, se enconwassem os maiores hipócritas e os maiores 
exploradores ; 
- considerando que existem exploradores em todas as 

classes sociais ; 
- considerando que, se há falsos mendigos, o número 

destes é sempre muito diminuto, e que nem assim deixam de 
produzir em outrem reaçóes altruistas ; 
- considerando que não basta a robustez, de que alguns 

mendigos parecem dotados, para assegurar-se que o seu apa- 
relho cerebral seja são; 
- considerando. assim, que o pretender-se julgar, pela 

aparência, se o indivíduo necessita, ou não, de mendigar, 
pode induzir a grave êrro ; 
- considerando que muitas vêzes o mendigo concorre, 

com sua presença, para a manutenção da ordem, evitando 
muitos crimes ; 
- considerando que ocultar os mendigos aos olhos dos 

forasteiros é querer iludir a êstes quanto a anarquia social 
em que todos os ocidentais vivemos; 
- considerando que o mendigo é um programa, que des- 

perta a atenção, mesmo dos corações mais duros, para os 
problemas em prol da felicidade humana; 
- considerando que nada nos pode mais comover do que 

o sofrimento alheio ; 
- considerando que é um dever fundamental o respeito 

a mulher, em qualquer situação social em que se encontre; 



- considerando que embora, em principio, a esmola 
deve ser dada, ninguém é a isso obrigado; 
- considerando que a dignidade da mendicidade escapa 

- como a d e  qualquer outra funçáo proletária - a compe 
tência judiciária dos órgãos do govêrno, e está únicamente 
sujeita ao juizo da opinião pública; 
- considerando, portanto, que violar o livre exercício 

público da mendicidade é um monstruoso crime de lesa- 
humanidade ; 

determino que ninguém, sob o simples pretexto de exer- 
cer a mendicidade, sofra qualquer constrangimento em sua 
liberdade; que, quando, por motivo insofismável de ordem, 
algum mendigo dever ser afastado do ponto onde se ache, 
a autoridade competente o faça com todo o cavalheirismo, 
ainda mais em se tratando de uma senhora. e, finalmente, 
que só se procure dar asilo aos mendigos que livremente o 
solicitarem. 

Peço, pois, que vos digneis de tomar as providÊncias 
que são necessárias para o fiel cumprimento da presente 
crimunicaçáo. 

Saúde e Fraternidade. 

Coronel Manuel Rabelo, 
Interventor Federal". 

D.3.E. - 28-11-1931 

A nosso ver. os decretos mais importantes do seu período 
são os seguintes : 

Decreto n.o 5.266, de 18-12-1931, "Institui o Código de 
Contabilidade para o uso das Prefeituras Municipais do 
Estado". 

Decreto n.o 5.289, de 14-12-1931 - "Amplia as atribuições 
do Comando Geral da Fôrça Pública do Estado". 

Decreto n.o 5.297, de 21-12-1931 - "Fixa o efetivo da 
Fórça Pública do Estado de S. Paulo, para o exercício de 1932". 

Decreto n.o 5.320, de 30-121931 - "Cria e dá organiza- 
ção ao Instituto Astronômico e Geográfico do Estado de 
São Paulo". 

Decreto n.o 5.325; de 31-12-1931 - "Cria o Departamento 
i 

de Trhnsito e Policiamento e dá outras providências". 
Decreto n.o 5.326, de 31-12-1931 - "Fixa para 2.141 h@ 

mens o efetivo da Guarda Civil de Sáo Paulo, para o exerci- 
cio de 1932". 

Decreto n.o 5.335, de 7-1-1932 - "Reorganiza a Instrução 
Pública e dá outras providências". 
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Decreto n.o 5.368, de 3-2-32 - "Dispõe sobre a Instala- 
ção do Conselho Consultivo do Estado de São Paulo, e dá 
outras providências". 

Decreto n.o 5.381, de 12-2-1931 - ''Cria no Serviço Sani- 
tário a Secçáo de Estudos e Profilaxia do Impaludismo". 

Decreto n. 5.393, de 20-2-32 - "Cria o Departamento G e  
ral de Compras". 

Decreto n.o 5.394, de 25-2-32 - "Cria, sem aumento 
de despesa para o Estado, a Inspetoria de Higiêne e Assis 
tencia Dentária". 

Decreto n.o 5.413, de 4-3-32 - "Institui o Hino dos E s  
tudantes para ser cantado em todas as  festas e comemora- 
çúes escolares". 

Transmitiu o Govêrno ao Sr. Pedro de Toledo no dia 7 
de março de 1932, mas é digno de ser transcrito o aviso que 
C do dia 5 de março e publicado no Diário Oficial de 6-3-32 : 
"ATOS DO GOVÊRNO PROVISÓRIO" 
PALÁCIO DO GOVÊRNO 
São Paulo, 5 de março de 1932. 

Cidadãos Secretários da Justiça e Segurança Pública e 
da Educação e Saúde Pública. 

Considerando. que o culto wral dos Mortos é necess4,rio 
ao conveniente desenvolvimento da Fraternidade universal ; 

considerando que, no regime republicano, o PODER 
TEhIPORAL OU GOVÊRNO nenhuma intervenção pode 
exercer em questões científicas quaisquer, como sáo os pro- 
blemas médicos, e especialmente na apreciação das CON- 
DIÇÕES ORGÃNICAS DETERMINANTES DA MORTE ; 

considerando que o regime republicano não consente que 
se profanem os Mortos, sujeitando os corpos a sacrilegas 
explorações ; 

considerando que é uma tirania explorar os cadaveres 
dos indigentes para exames anatõmicos, a pretexto de inte- 
resses da ciência ; 

considerando que os corpos dos proletários são tão in- 
violáveis como os das pessoas pertencentes a burguesia; 

considerando que e livre àr, pessoas que estiverem con- 
vencidas da necessidade ou da utilidade de tais práticas 
legarem, para estas, os seus corpos, o obterem que .o mesmo 
legado seja feito por pessoas de sua família, por amigos, e 
pelos que nelas confiarem ; 

considerando que, por fôrça de princípios deshumanos 
infelizmente ainda acolhidos em lei, é admitida a autopsia, 
quando se trata de investigar certos crimes; 
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considerando, entretanto, que é um dever procurar ate- 
nuar os males, até que a implantação definitiva do regimem 
republicano venha eliminar os últimos destroços do reg5 
lismo ; 

considerando que é sempre justificável o apelo a gene- 
rosidade humana, a fim de que todos contribuam para o 
respeito a dignidade alheia ; 

determino : 
que sejam, ao menos, abolidas as autopsias, como ele- 

mento de pesquisa judiciária, sempre que por outros dados 
se possa concluir a chamada causa-mortis, ou circunstância 
essencial ; 

que, quando for feito o exame anatdmico, a autoridade 
competente assuma a plena responsabilidade moral do ato, 
cercando o cadáver do mesmo respeito e recato que lhe me- 
receria o corpo de um irmão; 

que, afora o acima determinado, ninguém sofra ultraje 
anatômico sem o seu prévio assentimento em vida, ulterior- 
mente confirmado pela família. 

Peço, pois, que vos digneis de tomar as providências que 
são necessárias para o fiel cumprimento da presente deter- 
mação. 

Saúde e Fraternidade 

Coronel Manuel Rabelo 
Intementor Federal". 

No seu período foram criados alguns ginfisios : em Itu, 
Catanduva, instalado o de Taubaté e estabeleceu nova for- 
ma de remuneração para o magistério público primário do 
Estado. 

O úitimo decreto assinado pelo cidadão Coronel Manuel 
Rabelo é o de n a  5.436, de 5 de marw d e  1932. 

O Interventor Federal cidadão Cel. Manuel Rabelo, ao 
transmitir o Executivo Paulista a~ Sr. Pedro de Toledo. no 
Palácio dos Campos Elísios, no dia 7 de março de 1932, às 
16,30 horas, proferiu um pequeno discurso dirigido ao povo 
paulista concitando-o a lutar pelos seus ideais. Transcreve- 
mos o iiltimo parágrafo: "Marchai para a vitória das glorie 
sas aspirações nacionais! E só desejo, então, mais tarde, 
quando tiverdes conquistado a felicidade que almejais, poder 
vir respirar, de novo, ainda que por um momento, êste a r  
enoùrecedor, onde, embora só em intenção, me foi dado 
contribuir para a grandeza de São Paulo". 



PEDRO DE TOLEDO 
(Intervento~ Federal de 7-3-1932 a 10-7-1932 - 

Governador de 10-7-1932 a 2-10-1932) 

BIOGRAFIA: - Pedro Manuel de Toledo, filho do ca- 
pitão do Exército Nacional Manuel Joaquim de Toledo e 
de dona Ana Barbosa de Toledo, nasceu no dia 29 de junho 
de 1860, na  cidade de São Paulo, à rua das Flores, n.o 12. 
Descendente de paulistas, daqueles que dedicaram suas vidas 
aos interêsses da Nação, pois seu avo era o Conselheiro 
Joaquim Floriano de Toledo, secretário particular de D. P e  
dro I, deputado geral de 1830 a 1840 e presidiu a antiga 
Provincia de São Paulo, tendo por seis vêzes exercido a vice 
presidência e pelo espaço d.5 64 anos servido à Pátria. (Ver 
Galeria dos Presidentes de São Paulo - vol. I, pág. 809). 

Fêz seu curso de humanidades em São Paulo e parte do 
de Direito, concluindo seus estudos juridicos em Recife em 
1884. Logo após sua formatura seguiu para São José do 
Além Paraiba, no Estado de Minas Gerais, onde abriu sua 
banca de advogado, e enamorandu-se de dona Francisca, filha 
do Conselheiro Francisco Januário da Gama Cerqueira, veio 
com ela a casar-se. 

Jornalista dos mais combativos, fêz parte da redação de 
"República", periódico acadêmico onde teve companheiros 
que mais tarde prestariam os mais relevantes serviços na 
administração e politica brasileiras. 

Residiu na  cidade mineira durante três anos, advogando 
e em plena época do Império; juntamente com outros, dentre 
êles, Demóstenes Lobo. Gama Cerqueira, fundaram o Parti- 
do Republicano. 

Regressando para sua terra natal, continuou no exercí- 
cio da advocacia, interrompido apenas, durante os periodos 
que desempenhou altas funções e comissões de confia.nça do 
poder executivo. Sua volta para São Paulo foi feita a pedido 
de seu tio afim, o Visconde de Ouro Preto. O Partido Liberal 
tendo ascendido ao Govêrno, foi encarregado pelo Imperador 
para organizar seu ministério, o Visconde de Ouro Preto, 
que ao entregar a Presidência de Província de São Paulo ao 
Brigadeiro José Vieira do Couto Magalhães, recomendou 
seu sobrinho Pedro de Toledo, designado então para o cargo 
técnico de procurador fiscal da Tesouraria Provincial. 

Serviu à Monarquia com lealdade, embora. republicano 
de ideal. Vein a República e a ela serviu até o fim de sua 
vida. Nesta foi Delegado e Chefe de Policia interino, cargos 
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ocupados em nlomentos criticos, mas de cujo desempenho 
sempre saiu galardoado. Quando por ocasião da revolta da 
Armada, exercendo na Capital paulista o cargo de Coman- 
dante Superior interino da Guarda Nacional, deixa tal posto 
e segue para Faxina (hoje Itapeva) no palco da guerra, de- 
sempenhando missões de alta confiança do então Piesidente 
do Estado, Bernardino de Campos. Foi Pedra de Toledo um 
dos colaboradores eficientes da resistência da fronteira do 
Paraná e de todo o litoral de Sáo Paulo, destacando-se San- 
tos, bombardeada por dois navios do Almirante Custódio 
de Meio, bem como Sáo Sebastiáo alvoroçada por um único 
projetil que foi se encravar na igreja matriz, mas o sufici- 
ente para por em polvorosa toda a cidade praiana. Nessa 
luta de Custódio de Me10 contra Floriano Peixoto, recebeu 
a patente de Coronel da Guarda Nacional, milicia a qual 
prestou inenarráveis serviços. Depois de ter empunhado a 
espada, volta para empunhar a pena nas lides jornalísticas 
e a palavra no Parlamento. 

Republicano por ideal, viveu momentos difíceis, mor- 
niente sustentando luta contra aquêles que desejavam a 
volta da Monarquia. Nisto foi apoiado por seus irmãos 
maçons. Em 1893, participou juntamente com seus irmãos 
maçons do movimento que a Maçonaria paulista, publica- 
mente, manifestou-se independente do Oriente do Rio de 
Janeiro. Foi um dos incansáveis batalhadores em prol da 
liberdade, igualdade e fraternidade, lema da maçonaria uni- 
versal. É eleito pelos seus irmãos maçons a 27 de julho de 
1908, GráeMestre do Oriente Maçônico de São Paulo, per- 
manecendo ate 1913 quando deixou o Brasil para residir em 
Roma. 

Quando eleito deputado a Assembléia Legislativa Esta- 
dual pelo Partido Republicano Federal, revelou-se um dos 
mais notáveis tribunos, justamente quando os companheiros 
do chefe de seu partido, debandaram, deixando a facção 
dirigida pelo General Glicêrio (18951897). Só em 1898 é 
que êle deixa o Partido Republicano Federalista. No entanto, 
no Congresso foi um dos mais eficientes trabalhadores, ali 
defendeu as teses: a organização dos municipios, a lei das 
incom~atibilidades. a magistratura. a ex~loracão de estradas 
de ferro, a valorizáçáo dõ  café, tôdas reiacioia&muito de 
perto aos interêsses da gente paulista. 

F G ~  um dos mais fortes opositores e combateu pela im- 
prensa a Prudente de Morais, fundando em 1.0 de agosto 
de 1896 "A Nação". 



Voltou a banca de advocacia, tendo abandonado a poli- 
tica, mas, Jorge Tibiriçá, pacificador e harmonizador da 
política paulista, conseguiu sua volta às lides, após dez anos 
de abandono. Em 1905 é eleito deputado estadual e reeleito 
em 1907. Quando, em 1909, eclodiu n questão das candida- 
turas presidenciais, - motivada pela combinação entre o 
Presidente da República, Afonso Pena, e o de São Paulo, 
Albuquerque Lins, de se lançar a candidatura de David Cam- 
pista, - 'Pedro de Toledo, Rodolfo Miranda, Manuel Villa- 
boim, Rafael Sampaio, Bento Bicudo, Herculano de Freitas 
e outros sustentaram a de Hermes da Fonseca. Pelo jornal 
"São Paulo" e na tribuna da Câmara, Pedro de Toledo, o 
tribuna que sabe argumentar, arrebanha novos adeptos 
dessa candidatura do Marechal: Campos Sales, Martim 
Francisco, Francisco Morato e outros, que lutaram brilhan- 
temente pela candidatura de Hermes da Fonseca. Há uma 
divergência no Partido Republicano e os hermistas organi- 
zaram o Partido Republicano Conservador. Pedro de Toledo 
vê, em São Paulo, a derrota de seu candidato. Há uma t r a  
ma para apoderar-se do poder o que resultaria. numa inter- 
venção federal, evitada porém com a pacificação e extinção 
do Partido Republicano Conse~ador. 

O oposicionista Pedro de Toledo é reeleito deputado fe- 
deral por Sáo Paulo, quando é convidado pelo Marechal 
Hermes da Fonseca, então Presidente da Repitblica, para 
exercer o cargo de Ministro da Agricultura, quando êste 
assumiu a Presidência aos 15 de novembro de 1910. Perm* 
neceu nesse cargo atd 28 de novembro de 1913, quando se 
exonerou por haver sido nomeado Ministro, em Roma. 

Quando Ministro da Agricultura, permaneceu de 4 a. 31 
de maio de 1912 no Rio Grande do Sul, incentivando não só 
a agropecuária, mas abrindo novos rumos às experiências da 
industrializaçálo da uva e do trigo. 

Como nosso Ministro Plenipotenciário em Roma, foi um 
diplomata eficiente; defendeu os interêsses brasileiros, wn- 
seguindo a revogaç5o da lei que vinha impedindo a emigra- 
çEiO italiana para o Brasil. 

Foi transferido para a Espanha e a seguir para a Repú- 
blica Argentina, e em Buenos Aires faleceu suaespôsa. 

Permaneceu por largo tempo na embaixada brasileira 
em Buenos Aires, sendo um verdadeiro traço de fraternida, 
de entre brasileiros e argentinos. Ali estudou minuciosarnen- 
te o voto secreto, já adotado naquela naçáo irmã, e escreveu 
o livro "O Voto Secreto", editado pelo Partido Democrático, 
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tornandese um dos maiores propugnadores desssa inovação 
democrática. Não só este fato foi capital para que a política 
do "voto dos defuntos", da "eleição a bico de pena", endere- 
çasse seu ódio e perseguição contra ele, mas também em 
razão de ter tratado paternalmente em Buenos Aires os exi- 
lados da revolução de 1924, atitudes que resultaram na per- 
seguição movida contra êle pelo presidente Artur Bemardes, 
precipitando seu retorno ao Brasil em 1926, com 66 anos de 
idade. Homem pobre e probo, socialista convicto, regressa 
para sua Pátria, abrindo escritório de advocacia e completa- 
mente afastado das lides políticas, fixou residência na Ca- 
pital Federal. E no gozo merecido do aconchêgo de seus 
familiares, o Chefe do Govémo Provisório, sr. Getúlio Var- 
gas. foi buscá-lo para, como Interventor Federal no Estado 
de São Paulo, apaziguar a família paulista cujo ânimo cada 
vez mais exaltado se tornava. Eram os primeiros dias do 
ano de 1932. 

Veio para Sáo Paulo num periodo de agitação intensa 
que culmina com a eclosáo da Revolução Comtitucionalista 
quando a 10 de julho 6 aclamado Governador de São Paulo, 
pelo povo, pelas forças do Exercito Nacional, pela Polícia 
Estadual e pelas classes conservadoras. Quando da chegada 
de Pedro deToledo a Sáo Paulo, o povo imbuído de espírito 
revolucionário, não queria aceitá-lo pois pensava- ser um d e  
legado da ditadura, porém, êle estava ao lado da causa de 
Sáo Paulo, o velho socialista era também um constituci* 
nalista - reconheceram os mais recalcitrantes - e a "una 
vocce" bradaram: "Viva Pedro de Toledo". Tornou-se um 
ídolo dos paulistas. Coroa-se, embora com sacrifícios mil a 
sua carreira - tomou-se imortal nas páginas da HisMria 
paulista.. Ao apor a sua assinatura no documento da rendi- 
çáo disse: "Cumpri meu dever. Retirmne, agora, para mi- 
nha obscuridade, até que a Ditadura mande buscar-me para 
a. cadeia ou para a forca" (12). Foi o ancião justo e per- 
feito em obras e atos, coberto de glórias, levado para a Ilha 
do Rijo na  Baía de Guanabara, onde esteve na prisão com 
Artur Bernardes, Borges de Medeiros e outros, seguindo 
exilado para Lisboa. Lá permaneceu, cercado pelo carinho 
do povo irmão até que é repatriado por ocasiáo do Govêrno 
de Armando de Sales Oliveira, vindo para sua Pátria junta; 
mente com Julio Mesquita Filho, passando a residir no Rio 
de Janeiro. 
( I  r.&, ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~  - ~ ~ ~ t i ~ ; ~  .. ~ ! ; ~ i ~  di SCG ~ ~ ~ ' i , . ,  . \ ~ i . . i ~ .  r i , j ; .  S .  I : .  li& 

l i l ia 37".  
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Faleceu na Casa de Saúde Dr. Eiras, no Rio de Janeiro, 
motivado por uma esclerose cardierenal, colapso, as 4 horas 
e 10 minutos da manhã de 29 de julho de 1935. Transladado 
para São Paulo, foi sepultado no Cemitério da Consolação, 
cujo túmulo é ponto de romaria cívica dos paulistas no dia 
9 de julho de todos os anos. 

Sõbre o pranteado morto reproduzimos trechos de dis- 
cursos de ilustres brasileiros: "Nesta madrugada negra, Sáo 
Paulo perdeu o maior dos paulistas", disse na  Cámara dos 
Deputados o Prof. Dr. Alfredo EUis Jr.; "Pedro de Toledo 
ilumina com o facho inextinguivel das reivindicações de 
nossas liberdades a história fúlgida dos bandeirantes", pala- 
vras de Cirilo Jr. na Assembléia Legislativa; "Apagou-se a 
figura grandiosa cuja sombra gigantesca assustava e punha 
receios nos pigmeus d a  planicie. Mas a sua influência não 
desaparecera", disse Percival de Oliveira; a mulher paulista, 
por uma de suas mais autorizadas representantes, disse pelas 
palavras de Alaide Borba : "A vida desaparece ; permanece 
o simbolo! Pedro de Toledo: sê no céu, perante o Senhor, o 
embaixador de nossa fé na grandeza inquebrantável de São 
Paulo ! ". 

No Cemitério da Consolação, vários oradores se fizeram 
ouvir e dentre os muitos destacamos apenas esta frase de 
Sílvio Portugal: "Fostes a encarnação magnífica da terra 
que vos viu nascer!". 

ADMINISTRAÇÁO: - Continuava o período anormal 
da vida administrativa paulista, dai não haver plataforma 
de Govêrno bem como a inexistência de mensagens relatan- 
do o que foi realizado em seu pe~iodo administrativo. A vida 
administrativa nos tempos tumultuários poderá ser auscul- 
tada através dos decretos. Sem dúvida este é um dos peri* 
dos mais agitados e anormais da vida pública paulista, quan- 
do eclodiu uma revolução. Acêrca do movimento que empol- 
gou São Paulo, apenas registramos os decretos administrati- 
vos dessa época, assinados pelo Interventor e depois Gover- 
nador Pedro de Toledo. E o documento da história adminis- 
trativa paulista na sua fase revolucionária. por excelência. 

O Interventor Pedro de Toledo sucede ao cidadão C@ 
ronel Manuel Rabelo. Tomou posse no dia 7 de março de 
1932, decreto assinado pelo sr. Getúlio Vargas, chefe do Gw 
vêrno Provisorio da República dos Estados Unidos do Brasil. 

Por decreto de 15 de março de 1932 (D. 0:E. de 16-3-32) 
são nomeados seus secretários os seguintes cidadãos: 

José da Silva Gordo - para o cargo de Secretário dos 
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Negócios da Fazenda e Tesouro ; 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz - para o cargo de 

Secretário dos Negócios da. Justiça e Segurança Pública; 
Teodureto de Camargo -- para o cargo de Secretário 

dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio; 
João de Mendonça Lima - para o cargo de Secretário 

de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas; 
Francisco de Sales Gomes - para o cargo de Secretário 

de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pública; 
Oswaldo Cordeiro de Farias - para o cargo de Chefe de 

Polícia do Estado; 
Prof. Henrique Jorge Guedes -- para o cargo de Prefeito 

Municipal da Capital ; 
Henrique Levy Cardoso - para o cargo de Diretor do 

Departamento de Administração Municipal. 
Logo após os acontecimentos de 23 de maio de 1932, no 

dia 27 désse mês, esta é a composição do novo secretariado: 
Waldemar Ferreira - Secretário de Justiça e Segurança 

Pública ; 
José Rodrigues Alves Sobrinho - Secretário da Educa- 

ção e Saúde Pública; 
Paulo de Moraes Barros - Secretário da Fazenda; 
Francisco da Cunha Junaueira - Secretário da A g i -  - 

cultura ; 
Francisco Egidio da Fonseca Teles - Secretário da Via 

çáo ; 
Joaquim A. Sampaio Vida1 - Diretor do Departamento 

de Ahinistraçáo Municipal ; 
Gofredo Teixeira da Silva Teles - Prefeito da  Capital. 
Podemos dividir a administração Pedro de Toledo em 

dois períodos distintos: do Interventor e do Governador. 
Há, intercalado no período da interventoria, o de seu substi- 
tuto, sr. José da Silva Gordo, que permaneceu durante dez 
dias a testa da administraçáo, assinou decretos. No impedi- 
mento, por motivo de viagem do Sr. Pedro de Toledo ao 
Rio de Janeiro, ficou o então Secretário da Fazenda e Te- 
souro Sr. José da Silva Gordo que, com a demissão a pedido 
do Secretário da. Justiça e Segurança Pública, Dr. Manuel 
Carlos de Figueiredo Ferraz, ficou cumulativamente nessa 
pasta. - era então o substituto legal do Interventor, perma- 
necendo de 22 de abril de 1932 a 3 de maio de 1932. 

Como apontamos, na administração do Sr. Pedro de To- 
ledo podemos destacar dois períodos: o primeiro onde a 
agitação política contribuiu para que houvesse marasmo 



382 REVISTA Di> IU~TITCTO m ~ ~ 6 ~ ~ ~ C  i GF~RFICU DE 5.  P.ll.i.0 
~ .- ~. ~~ 

administrativo e o segundo que se caracterizou pela eclosão 
do movimento armado dos paulistas contra o Govèrno cen- 
tral, quando a administraçáo foi sacrificada em benefício 
da causa abraçada. Datando dai a mudança no próprio c a  
beçalho dos decretos, pelo fato do sr. Pedro de Toledo, por 
motivo das forças militares e povo paulista aclamarem-no 
Governadof-, passa. então a usar o seguinte preâmbulo em 
cuja autoria se 16 o fundamento legal da autoridade, nos 
decretos a partir do de número 5.574, de 10 de julho de 1932, 
publicado no D. O. E. de 13-7-1932 : O DOUTOR PEDRO DE 
TOLEDO, FOR ACLAMACÁO DO POVO PAULISTA, DO 
EXÉRCITO NACIONAL E DA FÕRÇA PÚBLICA, GOVER 
NAWR DO ESTADO DE SAO PAULO, ETC. aliás, êste é o 
título consagrador de Pedro de Toledo - O GOVERNADOR. 

Do periodo de interventoria é o decreto n.o 5.437 de 
13-3-1932, um dos primeiros assinados por Pedro de Toledo, 
criando o Serviço de Fiscalização da colheita, beneficiamen- 
to, prensagem, marcas e classificação do algodão. 

Ainda da fase primeira de sua administração, podemos 
destacar os decretos números 5.475 e 5.499, bem como o de 
número 5.525 de 19 de maio de 1932, fixando nova data para 
festa das árvores e dos animais, que revelam um grande 
interêsse, passo primeiro para a campanha do refloresta 
mento, bem como o de proteção a nossa fauna, tão menos- 
prezados. 

O decreto n.o 5.547, de 14 de abril de 1932, regulamenta 
a Delegacia Geral do Ensino Privado e o decreto n.o 5.499, 
de 3 de maio de 1932, que estabelece o regime do concurso 
obrigatório para nomeações e promoções de funcionários pú- 
blicos, cria comissões de serviço civil e dá outras providèn- 
cias sobre o imposto, vencimentos e horário de expedientes 
das repartições públicas. Este decreto faz uma referência 
a um outro. de n.o 3.839, de 17-4-1925, sobre concurso de 
ingresso o que vem comprovar o interêsse renovador do g+ 
vêrno revolucionário, quanto ao funciotialismo público. 

Este primeiro periodo da administração de Pedro de 
Toledo na interventoria foi de grande agitação política e 
social, culminando com a morte de Miragaia, Miranda, Dráu- 
sio e Camargo, jovens estudantes tombados ao anoitecer de 
23 de maio de 1932, na praça da República. Os reflexos 
administrativos são percebidos através dos decretos lavrados 
nêsse período, por exemplo no decorrer de junho, náo pas- 
saram alem dos de aprovação de contratos de arrendarnen- 
to, etc.. 
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Irrompe o movimento armado a 9 de julho e o decreto 
número 5.574, de 10 de julho de 1932, declara em vigor tôdas 
as leis pelas quais o Estado de Sáo Paulo vem se regendo. 
Neste decreto, pela primeira vez, Pedro de Toledo usa o 
titulo de Governador do Estado de São Paulo : "O DOUTOR 
PEDRO DE TOLEDO, por aclamação do povo paulista, do 
Exército Nacional e da Fôrça Pública, governador do Estado 
de São Paulo, declarando continuarem em vigor tôdas as 
leis por que o Estado se vem regendo, ratifica todas as leis 
por que o Estado se vem regendo, ratifica e confirma as 
nomeações dos seus Secretários de Estado, Chefe de Policia, 
Prefeito Municipal de São Paulo, Diretor do Departamento 
Municipal, Prefeitos Municipais, Ministros do Tribunal de 
Justiça, juizes, serventuários de justiça, delegados de policia, 
oficiais e praças da Fôrça Pública, funcionários públicos em 
geral nomeados na conformidade das leis anteriores. Para 
que não sofra solução de continuidade o serviço público, d e  
termina que permaneçam todos no exercício de seus cargos, 
oficiaes e funções, observando os regulamentos até agcra 
expedidos. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, 10 de julho 
de 1932. 

PEDRO DE TOLEDO 
Waldemar Ferreira" 

Logo a seguir são criados os cargos de Delegados Técni- 
cos junto às prefeituras. Decreto n.o 5.580, de 14-7-1932. 

O D.O.E. de 14-7-32 traz a Aclamação do Governador 
do Estado, isto é, a ata lavrada em Palácio a 10 de julho: 

"Aos dez dias do mês de julho de mil novecentos e trinta 
e dois, no Palácio do Govêmo do Estado de Sáo Paulo, pre- 
sentes o general Isidoro Dias Lopes, chefe das forças consti- 
tucionalistas; coronel Euclides de Figueiredo, comandante 
da 2.a Região Militar; coronel Júlio Marcondes Salgado, 
comandante da Fôrça Pública; dr. Costa Manso, presidente 
do Tribunal de Justiça; dr. Waldemar Ferreira, secretário 
da Justiça e Segurança Pública; dr. Rodrigues Alves Sobri- 
nho, secretário da Educação e Saúde Pública; dr. F .  E. da 
Fonseca Telles, secretário da Viação e Obras Públicas; dr. 
Francisco da Cunha Junqueira, secretário da Agricultura, 
indústria e Comércio; dr. Paulo de Moraes Barros, secretá 
n o  da Fazenda; dr. Gofredo da Silva Teles, prefeito da Ca- 
pital; dr. Thyrso Martins, chefe de Polícia; dr. Joaquim 
Sampaio Vidal, diretor do Departamento de Administrwáo 



Municipal; dr. Antônio de Pádua Sales, presidente do Parti- 
do Republicano Paulista; dr. Francisco Morato, presidente 
do Partido Democrático; dr. Carios de Souza Nazareth, pre- 
sidente da Associação -Comercial ; dr. Luis Americo de Frei- 
tas, Presidente do Instituto do Café; Forças do Exército e 
da Milicia Estadual; representantes de tôdas as classes so- 
ciais de São Paulo e incalculável multidão que enchia literal- 
mente a praça João Pessoa e ruas adjacentes, na maior 
manifestação de civismo a que São Paulo tem assistido até 
a presente data, foi aclamado Governador do Estado o sr. 
Embaixador Pedra de Toledo, a quem o povo paulista deferiu 
o solene compromisso de dirigir os seus destinos na atual 
fase da vida brasileira". 

Para constar lavrou-se a presente ata, que será assinada 
pelos presentes. 

aa) PEDRO DE TOLEDO, General Isidoro Dias Lopes, 
Coronel Euclides de Figueiredo, Costa Manso, Waldemar 
Ferreira, J. Rodrigues Alves Sobrinho, F. E. da Fonseca Ts 
les, Francisco da Cunha Junqueira, Paulo de Moraes Barros, 
Gofredo da Silva Teles, Joaquim A. Sampaio Vidal, A. de 
Padua Sales, Francisco Morato, Carlos de Souza Nazareth, 
Thyrso Martins, J. J.  Cardoso de Melo Júnior, Rodolfo Mi- 
randa, Altino Arantes, Luis Amériw de Freibas. 

Vivia Sko Paulo dias anormais com o movimento que 
empolgou a opinião pública. Necessário se fêz tomar medi- 
das de exceção, dai os decretos n.os 5.575, de 10-7-32, 5.576 de 
11-7-32 e 5.587, de 14-7-32. 

Para mostrar as medidas de exceção tomadas nesse pe- 
ríodo, transcrevemos os decretos abaixo. 

Decreto n. 5.575, de 10 de julho de 1932. 
Decreta feriado o dia 11 de julho. 
"O DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, Governador do Eç- 

tado de São Paulo, 
considerando que a vitória do movimento revolucionário 

constitucionaiista empolgou todos os espíritos, na mais justa 
expansão de jubilo por essa jornada de sentido profunda- 
mente brasileiro, e atendendo as manifestações das classes 
sociais para o prolongamento, por mais um dia, das grandes 
comemoraçóes do acontecimento sem par; 

Decreta : - 
Art. 1.0 - É considerado feriado para todos os efeitos 

legais e de festa nacional, o dia de amanhã. 
Art.'Z.o - Este decreto entrará em vigor imediats- 



mente. 
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 10 de julho 

de 1932 
PEDRO DE TOLEDO 
Waldemar Ferreira". 

Os primeiros decretos-podem nos revelar a marcha do 
movimento militar. A vitória não foi imediata como se acre- 
ditava, não há mais apenas o motivo de júbilo alegado no 
decreto acima, outros vão aparecendo. 

Decreto n.o 5.576, de 11 de julho de 1932. 
Declara que sáo feriados os dias 12, 13 e 14 do corrente: 
"O DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, Governador do Es- 

tado de São Paulo, por aclamação do Povo Paulista, do 
Exército Nacional e da Fôrça Pública, 

considerando serem especiais as circuntâncias criadas 
pela situação política do Estado, em face do movimento 
constitucionalista, que empolgou, e 

atendendo ao que lhe representaram associações repre- 
sentativas do comércio, da indústria, bancárias e outras, no 
sentido de pôr a salvo os interesses tanto coletivo, quanto ., 

individuais, 
Decreta: 
Art. 1.0 - Considerar-se-ão feriados, em todo o Estado, 

os dias 12, 13 e 14 do corrente, não podendo, nesses dias, 
ser praticados os atos impraticáveis nos dias feriados por 
disposição de leis federais ou estaduais. 

Art. 2.0 - Excetuam-se desta medida os atos das Re- 
partições Públicas, de caráter administrativo a fim de não 
se interromper o serviço  publico^ 

Art. 3.0 - Poderão abrir-se e funcionar os estabeleci- 
mentos comerciais e industriais. 

Art. 4.0 - Êste Decreto entrará em vigor imediatamente. 
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, em 11 de 

julho, de 1932. 
PEDRO DE TOLEDO 
Waldemar Ferreira". 

(Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios da 
Justiça e Segurança Pública, aos 11-7-1932 - Carlos Villalva 
- Diretor-Geral ). 

O decreto 5.587, de 14 de julho de 1932, considera fer ia  
dos os dias 15. 16, 17, 18, 19 e 20 de julho e dá outras provi- 



dências. Estas são as do art. 4 - "Ficam dispensados de 
pagamento de taxas de armazenagens as mercadorias não 
retiradas da Alfândega e Docas de Santos e das Estações de 
Estrada de Ferro, durante os dias feriados já decorridos e 
os a que êste decreto se refere". 

Outros decretos: Isenção de Impostos, n.o 5.591, de 
15-7-32; criação do Cadastro Industrial, decreto 5.595, de 
18-7-1932; e criado o Grupo Misto de Aviação da Fôrça Pú- 
blica do Estado, decreto n.o 5.590, de 15 de julho de 1932, 
centralização do Serviço de recebimento e distribuição de 
gêneros, decreto 5.592, de 15-7-1932. 

Esperav&se que a vitória fosse imediata, dai a providên- 
cia tomada estender-se apenas até 20 de julho, porém outras 
idênticas foram tomadas, pelos decretos n.os 5.576, 5.587, 
5.599, 5.603, 5.607, 5.609, êste de 27 de julho de 1932. 

A proibição nesses dias de serem praticados os atos im- 
praticaveis nos dias feriados por disposição de leis federais 
e estaduais tinha o cunho evidentemente econômico. Outros 
decretos dêsse cunho foram lavrados: o decreto 5.585 de 
14-7-1932 (D. O .E. 157-32) autorizando a emissão especial 
de bonus, o que repetirá com os decretos n.os 5.603, de 23 
de julho de 1932, (os divisionários, posteriormente substituí- 
dos conforme o decreto 5.670 de 14  de setembro de 1932) 
mandando "substituir pelos de nova estampa, os bonus di- 
visioriarios "Pré-Constituição" e autoriza a emissão dos de 
200$000, para atender as exigéncias da circulação". Lam- 
çam mão da contribuição popular, a Campanha do Ouro, 
decreto 5.657, de 20 de agôsto'de 1932. Outras medidas de 
ordein econômica foram tomadas. Pelo decreto 5.600, de 20 
de julho de 1932, criação do Conselho Consv.ltivo Econômico 
Financeiro do Estado junto à Secretaria da Fazenda e Te 
souro do Estado. 

Decreto n.o 5.657, de 20 de agosto de 1932. 
Dá providências sobre a "Campanha do Ouro". 
O DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, Governador, por 

aclamação do Estado de São Paulo, usando das atribuiçoes 
que lhe confere a Lei e atendendo ao que, por intermédio 
da Secretaria da Fazenda e do Tesouro do Estado, lhe re- 
presentou a Associação Comercial de São Paulo. 

Decreta : 
Art. 1.0 - É reconhecida a utilidade pública da "Cam- 

panha do Ouro para a Vitória", departamento criado pela 
Associação Comercial .de Sáo Paulo e por ela entregue à 
direção de uma comissão que nomeou. 



Art. 2.0 - Competem exciusivamente a "Campanha do 
Ouro para a Vitória" : 

a )  - o recebimento, no território do Estado, e a guar- 
dá, onde por ela fôr designado, de quaisquer donativos feitos 
para o bem de São Paulo, em metais preciosos (ouro, prata, 
platina), pedras preciosas, jóias de qualquer espécie e obje- - 
tos de arte; 

b )  - a feitura de anéis, alianças, medalhas ou qual- 
quer outro objeto destinado a ser entregue a doadores, para 
simbolizar donativos feitos nos têrmos da letra a. 

Art. 3.0 - Salvo autorização oficial, fica expressamente 
proibida a compra e venda, em espécie, de metais preciosos 
(ouro, prata e platina). 

Art. 4.0 - A autorizaçáo a que alude o artigo antece- 
dente, só poderá ser concedida pela Secretaria da Fazenda 
e Tesouro, depois de ouvida a Comissão da Campanha do 
Ouro, nomeada pela Associaçáo Comercial de São Paulo, a 
qual compete a fixação do preço, tendo preferência para a 
compra. 

Art. 4.0 - Fica também expressamente proibida, salvo 
autorização nos têrmos do artigo antecedente, a exportação, 
para fora do Estado, de quaisquer objetos 40s enumerados 
na letra "a", art. 2.0 dêste decreto. 

Art. 5.0 - Aos infratores das disposiçóes dêste decreto 
serão aplicada3 as seguintes penalidades, etc.. . . 

Decreto n.o 5.614, de 29 de julho de 1932. 
Autoriza o abono na base dos vencimentos integrais de 

tôdas as faltas dadas de 11 do corrente em diante, pelos 
servidores do Estado que houverem se alistado nos bata- 
lhões patrióticos, organizados para combater a =tadura. 

Restringe a exportação de produtos ou mercadorias dêste 
para outro Estado, conforme reza o decreto n.o 5.614, de 
29-7-1932. 

Os fenômenos econômicos anormais culminam com a 
moratória, decreto 5.624 de 6 de agosto de 1932, bem antes, 
porém, declarava irritos os decretos do Govêmo Provisório 
da República, autorizando a emissão do papel moeda e 
compromissos externos. Decreto 5.593, de 17-7-32. A morató- 
ria é prorrogada por 30 dias, segundo o decreto 5.694, de 
1.0 de outubro de 1932. E o último decreto assinado pelo 
Governador Pedro de. Toledo é o de n. 5.695, de 1.0 de outu- 
bro de 1932, abrindo mais um crédito de 50 :000$000, para 
acorrer as despesas com a Revolução Constitucionalista. 

Medida administrativa de alta significação reflete o de- 
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creto n.o 5.586, de 14 de julho de 1932, para evitar a acefalia 
dêsses orgáos públicos federais, quando foram declarados 
irritos os decretos do Govêrno Provisório da República: 
"incorpora a Administração pública do Estado, e a ela subor- 
dinados, todos os serviços, departamentos, agências, delega- 
cias e repartições publicas federais". 

Decreto n.o 5.627, de 10 de agósto de 1932. 
O DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, Governador do Esta- 

do de São Paulo, por aclamação do povo paulista, do Exér- 
cito Nacional e da Força Pública, 

considerando que, ao lado da organização dos serviços 
públicos, tem sido notavelmente eficiente a cooperaçáo dos 
particulares na coordenação dos esforços de todos em prol 
do Movimento Constitucionalista; 

considerando que a mobilizaçáo civil no Estado se ope- 
rou espontâneamente, deparando-se às aut,oridades, desde o 
primeiro momento, já em ação dos serviços da guerra; 

considerando que a milícia civil M .  M. D. C. (iniciais 
dos nomes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, estudan- 
tes vitimados na  noite de 23 de maio pelos partidários da  
ditadura) é uma organizaçáo surgida, após o movimento 
cívico daquela noite, para a defesa autônoma de São Paulo; 

considerando que a M.M.D. C. centraliza, neste mo- 
mento, todos os serviços de mobilizaçáo civil no Estado de 
São Paulo, cooperando valiosamente com a administração 
do Estado e com os Comandos Militares ; 

considerando que é necessário manter e tornar mads 
amplos êsses serviços de mobilização civil ; 

Decreta : 
Art. 1.0 - E reconhecida de utilidade pública a milícia 

civil M.M.D.C., com sede nesta Capital e comissões em 
todos os municípios do Estado. 

Art. 2.0 -A M.M.'D. C. terá a seu cargo o alistamento, 
instrução, aquartelamento, abastecimento, transporte e as- 
sistência do voluntariado civil, segundo as instruções das 
autoridades administrativas do Estado e dos Comandos Mi- 
litares. 

Art. 3.0 - Continuará a M.M.D.C. a executar os ser- 
viços, que já criou, instalou e se acha em funcionamento, 
sóbre publicidade, Correio Militar, assistência às famílias 
dos combatentes e a população civil, propaganda cívica, an- 
gariamento e distribuição de donativos, escotismo, assistên- 
cia sanitária e outros quaisquer que importem à orghnizaçáo 
defensiva do Estado. 
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Art. 4.0 - A mobilizaçáo civil M.M. D.C. será admi- 
nistrada por um Conselho Geral, composto de dez membros, 
com funções gratuitas, nomeados e presididos pelo Secretá- 
rio da Justiça e Segurança Pública. 

Art. 5.0 - O Conselho Geral da Mobilizaçáo Civil M. 
M. D. C.  organizzrá o regulamento dos serviços já existen- 
tes, e dos que forem criados, a juizo do Conselho e aprovação 
do Secretário da Justiça e Segurança Pública. 

Art.  6.0 - O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposiçóes em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 10 de 
agôsto de 1932. 

PEDRO DE TOLEDO 
Waldemar Ferreira" 

(Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios da 
Justiça e Segurança Pública, aos 10 de agosto de 1932 - 
Carlos Villalva - Diretor Geral). 

("Diário Oficial do Estado" de 11-8-1932, pág. 1) .  

Foi dada concessão de franquia livre para toda corres- 
pondência, pelo Decreto 5.621; de 3 de agosto de 1932: 

"Concede franquia livre para toda correspondência pos- 
tal, telegráfica e radiotelegráfica emanada das autoridades 
civis e militares bem como destinada ao correio militar do 
exército constitucionalista em operaçóes". 

Posteriormente, vemos, ir além das fronteiras geográfi- 
cas paulistas, o campo da autoridade emanada de Pedro de 
Toledo, pelo fato de Mato Grosso estar aliado ao movimento 
revolucionário, e nisto está a razão do decreto n.o 5.666 de 
10 de setembro de 1932, fixar o quadro do pessoal da Diretc- 
ria Regional dos Correios e Telégrafos de Mato Grosso, com 
sede em Campo Grande. 

O mesmo acontece com Santos, de acordo com o que 
reza o decreto n.o 5.667 de 10 de setembro de 1932. 

Pelo decreto 5.660, de 2 de setembro de 1932 é autoriza 
da emissão de seios postais, de circulação interna e de diver- 
sos valores e, pelo decreto 5.675, de 20 de setembro de 1932, 
altera e amplia o decreto 5.660, de 2 de setembro de 1932. 

Com o inicio da luta armada, medidas de exceção foram 
tomadas, dai o decreto 5.597, de 18 de julho de 1932, dispondo 
sobre a requisição de transportes. . 

É criado o Departamento de Assistência a população 
civil, decreto 5.601, de 21 de julho de 1932 e o decreto n.o 
5.627, de 10 de agôsto de 1932, reconhece como de utilidade 



pública a M.M.D.C. 
A medida administrativa da Extinção dos Conselhos 

Consultivos Municipais, foi tomada a 30 de julho, como se 
lê no decreto n.o 5.616, de 30 de julho de 1932. 

É adotado um brasão de armas para o Estado de São 
Paulo, conforme reza o decreto n.o 5.656, de 29 de agosto 
de 1932. 

ADOTA U M  BRASáO DE ARMAS PARA O ESTADO 
DE SÁO PAULO. 

"O DOUTOR PEDRO DE TOLEDO, Governador do Es- 
tado de São Pa~ilo, por aclamação do Povo Paulista, do 
Exército Nacional e da For-a Pública, 

DECRETA : 
Art. 1.0 - ADOTA O Estado de São Paulo o Brasão 

de Armas, lançado no desenho anexo e com os seguintes 
caracteristicos : 

"Em campo de goles as letras SP em chefe e uma es- 
pada em pala com a ponta ao alto e o punho brocante sobre 
o cruzamento de dois ramos de louro e carvalho, tudo em 
prata. Timbre: uma esirêla de prata. Fitáo em goles com 
a divisa - "PRÓ BRASILIA FIANT EXIMIA" - em letras 
de prata, suportes: dois rzmos de café, frutificados e de 
sua cor". 

"O Estado de São Paulo, ao contrario dos demais Esta- 
dos da Federação, não possui, ainda, brasão de armas. Vai 
possui-lo agora, em hora oportuna como poucas. Como tudo 
o que é seu, como tudo o que se acha incorporado ao seu - patrimonio moral e material, êste brasão de armas será, 
também, uma conquista do seu povo. Ao invés de consagrar 
unicamente glórias antigas, consagrará, também, glórias pre- 
sentes. Os símbolos que no mesmo figuram viverão pelo que 
dizem do passado e pelo que confirmam no presente". 

"São Paulo vive um instante de apogeu. A história de 
Piratininga, táo ilustre hoje como na era das Bandeiras, 
veio culginar nesta epopéia pelo direito e pelas liberdades 
públicas. A espada batalhante encontra, mais uma vez, 
mãos que a empunham, enristam e dignificam. Essa espada 
desbravou sertões, alargou fronteiras, fundou cidades, de- 
sembainhou-se pela Independência, cobriu-se de glórias nas 
guerras do Sui, ajudou'a implantar e a consolidar a Repú- 
blica e agora se levanta contra a ditadura, para salvar e 
redimir o Brasil. A sua missão, no passado, como no pre- 
sente, e de pelejar, vitoriosamente, pelas grandes causas da 

I 
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nacionalidade, a cujos destinos, várias vezes, tem aberto no- 
vos m o s " .  

"O escudo é o português, como convém a descendentes 
de portuguéses e de acordo com o uso já consagrado no Brasil. 
De uma só cor e um so metal, como é de bom estilo em 
heráldica, ficando, assim, dentro da maior simplicidade e 
em harmonia com o brasão da cidade de São Paulo. O ver- 
melho, esmalte representativo da altivez, da audácia e da 
glória, perpetua o valor do povo paulista, que jamais trepidou 
em afrontar as asperezas da luta e a derramar o seu sangue 
pelo Brasil e pela liberdade. A prata, metal simbólico da 
lealdade e da nobreza, alude também ao topo branco usado 
tradicionalmente pelos partidários da Constituição, desde os 
tempos coloniais, e adotado com-o &distintivo dos constituci- 
nalistas no atual movimento revolucionário. Diz bem do 
caráter ordeiro de nossa gente, que sòmente quer viver sob 
o regime da Lei e das garantias jurídicas, pelo qual ainda 
agora se bate". 

"As iniciais S P significam que o próprio nome de São 
Paulo evoca melhor o seu valor e as suas glóriw do que 
quaisquer símbolos ou emblemas. O uso das letras iniciais 
está consagrado na heraldica desde os tempos antigos, o 
que se pode ver no armorial português e, entre os paises na 
França, que adotou as letras R F, pondo de lado simbolos 
de grande prestígio, que poderia ostentar. 

A espada romana, usada pelo apóstolo São Paulo, evoca 
o padroeiro do Estado. Lembra ainda o gesto de Amador 
Bueno, a epopéia das Bandeiras, Pedro I proclamando a In- 
dependência na colina do Ipiranga e, finalmente a espada 
que, na hora atual, foi "desembainhada em continência 
a Lei". 

"05 ramos de louro e carvalho consagram o valor mili- 
tar de São Paulo, que desde os tempos coloniais tem sabido 
enobrecer as tradições de bravura pelo povo brasileiro, e o 
seu valor cívico, sempre a frente das gande; iniciativas 
tendentes a criar uma situação proeminente no concerto 
dos povos cultos". 

"Como timbre, uma estrêla de prata: indica que Sáo 
Paulo é uma das unidades da Federação Brasileira, si&@ 
lizadas por 21 estrêlas nas armas federais". 

"A divisa "PRÓ BRASILIA FIANT EXIMIA" - "PELO 
BRASIL FAÇAM-SE GRANDES COUSAS" - afirma 0 pro- 
fundo sentimento de brasilidade do Povo Paulista. Lembra 



o esforço de que sempre se mostraram capazes os filhos dêste 
Estado quando a Nação exigiu dèles o máximo de sacrifícios, 
como ainda agora está acontecendo". 

"Os ramos de café indicam a base da fortuna pública do 
Estado e a tradição de riqueza. que São Paulo soube criar, 
através de árduos trabalhos". 

Art. 2.0 - Entrará êste decreto em vigor imediatamente, 
revogadas as disposiçóes em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo! 29 de Ages- 
to de 1932. 

PEDRO DE TOLEDO 
Waldemar Ferreira 
Francisco da. Cunha Junqueira 
Paulo de bloraes Barros 
Francisco Emydio da Fonseca Telles 
J. Rodrigues Alves Sobrinho. 

(Publicado na  Secretaria de Estado dos Negócios da 
Justiça e Segurança Pública - Diretoria Geral, aos 29 de 
agòsto de 1932 - Carlos Villalva - D. Geral). 

Findo o movimento revolucionário, toma conta do Go- 
vêrno paulista, tendo, por ordem superior, assumido o Go- 
vêrno Militar do Estado de São Paulo (D.  O. E.  de 4-10-1932 
o Coronel Herculano de Carvalho e Silva que transmite o 
Govêrno ao General de Brigada Waldomiro Castilho de Lima, 
nomeado também Governador Militar por decreto de 6 de 
outubro de 1932 pelo sr. Getúlio Vargas. No dia 10 de outu- 
bro de 1932 tomou posse e já se lê no Diário Oficial do Es- 
tado o decreto assinado pelo General-Governador, o de n.o 
5.697, de 10 de outubro de 1932, publicado no D.O.E. de 
11-10-1932. 

Dentre os aspectos da rnobilizaçáo militar, assinala-se o 
tomado pelo dec. 5.658, de 29 de apósto de 1932 estabelecendo 
normas para a produção de alcool motor; outro è o decreto 
5.668, de 11 de setembro de 1932, criando o Departamento de 
Mineração Metalúrgica (D.  O. E. 11-9-1932 ). 

O periodo de interventoria de Pedra de Toledo vai de 
7 de março de 1932, interrompido com a designação por èle 
mesmo feita, para ser substituído por José Maria. Gordo (de 
22 de abril de 1932 a 3 de maio de 1932) ate 10 de julho de 
1932, quando é aclamado Governador, periodo que vai até 
entregar o Govêrno ao Delegado Militar, Cel. Herculano de 
Carvalho e Silva, no dia 2 de outubro de 1932. 



JOSÉ DA SILVA GORDO 

(Interventor-Federal - substituto de 22-4-1932 a 3-5-2932) 

BIOGRAFIA - José da Silva Gordo nasceu em São 
Paulo no dia 6 de abril de 1891. Fêz seus estudos preparam 
rios no Ginásio do Carmo, na Capital. Dedicou sua vida ao 
estudo da economia bancária, tornando-se um dos mais bem 
sucedidos banqueiros do Estado de São Paulo. 

Em 1909 iniciou sua atividade comercial no Banco Italo- 
Brasileiro, mais tarde transformado em Banco Francês e 
Italiano para a América do Sul. Em 1915 'foi nomeado seu 
procurador e em 1920, diretor da importante filial de Santos. 

Em 1926 foi eleito diretor do Banco do Estado de São 
Paulo. Em 1929, foi distinguido com a nomeação para o 
alto cargo de Diretor da Carteira Cambial do Banco do 
Brasil e em junho de 1929, presidente do Banco do Brasil, 
no Govêrno de Washington Luis Pereira de Sousa. 

Pedro de Toledo, quando Intewentor Federal no Estado 
de São Paulo, confirmou* na  pasta da Secretaria da Fazen- 
da, em 1932. Quando da viagem de Pedro de Toledo ao Rio 
de Janeiro, dirigiu os destinos de São Paulo de 22 de abril 
de 1932 a 3 de maio de 1932. 

Desde 1940 é superintendente do Banco de Comércio e 
Indústria de São Paulo, diretor da Companhia Seguradora 
Brasileira, da Companhia Brasital e do Frigorífico Cr~Zeir0. 

ADMINISTRAÇÁO - Quando Pedro de Toledo assumiu 
a Interventoria Federal no Estado de São Paulo, o sr. José 
da Silva Gordo, Secretário da Fazenda do Interventor Fe- 
deral demissionário Cel. Manuel Rabelo, foi mantido em 
seu pôsto, confirmado por ocasião da escolha feita pelo 
"cidadão civil e paulista" nomeado para dirigir os destinos 
do Executivo paulista. A 1 7  de abril de 1932, tendo o Secre- 
tário da Justiça, sr. Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz 
pedido demissão, cumulativamente, o sr.. José da Silva Gordo 
assume tal pasta. Legalmente, o sr. José da Silva Gordo 
tornou-se o substituto do sr. Pedro de Toledo, quando êste 
viajou para o Rio de Janeiro, na noite de 22 de abril de 
1932. Respondeu então pelaadministração pública paulista 
na qualidade de Interventor Federal Substituto até a volta 
do sr. Pedro de Toledo que s e  deu pela manhã de 3 de 
maio de 1932. 

Vários decretos foram assinados pelo Interventor Fede- 
ral Substituto, dentre os quais destacamos o de n.o 5.493, 
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de 29 de abril de 1932 que institui a obrigatoriedade da car- 
teira de saúde para admissão de operários, auxiliares e em- 
pregados de qualquer categoria nos diversos estabelecimentos 
ou locais de trabalho. 

Num periodo  agitado^ de reivindicaçóes políticas e so- 
a cres- ciais, a administraçáo ficou em segunda plana. A ond- 

cente ia tomando corpo dia a dia, como posteriormente se 
viu a 23 de maio de 1933 e com a eclosáo do movimento de 
9 de julho de 1932. Neste, Jose da Silva Gordo não partici- 
pou como Secretário de Estado, pois havia sido ~ubstituido 
por Paulo de Moraes Barros e não o foi por Armando de 
Sales Oliveira por motivo de impedimento legal. A 27 de 
maio de 1932, Paulo de IhIoraes Barros substituis a José da 
Silva Gordo na Pasta da Fazenda e Waldemar Ferreira na  
da Justiça e Segurança Pública. 

HERCULANO DE CARVALHO E SILVA 

(Delegado Militar de 2-10-1932 a 6-10-19321 

BIOGRAFIA - Herculailo de Carvalho e Silva é filho 
do Sr. Alfredo Gualberto da Silva, nasceu em Sa-ucáia, Es- 
tado do Rio de Janeiro, aos 31 de outubro de 1892. 

Com dezessete anos de idade assentou praça na  Fôrça 
Pública do Estado de São Paulo, no dia 9 de outubro de 
1909. Graças a seus méritos pessoais, ao desejo incontido 
de progredir, a 3 de fevereiro de 1910 recehe as divisas de 
anspeçada. Nesse mesmo ano, a 17 de setembro passa para 
o posto de furriel e a 23 de novembro ao posto de segundo 
sargento. No ano seguinte, aos 6 de março de 1911 foi clas- 
sificado como amanuense, passando a trabnlhar na Casa 
da Ordem. Não perdia tempo, visava sempre aprimorar sua 
cultura e a 21 de dezembro de 1911 e declarado diplomado 
no Curso Geral, com média 8,02. 

Por mérito é a 22 de janeiro de 1513, pela ordem do dia 
do Comando Geral, promovido ao posto de alferes, sendo 
classificado como arquivista do Estado-Maior da Fôrça Pú- 
blica Paulista. O aprinioramento de seus conhecimentos 
ocupou lugar primordial de suas cogitações intelectuais e a 
5 de dezembro de 1913, obteve média 8,03 nos rxames finais 
do Curso Literário e Científico. Estava se preparando para 
ser um homem de cultura. nas fileiras da milicia paulista, 
na organização do imortal Brigadeiro Tobias. A sua capaci- 
dade intelectual, cultura e caráter adamantino granjearam- 



ihe a confiança de seus superiores e a 7 de março de 1914 
passou a exercer interinamente as funções de ajudante de 
ordens do Comando Geral da Força Pública do Estado 
de São Paulo. 

Em 1916, a 31 de julho e promovido ao pôsto de Tenente, 
passou a servir como adido ao EstadwMaior da Fõrça Públi- 
ca e mais tarde ajudante de ordens daquele comando. 

A 27 de dezembro de 1917 passa o seu põsto a denomi- 
nar-se 1.0 Tenente e é nomeado ajudante de ordens do Pre- 
sidente do Estado, Dr. Altino Arantes. 

Aos 12 de fevereiro de 1919 é classificado no Estadw 
Maior da FórçaPública e a 22 de abril dèsse mesmo ano é 
promovido ao pôsto de Capitão e classificado no Curso E s  
pecial Militar. 

Graças a sua cultura, conhecimento de línguas estran- 
geiras, compostura e lidimo representante do militarismo, 
um pratótipo do homem das relações públicas - que exige 
qualidades, inatas muito mais do que as aprendidas - era 
sempre posto a disposição da3 visitas ilustres que nosso E% 
tado recebia, assim foi designado para acompanhar S. A. o 
Príncipe Armone em visita pelo interior do Estado 127-9- 
1920) ; depois ao Ministro da Viação durante sua permanèn- 
cia em terras paulistas; ao Rei da Bé1e;ica; ao Dr. Vitor Ma- 
nuel Orlando, 'Embaixador da Itália; em 1921 ao Ministro 
da Agricultura durante sua permanênria em nossa Capital; 
foi ajudante de ordens do Ministro Jose Pires do Rio, en- . 
quanto permaneceu emilosso Estado, em agõsto de 1921 e 
em julho de 1922 e designado para servir como oficial de 
ordens do Embaixador dos reis da Belgica, o Barão Fallar; 
chefe da Casa Civil do Presidente do Estado; em 1923, a 20 
de outubro é colocado à disposição do Embaixador do México, 
Sr. Alvaro Torres Dias; em 1924 do Embaixador francês, e 
em outubro dèsse ano, do Embaixador de Portugal; Em 1928 
ficou a disposição do Presiderite da República., Dr. Washing- 
ton Luis Pereira de Sousa, enquanto êste permane- "eu no 
Estado de São Paulo; durante a estada do Sr. Getúlio Var- 
gas em São Paulo, após o movimento revolucionário vi- 
torioso de 1930, foi o oficial pósto a sua disposição, passando 
a seguir a disposição do Sr. João Aberto Lins de Barros, 
enquanto Delesado Militar; em março de 1931 foi designado 
para ajudante de ordens de S.A. o Principe de Gales du- 
rante sua permanêiicia em riosso Estado. 

Herculano de Carvalho e Silva, no entretanto, não era 
apenas o homem de salões, de relações públicas cheio de 
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lhanuras e beija-mão das damas dos reis, príncipes, embai- 
xadores ou ministros que acompanhava, era também o sol- 
dado das trincheiras, das campanhas, das zonas de operação 
onde se fazia necessária a bravura, a coragem civica, a 
disciplina. Em julho de 1922 passou a servir as ordens do 
Comandante da 2.a Região Militar, General Akúlio de Noro- 
nha, seguindo até as fronteiras de Mato Grosso, na zona de 
operação de guerra, a disposição do Cel. Tertuliano de Albu- 
querque Potyguara, cio Exército Nacional. 

Na revolução de 1924 foi defender o Palácio dos Campos 
Elisios, onde permaneceu até dia 9, retirou-se para o Ipiran- 
ga, depois para Guaiaúna, operando até dia 28 de julho. Es- 
têve em Ponta Grossa (E. Paraná) nas operações contra 
os revolucionários, assumindo posteriormente o comando do 
Batalhão, e depois sob as ordens do Cel. Pires Almada, 
ocupou Pôrto. Percorreu as margens do Irati até a foz do 
Iguaçú, fronteiras da Argentina e Paraguai. Seguiu em se- 
tembro de 1926 com um batalhão para Goiás em persegui- 
ção aos remanescentes da revolta de 1924. De Goias pene- 
trou em Mato Grosso. A campanha n a  qual estêve foi a de 
perseguir a Coluna. Prestes, sendo citado em boletim pelo 
General Álvaro Guilherme Mariante, comandante das fõr- 
ças em operações, quando os revolucionários chefiados por 
Luis Carlos Prestes e Miguel Costa, a 3 de fevereiro de 1927, 
atravessaram as fronteiras boliviano-brasileiras. 

Em sua. fé-de+ficio pode-se ler os muitos elogios que 
recebeu pela apresentação nos desfiles, motivados pelo garbo 
e correção. Na realidade sempre primou em ser um militar 
tipo Caxias, integralmente militar. 

Recebeu várias condecorações: a 16 de junho de 1922 
a da C m  de Cavalheiro da Ordem d a  Coroa, conferido por 
S .M.  o Rei da Bélgica; a 10 de maio de 1923, com a Ordem 
da Coroa, por S.M. o Rei da Itália; a 12 de junho de 1926, 
é-lhe concedida a Medalha da Legalidade pelo Governo do 
Estado de São Paulo; em 1928 recebeu Medalha de Mérito 
M'ilitar e outra idêntica em outubro de 1931. 

As diversas promoções que teve foram conquistadas por 
merecimento e por exames prestados. Em janeiro de 1924, 
presta exame para o pôsto de Major, alcançando a média 
geral 8,11, matriculando-se depois no curso de Aperfeiçoa 
mento e a 6 de novembro de 1924, passa para o põsto de 
Major, sendo classificado como secretáriò do Estado-Maior 
da Fôrça Pública do Estado de São Paulo. 

Em fevereiro de 1927 é promovido a Tenente-Coronel, 



com classificação no Comando &o Batalháo. Estava numa 
frente de combate, desde o dia 10 de juiho de 1932, no "Tu- 
nel", onde recebeu a. 24 dêsse mês a promoção a Coronel, 
sendo nomeado Comandante Geral da Feirça Pública do 
Estado de São Paulo. 

Ocupou cargos onde revelou grande operosidade, como 
sejam: diretor da Caixa Beneficente da Fôrça Pública, em 
1928 ; diretor da Liga de Esportes ' da Fôrça Pública em 
agosto de 1931 e anteriormente, em março dêsse mesmo ano, 
foi nomeado pelo Interventor Federal Sr. João Alberto Lins 
de Barros, interventor no município de Presidente Wences- 
lau; compôs também o Conselho de Justiça da Fôrça Pú- 
blica. 

Herculano de Carvalho e Silva foi sempre um militar 
fiel à Lei, à Disciplina, a Ordem. Quando, por ocasião da 
Revolução de 1932, seguiu a 10 de julho para Moji das Cru- 
zes, logo depois para o "Tunel", onde houve um dos combates 
mais encarniçados; estava em operação de guerra, quando 
foi nomeado para o comando supremo da Fôrça Pública do 
Estado. Transcrevemos aqui, com todos os pormenores, data 
vênia, o documento que se encontra no arquivo do marte1 
General da Fõrça Pública, na fMe-ofício dêsse militar: 
"Julho - 10 - Seguiu para Moji das Cruzes, em operações 
de guerra, a fim de assumir o comando do conjunto do 1.0 
e 2.0 B. C .P.  A 11, foi público ter deixado o comando do 
conjunto do 1.0 e 2.0 B. C. P., assumindo na mesma data, 
o comando de seu batalhão, a vista de ter o Sr. Coronel 
Antônio de Paiva Sampaio, do Exército Nacional, assumido 
o comando do destacamento, conforme fêz público o bole- 
tim n.o 2. A 13, embarcou na estação de Moji das Cruzes 
com destino a São José dos Campos, onde chegou às 12 horas 
e estacionou. A 16, seguiu para Cruzeiro, onde na mesma 
data localizou o batalhão no "Tunel" da Serra da Manti- 
queira. A 26, por decreto de 23, publicado no "Diário Ofi- 
cial" de 24, e conforme féz público o boletim do Q.G. n.o 
169 de 23, foi promovido ao põsto de Coronel e nomeado 
CORONEL COMANDANTE DA FORCA PÚBLICA DO ES- 
TADO DE SÃO PAULO. A 27, em boletim regimental nú- 
mero 204, foi público o seguinte: "DESPEDIDA AGRADE 
CIMENTO": Como é do conhecimento da Fôrça Pública, 
em data de 24 dêste mês, foi promovido ao pôsto de Coronel 
e nomeado Comandante Geral da Força. Pública, o Sr. Te- 
nente-Coronel Herculano de Carvalho e Silva, comandante 
dêste Batalhão. É desnecessário qualquer comentário em 



torno da individualidade do senhor Coronel Herculano, quer 
em sua vida pública, como particular; como chefe, deu sem- 
pre sobejas provas do valor e competência, pois disso são 
testemunhes oculares os seus comandados déste Batalhão. 
Nas campanhas do Paraná, 11 meses de luta, pelos sertões 
inóspitos de Goiás, e Mato Grosso, 7 meses de difíceis e 
arriscadas travessias, pelos sertões destes dois grandes Es- 
tados. de Itararé, enfrentando a maior coluna do Sul e final- 
mente neste, da qual se afasta por tornarem necessários 
seus valorosos serviços, no comando da Força Pública; sem- 
pre soube se conduzir com dignidade, valor e competência, 
honrando sempre as tradições da nossa gloriosa Força. PU- 
òlica. Orgulhosos rendemos ao nosso querido chefe esta 
singela homenagem, em não deixar passar despercebidas dos 
anais desta Corporaçáo, algumas referências de sua pessoa, 
se bem que muito pálidas, muito aquem de seus méritos 
pessoais. 0 s  oficiais e praças do 2.0 Batalhão, do mais hu- 
niiIde soldado ao mais alto pôsto da hierarquia militar, 
despedindo-se de seu querido e inesquecivel chefe, sensibili- 
zados agradecem o muito que por êles fez e fazem os mais 
srdentes votos pela felicidade pessoal e de seu comando, 
guardando em seu9 corações, sempre viva a mais grata re- 
cordaçuo". A 30, em boletim regimental n.o 207, que trans- 
creveu do senhor Coronel Sampaio, aeata data, n.o 22, foi 
público o seguinte: "Tendo sido promovido a Coronel e 
nomeado Comandante Geral da Fôrça Pública do Estado 
de São Paulo, o senhor Tenente-Coronel Herculano de Car- 
valho e Silva, é, por ésse motivo, aesligado déste destaca- 
mento. Coim o desligamento do Coronel Herculano, perde o 
destacamento, um de seus mais bravos combatentes. Oficial 
de inteligência, valente e calmo, aos primeiros ,contatos com 
o adversário, impôs-se logo pelo seu valor, pela sua calma e 
pela sua grande dedicação a causa que defendemos. A defe- 
sa do "Tunel" onde permaneceu cêrca de 12 dias, sob violenta 
pressão do adversário, sagrou-o um combatente de brilhan- 
tes qualidades militares. No comando da defesa da Região 
do Tunel, em boa hora entregue a sua bravura serena, foi 
sem contestação, a garantia da vitória. A heróica Força Pú- 
blica de São Paulo está de parabens, seu chefe sobre ser um 
cavalheiro de fino trato, é um soldado de régia têmpera". 

A Revolução Constitucionalista foi vencida pelas armas. 
As tropas vencedoras viriam ocupar a Canital paulista, sede 
do Govêrno revolucionário. Pedro de Toledo, Governador 
de Sáo Paulo assina a rendição após o pedido de armistício 



pelo General Bertoldo Klinger, pedido que lhe foi negado, 
coi~forme se le no "Manifesto do Govêrno registrado por 
Axeliano Leite (13 ). São Paulo não poderia ficar acefalo; 
foi eiitáo designado pelo cheie supremo das tropas vencedo- 
ras. Sr. Getúlio Vargas, o coronel Herculano de Carvalho e 
Silva. O Presidente da República, ( a  quem êle serviu como 
oficial ajudante de ordens, quando em 1930 por ocasião de 
sua passagem vitoriosa pela Capital paulista), reconhecia 
nêle, graças ao contato pessoal que manteve anteriormente, 
um militar de caráter, um soldado fiel à Lei, que naquela 
hora de caos não permitiria qualquer desatino no Estado 
que saia das cinzas de uma revolução. E foi o que aconte- 
ceu. O "Diário Oficial do Estado" de 4 de outubro de 1932, 
n.o 224, pág. 1 : "Atos do Govêrno Militar do Estado de São 
Paulo". O Coronel Herculano de Carvalho e Silva, tendo, 
por ordem superior, assumido o Govêmo Militar do Estado 
de São Paulo, .determina, cumprindo instruções recebidas, 
fiquem os diretores de Secretarias de Estado respondendo 
pelo expediente das mesmas Secretarias, sob sua fiscaiiza 
ção". a )  Hercuhno de Carvalho e Silva". 

Em sua fé-de-ofício esta registrado o seguinte: "Outu- 
tubro - A 2, assumiu o cargo de Delegado Militar do Govêr- 
no Federal, tendo por êsse motivo deixado em data de 
ontem, o comando da Fôrça Pública. A 6, reassumiu,~ c+ 
mando da Fôrça Pública, por haver deixado o cargo de 
Delegado Militar do Govêrno Provisório". 

ADMINISTRACAO - Apenas quatro dias, no período 
tormentoso de um fim de revolução, estêve a frente da admi- 
nistração paulista um militas oriundo das fileiras da Fôrça 
Pública Paulista. 

Do "Diário Oficial do Estado", de R de outubro de 1932, 
em Noticiário, pag. 3, transcrevemos a "Nota Oficial" : "Por 
decreto de 6 de outubro corrente, o Exmo. Sr. Dr. Getúlio 
Vargas, Chefe do Govérno Provisório da República dos Esta- 
dos Unidos do Brasil, nomeou o Exmo. Sr. General Waldomi- 
ro Castilho de Lima para o cargo de Governador Militar, 
interino, do Estado de Sáo Paulo, acumulando o de coman- 
dante da II Região Militar". 

"No Quartel General da I1 Regiao Militar, e na presença 
de oficiais da Força Pública, do Exército Nacional, dos dire- 
tores das Secretarias de Estado e do Cnefe de Policia, o Sr. 
Coronel Herculano de Carvalho, transmitiu o Govêrno ao 
I r . ,  u r c l i s c o  - ' ' ~ i i - f i r o  ,. l;.Gi.c d r  i s o  P a u : ~ "  - Reii:ta dos Ti11~ii-ii;, 

.%l.o.to <ir  iOA1  - S. ra~,i0. ,:i.%. .7;c3. 
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novo titular, que féz sentir aos presentes o seu desejo de 
colaborar, a fim de que se não altere o bom andamento dos 
servicos públicos, empregando os respectivos chefes os seus 
esforços nesse sentido". 

A nota oficial transcrita revela que tudo foi encontrado 
em ordem e por outro lado documenta a atuação désse mili- 
tar que assumiu o Govêrno de São Paulo como determinava 
a ordem superior. Soldado que sempre soube obedecer, era 
um vencido com São Paulo, mas, como militar que era, 
obedeceu ao representante máximo das tropas vencedw 
ras. Não aderiu, antes cumpriu ordens. A adesão ficou 
para outros e não para Herculano de Carvalho e Silva que 
logo após a passagem do Govêrno, enquanto seus papéis 
seguiam os trâmites legais pedindo sua reforma, permanc 
ceu na  Força Pública, onde crescera e aprendeu a servir 
sua Pátria, sendo a 17 de novembro de 1931, reformado. 
Assim está assentado em sua fé-de-oficio: "Novembro - A 
17, tendo apresentado o seu pedido de reforma do serviço 
ativo, passou o comando ao Sr. Coronel Dimas Siqueira de 
Menezes, do Exército Nacional. O Senhor Coronel Dimas, 
em boletim n.o 1, publicou o seguinte: - "o senhor General 
Waldomiro de Castilho Lima, Governador Militar do Esta- 
do de São Paulo, incumbiu-me de manifestar publicamente 
o seu agradecimento, pelos relevantes serviços prestados ao 
seu Govêrno, pelo senhor Coronel Herculano de Carvalho e 
Silva, o qual sempre. agiu com elevada dedicaçáo, inteligên- 
cia e patriotismo, sendo por isso, merecedor de seus mais 
francos elogios". 

A 16 de novembro de 1932, após a reforma, voltou para 
a vida privada, com a consciência tranqüila de ter sido um 
militar fiel à Lei e que serviu sua Pátria, com denodo, bra- 
vura e dedicaçáo, vivendo hoje no Rio de Janeiro, sendo 
em 1958 condecorado com a medalha "Brigadeiro Tobias", 
venera que lhe outorgou o Governador do Estado de S. Paulo, 
Sr. Jânio da Silva Quadros, conforme se lê no "Diário Ofi- 
cial". 

WALDOMIRO CASTILHO DE LIMA 
IGovernador Militar do Estado de São Paulo 

de 6-10-1932 a 31-1-1933) 
(Interventor Federal no Estado de S. Paulo 

de 1-2-1931 a 27-7-19.33) 
BIOGRAFIA - Waldomiro Castilho de Lima, filho do 

cidadão Brigadeiro Francisco Rodrigues de Lima, nasceu 
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no Estado do Rio ~ r a n d e  do Sul a 15 de janeiro de 1873. 
A 29 de janeiro de 1890, por ordem do Comandante da  
Guarnição e Fronteiras de Missões, assentou praça volun- 
tariamente nesse regimento, após a inspeção de saúde e ter 
sido julgado apto para todo serviço do Exército, desistindo 
do respectivo prêmio por pretender justificar-se cadete. A 
primeiro de março foi promovido a anspeçada e a 24 dêsse 
mesmo mês foi promovido a cabo para o segundo esquadrão. 
Na ordem do dia do comando das armas, de 13 de abril de 
1890 obteve permissão para usar dois distintivos de cadete 
de primeira classe. Consta da ordem do dia do Comando, 
de 29 de setembro de 1890, ser reconhecido como cadete de 
primeira classe. Como aluno da Escola Militar, com apenas 
17 anos de idade, saiu, a 3 de novembrc~ de 1894, aiferes. 

Seu batismo de fogo dm-se quando se iniciava no ofi- 
cialato, durante a revolta nas forças legais, tendo uma atua- 
ção brilhante no periodo compreendido entre 30 de marco 
de 1893 a 9 de fevereiro de 1895. Atuacão que mereceu vá- 
rios elogios, servindo na Divisão do Norte que derrotou as 
forças rebeldes, sob o comando de Gumercindo Saraiva. O 
comandante dessa divisão era seu próprio pai, o General 
Francisco Rodrigues de Lima, do 13.0 Batalhão de Infanta- 
ria, para onde a partir de 8 de fevereiro de 1894 foi incluido. 

Em 26 de julho de 1901, foi promovido a Tenente; a 
Capitão em 13 de setembro de 1905; a Major, em 24 de de- 
zembro de 1913; a Tenentecoronel a 26 de julho de 1918; 
a Coronel a 11 de outubro de 1920. As duas últimas promo- 
sóer foram feitas por merecimento. 

No periodo de 1917 a 1918, no posto de Tenente-Coronel, 
exerceu em São Paulo o cargo de comandante do 43.0 Bata- 
lhão de Caçadores. 

No periodo governamental de Epitácio Pessoa, assegurou 
em Pernambuco, a sucessão do governador Manuel Borba, 
graças ao tino diplomático que desenvolveu entre as duas 
facções rancorosas em luta, evitando o derramamento de 
sangue fraterno, razão de receber elogios do então Presiden- 
te da Republica, conhecedor de perto da psicologia da gente 
nordestina quando açulada pela paixão política, reconhe- 
cendo espinhosissima sua tarefa. 

Por ocasião do movimento revolucionário de 1922, estava 
Si frente do 3.0 Regimento de Infantaria. Embora não esti- 
vesse envolvido nos acontecimentos que motivaram o levan- 
te daquela fortaleza e dos Cadetes da Escola Militar, o então 
Coronel Waldomiro Castilho de Lima, nunca ocultou o seu 



descontentamento pela solução dada a questão que agitou 
o Exército Nacional e pelo procedimento do Govèrno em 
relação aos oficiais que nela se envolveram. Embora simpa- 
tizante pela causa revolucionária, manteve-se dentro da 
disciplina, comaildando sua tropa no combate aos revoltosos 
de Copacabana. Suas tropas tiveram atuação discreta, não 
ocultando o constrangimento que possuia no momento em 
que o combate se generalizou. Tal atitude não agradou as 
altas autoridades do Exército, originando-se dai a sua re- 
forma. O então Presidente Artur Bernardes permitiu sua 
prisão na Ilha Trindade, onde foi maltratado como não se 
maltrata um oficial superior. 

No período do Presidente Washington Luis, passou tam- 
bém ao ostracismo. Surgindo a Aliança Liberal, alistou-se 
entre os seus soidados e ao deflagrar o movimento, em 1930, 
a frente de um destacamento, marchou de Vacaria, no Rio 
Grande do Sul, para a Capital da República. Tomou Lajes 
e quando ia tomar Florianópolis, veio o armisticio. Walde 
miro Castílho de Lima, tio afim de Getúlio Vargas, soman- 
dava uma coluna de 300 liomens. 

Quando se desenrolaram os fatos da Revoluçáo Consti- 
tucionalista de 1932, Waldomiro Castilho de Lima reverteu 
a ativa, comandando um dos setores mais importantes do 
teatro da luta. O destacamento que teve o seu nome operou 
no sul do Estado de São Paulo, tendo partido do Rio Grande 
do Sul. Atravessou o Estado do Paraná e avançou fulmi- 
nantemente sobre a fronteira paulista. A manobra de suas 
forças causou admiração geral, empolsando a atenção dos 
meios militares, havende mesmo quem receasse um sério 
revés. Este não se deu porque os paulistas tinham apenas 
ideais, faltavam-lhes armas e munições para opor resistên- 
cia. Avançando sempre, alcançou Itapetininga, rumando 
para a Capital do Estado quando recebeu a noticia da depo- 
sição das armas. A 6 de outubro de 1932 foi promovido a 
General de Divisão "pok serviços relevantes" e recebe, do 
Sr. Getúlio Vargas, como prèmio, a governança do Estado 
de São Paulo. 

General cuja carreira militar foi de muitas lutas, desde 
a de Gumercindo Saraiva ate a. Revolução Constituciona 
lista de 1932, foi um soldado da paz; sua tarefa no Govèrno 
de São Paulo foi a do desarmamento dos espíritos e da r& 
conciliação de ãnimos. A sua iniciativa pacificadora salvou 
a economia pauiista de um colapso de graves consequências 
e de funda repercussão na vida nacional. "Era comum ou- 
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vir-se o General Waldomiro dizer: para mim a revolução 
não existiu, não havia revolucionários, nem legalistas, havia 
tão sòmente brasileiros, por isso conservei nos cargos funcio- 
nários piiblicos sèriamente comprometidos no movimento 
constitucionalista". 

Após 1932, reverteu a ativa por decreto de 28 de julho 
de 1932 ; reintegrado ao Exército Nacional exerceu vários 
cargos militares: Comando da 1.a Região Militar, chefiou 
a Inspetoria das Regiões e desempenhou outras missões e 
comissóes de relêvo. Empreendeu viagem a Europa, visi- 
tando à França e Itália, pelo fato de ser considerado um 
dos mais hábeis táticos brasileiros. 

Na França, foi condecorado Comendador da. Legião de 
Honra, quando em 1936, o General Gamelin, beijando-lhe 
o rosto, - costume francês, - em nome do Presidente entre- 
gou-lhe a medalha. O Ministro da Guerra da França con- 
cedeu uma regalia especial ao general brasileiro, como seja 
a de visitar a Linha Maginot, nessa época considerada in- 
transponivel. Na Itália, onde estêve a convite de Benito 
Mussolini, recebeu a condecoração da Coroa da Itália. Pelo 
fato de ter voado cem milhas sobre o território etiope na 
qualidade de observador, Mussolini colocou-lhe pessoalmente 
a medalha da. campanha da África, a "Aquila" da aviaçáo 
italiana, sendo a primeira vez que o Duce concedia tal con- 
decoração, logo após os seus êxitos na Etiópia. Estes fatos 
apontados na biografia de Waldomiro Çastilho de Lima, 
ajudam-nos a compreender melhor o baluarte e apoio que o 
Exército Nacional, através de alguns de seus generais, ofe- 
receu e garantiu ao Estado Novo. Na Europa., a principal* 
preocupação do General Waldomiro Castilho de Lima foi 
estudar o motomecanização do Exército Naonal .  Esta via- 
gem era um prêmio pelo fato de ter sido o primeiro aluno 
de sua turma na Escola do Estado-Maior. 

Foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul. elei. 
em 1913. 

Estêve, em 1937, envolvido no célebre caso dos generais 
brasileiros. 

Era condecorado com a Ordem do Mérito Militar. 
Acometido de trombose cerebral, foi operado na  Bene- 

ficência Portuguêsa de Petrópolis onde veio a falecer no 
dia 12 de fevereiro de 1938, com 65 anos de idade, sendo 
sepultado no Rio de Janeiro. 

ADMINISTRACÁO: - Finda a Revolução Constitucio- 
nalista, 6 pelo Sr. Getúlio Vargas, Chefe do Govêmo Provi- 
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sório da República dos Estados Unidos do Bragil, nomeado 
o General de Brigada Waldomiro Castilho de Lima para 
o cargo de Governador Miiitar do Estado de São Paulo, 
acumulando as funções de comandante da I1 Região Militar. 
O decreto de nomeação é de 6 de outubro de 1932 e nesse 
mesmo dia, o coronel Herculano de Carvalho e Silva trans- 
mite a Delegaçáo Militar ao Governador Militar. (D.O. E. 
de 8-10-32). 

Uma das primeiras providências tomadas pelo Governa- 
dor Militar é a nomeação do Major OSwaldo Cordeiro de 
Farias para o cargo de Chefe de Policia do Estado e decreta 
que nas secretarias fiquem respondendo pelo expediente os 
diretores gerais (Decreto n.o 5.698 de 10-10-1932) e determi- 
na  que continuem nas prefeituras todos os prefeitos nomea- 
dos e compromissados pelo Departamento da Administraçjo 
Municipal, não devendo ser entregue a Prefeitura. sem or- 
dem emanada do Governador Militar. 

Dentre os atos. do Govêrno Militar do Estado de São 
Paulo, há  os que revogam uma série de decretos do periodo 
da revoluçáo, prorroga também, para o ano andante o pe- 
riodo letivo das escolas superiores, conforme se lê no decreto 
n.o 5.702, de 14-10-1932, que beneficiou os alunos das escolas 
Superiores de Agricultura Luis Queirós e de Medicina 
veterinária de São Paulo; pelo decreto n.o 5.747, de 1-12-1932, 
concedeu promoção, nesse ano, aos alunos da Faculdade de 
Medicina de São Paulo, independente de provas de exames, 
o mesmo reza o decreto 5.744, de 28-12-1932 com os alunos 
do Instituto Caetano de Campos, Escolas Normais, Comple- 
mentares, Normais de Artes e Oficios e Profissionais e mais 
tarde estende esse beneficio a Escola de Medicina Veteriná- 
ria e Agrícola Luis de Queirós. 

Conforme se lê no D.O.E. de 15-10-1932, tomou esta 
importante resolução: "Comunicam-nos da Secretaria do 
Palácio do Govêrno : 

"Após longa conferência que teve com o Chefe do Go- 
vêrno Provisório, com o ministro da Fazenda e com o pre- 
sidente do Banco do Brasil, o General Waldomiro Castilho 
de Lima, Governador Militar do Estado, obteve soluçáo. 
favorável para os seguintes casos de importância capital 
para a vida. administrativa e econômico-financeira de São 
Paulo : 

1.0 - Moratória por sessenta dias; 
2.0 - Isenção de taxa de 240 ouro para mercadorias 



chegadas ao porto de Santos antes da retomada dos paga 
mentos ; 

3.0 - Suspensão da requisição dos cafés da série XII, 
, , destinados ao lastro da última emissão de bonus; 

4.0 - Resgate dos bonus da última emissão de . . . . . . 
100:000.000$000, recursos fornecidos pelo Banco do Brasil, o 
qual receberá em garantia aa operação os titulos que iam 
ser entregues aos portadores de conhecimentos dos cafés 
da série XII, em pagamento da requisição de 2.000.000 de 
sacas dêsses cafés; 

5.0 - Financiamento a Lavoura por meio de redesconto 
de títulos no Banco do Brasil". 

A confirmação destas medidas é encontrada nos decre- 
tos federais de 11.0 21.959, de 14-10-1932 cuja ementa é a 
seguinte: "Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
emitir duzentos e vinte mil apólices ao portador, do valor 
nominal de 1 :000$000, cada uma, e dá outras providências". 
bem como no decreto n.o 21.960 de 14-10-1932, cuja ementa é 
transcrita: "Dispõe sobre s suspensão de exigibilidade de 
obrigações cambiais, civis e comerciais de qualquer nature- 
za". Êste decreto federal visava o reajustamento das re la  
çóes econ6micas com o Estado de São Paulo. 

Cria na Forca Pública do Estado, o Serviço de Material 
Bélico (decreto 5.705 de 17-10-1932). Dá inicio ao resgate 
dos bonus emitidos por ocasião da revolução constituciona- 
lista (decreto 5.710, de 18-10-1932). 

Toma também medidas ditatoriais como esta do decreto 
n. 5.714 de 25-10-1932, criando o Departamento de Censura 
e a Secção de Publicidade. 

A 12 de novembro de 1932 escolhe para secretario do 
Governador Militar do Estado de São Paulo o sr. José Carlos 
de Ataliba Nogueira. A 3-12-1932 nomeia uma comissão para 
estudar o cooperativismo no Estado, composta pelos srs.: 
José Vizziolli, Henrique Hacker e Mario Maldonado. 

Pelo decreto 5.759, de 9-12-1932, institui a Feira de 
Amostras da Cidade ,'de São Paulo. 

Foi no seu Govêrno que o Brasil perdeu o Pai da Avia 
ção, Alberto dos Santos Dumont. O Governador Militar de- 
cretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado, 
em homenagem a memoria do grande brasileiro, cujos res- 
tos mortais seguiram para o Rio de Janeiro no dia 17 de 
dezembro de 1932. 

A 27 de dezembro de 1932, há uma série de exonerações 
e nomeações para os principais postos administrativos do 
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Estado: o Cap. José de Sousa Carvalho é exonerado, a pe- 
dido, do cargo de Chefe de Policia do Estado e nomeado o 
Sr. Bento Borges da Fonseca; nomeado o sr. Fernando Aze- 
vedo para o cargo de Diretor Geral do Ensino; o Sr. Fran- 
cisco de Sales Gomes Júnior para Diretor Geral do Serviço 
Sanitário do Estado; o Major Dilermando de Assis para 
Diretor Geral das Estradas de Rodagem; exonera a pedido 
o Cap. Waldemar Levy Cardoso e nomeia o Major Waldo- 
miro Pereira da Cunha para diretor do Departamento de 
Administração Municipal; o sr. Teodoro Augusto Ramos, 
para a Prefeitura Municipal da Capital. 

Cria na Fôrça Pública do Estado, o Batalhão de Sapa- 
dores e fixa para 1.933 o efetivo daquela corporwão. 

Através do decreto 5.783, de 30 de dezembro de 1932, 
subordina a Imprensa Oficial & Secretaria da Educação e 
transforma o "Diário Ofici+l do Estado" em "Jornal do 
Estado" conseqüentemente fica o órgão oficial transfigura- 
do em louvaminhador dos atos do Governador Militar do 
Estado de São Paulo. Passa a Imprensa Oficial a competir 
com a particular. Transcrevemos um tópico: "Jornal mm 
derno e noticioso, evoluindo assim de simples e frio relato 
dos atos meramente administrativos para a feição de perió- 
dico de informações vivas e cálidas". Passou a ter abundân- 
cia de clichês onde está sempre como figura central o 
Governador; noticias da vida social, futebol, etc., não e s  
condendo a propaganda sub-reptícia dos atos governamen- 
tais, finalidade eleiçoeira. 

Pelo decreto n a  5.795, de 10 de janeiro de 1933, cria o 
Departamento Estadual do Trabalho; pelo decreto 5.797, de 
11 de janeiro de 1933, cria impostos sôbre determinados 
jogos em cassinos, praias de banhos e estações d'água, regula 
a sua cobrança e fiscalização; pelo decreto n.o 5.810 de 4 
de fevereiro de 1933, determina a intemençáo do Govêrno 
na  adrninistraçáo do Instituto do Café; pelo decreto n.o 
5.826, de 4 de fevereiro de 1933, organiza e regulamenta a 
Comissão de Assistência Social, criada pelo decreto n. 5.797, 
de 11 de fevereiro de 1933. Pelo decreto n.o 5.939, de 5 de 
junho de 1933, extingue o Departamento de Trânsito e Po- 
liciamento do Estado de São Paulo, e cria a Guarda Civil 
e a Diretoria do Serviço do Trânsito do Estado de São 
Paulo, como repartições independentes. 

No inicio de seu periodo de in t e~en tona  podemos des- 
tacar êstes dois decretos: a regulamentação do jogo e a 
execução no Estado do Decreto Federal n.o 22.042, de S de 



novembro de 1932, "que estabelece as novas condições de 
trabalho dos menores na indústria". Grande reflexo tem 
em São Paulo pelo fato de ser o Estado mais industrializado 
do Brasil. 

Grande é o cortejo das misérias que o jogo acarreta e 
triste é quando ao Govêrno e principalmente aos homens pú- 
blicos falta capacidade moral para tomar atitudes não po- 
liciais mas dinâmicas, saneadoras. Então, para não apare- 
cerem as misérias morais que corróem a sociedade e abalam 

, os alicerces da Nação, inventam subterfúgios, dão aparên- 
cias novas: vestem a corrupção com trajes de caridade. 
Com os restos dos dinheiros que adubam o vicio, com uma 
parcela ínfima das migalhas que cáem da mesa do "pano 
verde", ou de outras formas de jogos, procuram minorar os 
males da miséria econômica em que vive mergulhada a 
classe menos favorecida da população. A defesa da regula- 
mentação baseia-se nesse argumento. E os jornais da época 
são laudatórios a êsse acontecimento. Poucas vozes autori- 
zadas se levantaram contra. O jogo foi regulamentado. Os 
problemas socieeconômicos não são encarados frente a fren- 
te. É a mistificação administrativa. Por que se lançou 
tantos labéus sôbre os "carcomidos" da República velha? 
Onde as reformas sociais apregoadas? Onde os métodos 
novos de administração? 

O decreto n.o 5.826, de 4-2-1933, (D.O.E.  5-2-1933), "or- 
ganiza e regulamenta a Comissáo de Assistência Social, 
criada pelo decreto n.o 5.797 de 11-1-1933" e por decreto de 
15-2-1933, nomeia os membros da Comissão de Assistência 
Social: Maria Elisa Martins Costa, Norbertina do Vale 
Arantes, Antonieta Muniz de Sousa, Zili Ribeiro dos Santos 
Ferraz, Conde Sílvio Penteado, Samuel Ribeiro, Francisco 
Sales Gomes Jr., Otâvio Gavião Gonzaga, Cap. Francisco de 
Vico, Richard von Hardt e José Loureiro dos Santos 
Batista. , 

No setor do ensino toma várias providências, convém 
lembrar que na Diretoria Geral do Ensino estava o Professor 
Femando Azevedo; pelo decreto 5.804, de 16 de janeiro de 
1933, institui a. carreira no magistério público primário. 
Para efeito de primeira nomeação e promoção de professõres, 
as escolas primárias do Estado - isoladas, reunidas e grupos 
escolares - são classificados em quatro estágios; pelo de- 
creto n.o 5.828, de 4 de fevereiro de 1933, reorganiza a Dire- 
toria Geral do Ensino, transformando-a em Departamento 
de Educação, transfere para êste os senriços do Departa- 
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mento de Educação Física, que fica. extinto; cria o Serviço 
de Higiène e Saúde Escolar, o Fundo Escolar, a Bolsa de 
Viagem ou de Estudos, o Museu Central e o Conselho de 
Educação. Pelo decreto 5.846, de 21 de fevereiro de 1933, 
regula a formação profissional de professores primários, 
secundários e administradores escolares, transformando o 
Instituto Caetano de Campos em Instituto de Educacáo, em 
nível universitário, reorganizando as escolas normais oficiais 
do Estado e estabelecendo providências para o ajustamento 
das escolas normais livres a nova organização. Pelo decreto 
5.809 de 20 de janeiro de 1933, reorganiza. o Serviço de 
Psicologia Aplicada da Diretoria Geral do Ensino, criado 
pelo decreto n.o 5.335 de 7 de janeiro de 1932; pelo decreto 
5.884, de 21 de abril de 1933, institui o Código de Educação 
do Estado de São Paulo, paradigma para o Brasil. 

No ultimo dia de janeiro de 1933 é nomeado Interventor 
Federal, entrando a 1 de fevereiro no exercicio dêsse cargo 
e ao mesmo tempo, transmitia ao General Manuel de Cer- 
queira Daltro Filho, o comando da I1 Reoão Militar. O 
discurso de posse do Interventor Federal é uma verdadeira 
prestação de contas do que realizou perto de quatro meses 
que permaneceu na qualidade de Governador Militar do 
Estado de S. Paulo. Abordou nesse discurs@relatório os se- 
guintes tópicos: Educaçáo, Imprensa Oficial, o café - a sin- 
dicalizaçáo da lavoura, Bánco de Crédito Hipotecário Agríco- 
la, Estudos Economicos-Financeiros, Cooperativismo, Agricul- 
tura, Viaçáo Férrea, Estradas de Rodagem, Navezação Marí- 
tima e Fluvial, Águas e Esgotos da Capital. Eletrotécnira, A 
Questão do Salário Mínimo, Serviço Sanitário, Justiça, Policia 
Civil, Guarda Civil, Força Pública, Regulamentação do Jogo, 
Ordem Pública, Banco do Estado, a Questão dos Bonus e 
das Mercadorias descarregadas no Rio de Janeiro, Taxa de 
2'h ouro e Orçamento do Estado. (Ver "Jornal do Estado" 
de 2 de fevereiro de 1933 (páginas I a 6, - o relato não é 
muito longo porque é recheado de fotos). 

Quando assumiu o Govêrno Militar e depois durante o 
seu periodo de Interventoria Federal, não nomeou secretá- 
rios para as pastas; decretou que os diretores gerais res- 
pondessem pelo expediente, portanto a composição de seu 
Govêrno foi a seguinte : 

A. Meireles Reis Filho - n a  Secretaria d e  Educaçáo e 
Saúde Pública ; 

Eugenio Lefèvre -- na Agricultura, Indústria e Comér- 
cio ; 



Luis Silveira - na Viação e Obras Publicas, substituído 
depois por Dilermando de Assis a partir de 30 de maio de 1933. 

Carlos Villalva - na Justiça e Segurança Pública; 
Artur Viveiros Costa - na Fazenda e Tesouro, substitui- 

do depois por José Mascarenhas. 
Ataliba Nogueira - Secretário da Interventoria, e que 

fora Secretário do Governador Militar, exonerado a 5 de 
junho de 1933 e substituído por José Ulysses Luna, também 
secrekário da Interventoria ; 

Waldemiro Pereira da Cunha - no Departamento de 
Administração Municipal ; 

Teodoro Ramos, na ~refe i t i ra  da Capital; estêve depois 
interinamente o Sr. Artur Sabóia e a 23 de maio de 1933, 
o Coronel Osvaldo Gomes ãa Costa que era membro do 
Conselho Consultivo do Estado. 

O Interventor Federal Waldomiro Castilho de Lima re- 
organizou o Conselho Consultivo do Estado de São Paulo 
que realizou sua primeira reunião a 2 de março de 1933 com 
os seguintes conselheiros : Marcelo Piza, presidente ; Rui 
Fogaça de Almeida, vice-presidente; Tte.-Coronel 0sv.aldu 
Gomes Costa, Tte.-Cqronel Telon de Carvalho, Taylcr de 
Oliveira, Olímpio Felix de Araújo Cintra e Arlindo Ribeiro 
de Andrade. 

Durante o período de Interventoria Federal do Gene~al 
Waldomiro Castilho de Lima, sáo tomadas providências para 
as eleições, recebendo o Interventor Federal, do Sr. Antunes 
Maciel. Ministro da Justiça, as devidas instruções, havendo 
c pleito de 3 de maio decorrido em ordem, para a escolha 
dos integrantes da futura Assembléia Constituinte. Dispu- 
taram a eleição os seguintes partidos: Chapa única Por 
São Paulo Unido, Partido da Lavokra, Partido Socialista 
Brasileiro, Professorado Paulista, Integralista, Uniáo Ope- 
raria e Camponêsa do Brasil e candidatos avulsos. 

Prega-se, fala-se, discute-se abertamente o separatiemc 
c- há luta declarada contra o Interventor que se dizia so- 
cialista. Há o fermento de uma .nova revolução em São 
Paulo e em maio, logo após as eleições, enquanto estas esta- 
vam sendo apuradas, o Interventor manda publicar a se- 
guinte resolução : 

CONTRA O SEPARATISMO 

Resolução do sr. Interventor Federal no sentido de coi- 
hir a propaganda antipatriótica. 
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"Chegando ao meu conhecimento que professôres, ou- 
tros funcionários públicos e até autoridades pregam separn- 
tismo, resolvi coibir êsse abuso inqualificável, que visa a 
aesagregaçáo da Pátria. 

Determino, portanto, a Comissão de Inquérito, já cons- 
tituída e em funcionamento no Palácio da Cidade, que abia 
severa sindicância contra os funcionários indiciados, qu:, 
de qualquer maneira, preguem separatismo. 

A Comissão Especial de Inquérito fica autorizada a 
suspender do exercicio de suas funções qualquer funcionário 
público, se a medida se impuser, até a ultimação do respeo 
tivo inquérito. 

O Govêrno punirá todo aquêle contra o qual ficar pro- 
vada a participação, ainda que mínima, no desenvolvimento 
daquelas idéias. 

Palácio do Govêrno do Estado de Sáo Paulo, aos 27 de 
maio de 1933. 

a )  General Waldomiro Castilho de Lima - Interven- 
tor Federal". 

Em julho, forçado pelas circunstácias políticas, apre- 
senta pedido de demissão e coisa que nenhum outro inter- 
ventor fizera, apresenta o relato de seu trabalho na admi- 
nistração estadual. 

O periodo administrativo de Waldomiro Castilho de Li- 
ma foi realmente de pacificaçh. Dessa gestão;pode São 
Paulo orgulhar-se, pois veio à iuz o Código de Educaçáo, 
programa que por si só recomenda uma administração. Os 
955 artigos dèsse Código se tornaram o diploma da nossa 
maioria, da emancipaçáo da Educação, graças aos sábios 
princípios ali exarados e a sadia orientação que um grupo 
de educadores imprimiu a êsse documento. 

O relatório do General Waldomiro Castilho de Lima 
ocupou 48 páginas do "Jornal do Estado" de 25 de julho de 
1933. Do final transcrevemos o seguinte trecho: "No rela- 
tório que aí fica, presto a Nação e especialmente aos paulis 
tas. contas da minha ge3táo até esta data". 

"Governando, em &I periodo extremamente dificil, um 
Estado exausto, financeira e económicamente, pela conju- 
gação dos efeitos de gravíssimas crises, inclusive a política, 
e do malbarato que, de suas energias, de melhores energias, 
fizeram os últimos govêrnos constitucionais, tudo tenho feito 
para não só ordenar as finanças públicas, mas também 
manter em plena estuação de energias económicas do Esta- 
do, sem descurar, antes focalizando-as interessadamente, 



os problemas sociais que a mentalidade humana de nossos 
dias colocam, ante os responsáveis pela direção da causa 
pública, no primeiro plano da perspectiva da. vida da cole- 
tividade". 

"Julgo ter compreendido a delicadeza do momento que 
o Brasil está vivedo, agindo por não perturbar, antes para 
acelerar a marcha da transiçáo que se opera entre uma fase 
oligarquíca de sua vida política e outra, de soerguimento 
da consciência cívica nacional". 

"Estou seguro de que servi, até èste momento, com 
inteira dedicação ao Brasil e a. São Paulo, que e o coração 
do Brasil". 

São Paulo, 20 de julho de 1933. 
No dia 27 de julho de 19.73 deixa a Interventoria e às 16 

horas dèsse mesmo dia, assume o Govêmo do Estado de 
Sáo Paulo, o General Manuel de Cerqueira Daltro Filho, 
comandante da I1 Regláo Militar. 

NIANUEL DE CERQUEIRA DALTRO FILHO 

( Intementor  Federal d e  27-7-1933 a 71-8-1933) 

BIOGRAF'IA - Nasceu no Estado da Bahia no dia 2 de 
novembro de 1882 e faleceu em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, no dia 19 de janeiro de 1938. 

Assentou praça no Exército Nacional, voluntariamente 
no 9.0 Batalhão de Infantaria, no dia 12 de fevereiro de 1898, 
ficando adido ao 23.0 B.I., aguardando matricula n a  Escola 
Preparatória e de Tática do Realengo, onde foi pesterior- 
mente incluido como aluno. Em 1889, a 13 de outubro, foi 
desligado da E p ~ l a ,  por ter obtido, a seu pedido, transfe- 
rência de matricula para a Escola Preparatória e de Tática 
do Rio Pardo. Em 1901, a 4 de janeiro, foi aprovado plena- 
mente, concluindo o curso preparatório, prosseguindo seus 
estudos na Escola Militar do Brasil. Em 1901, consta 
o primeiro elogio pelo garbo, assêio e correção com que se 
apresentou no piquete que acompanhou o Presidente da R e  
pública, quando éste visitou a Escola por ocasião da colaçáo 
de grau dos alunos que concluíram o curso especial. Em 
1903, recebe novo elogio do Presidente da República, pelos 
mesmos motivos anteriores. Em 1904, foi nomeado alferes 
aluno. Sua matricula é trancada,. sendo excluído do estado 
efetivo da Escola. Em 1906, apresentou-se a fim de seguir 
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para Pòrto Alegre para matricular-se na Escola de Guerra. 
Em 1907 é desligado da Escola por ter concluido o Curso de 
Infantaria e Cavalaria. Em 1908 seguiu para a Capital 
Federal e matriculou-se na Escola de Artilharia e Engenha- 
ria. A 29 de maio de 1908 é promovido a Segundo Tenente 
para a arma de Infantaria. Em 1911, foi aprovado plena 
mente, completando o curso de EstadwMaior e Engenharia 
Militar. Em 1913, por estudos é promovido a. primeiro Te- 
nente. 

A 18 de setembro de 1914 foi nomeado adjuiito do ser- 
viço do Estado-Maior do Quartel General das forças em 
operações de guerra. Em dezembro é dispensado do cargo de 
adjunto do Estado-Maior do Quartel General da segunda Bri- 
gada Estratégica, continuando, porém, em igual cargo na I n s  
peção e no Quartel General do Comando em Chefe das Fór- 
ças no interior da região. A 27 de dezembro, juntamente com 
o General Comandante das Forças, embarcou para o Con- 
testado e em janeiro de 1915 seguiu para o Pôrto União da 
Vitória, depois para Poço Prêto, Vila. Nova do Timbó, Per- 
dizes e por conveniência de serviço f3i transferido para 
Curitiba. 

Com a remodelação do Exército, foi dispensado do car- 
go de adjunto do serviço de Estado-Maior do Quartel General 
das Fórças em operações e do Quartel General da X1.a Re- 
gião, sendo nomeacio adjunto do serviço de EstadwMaior da 
primeira Divisão, e elogiado pelo andamento correto que 
sempre inteligentemente deu ao cargo que ocupou. 

Acompanhou novamente o General Fernando Setembrino 
de Carvalho, indo até Pórto União da Vitória. Regressando 
a Curitiba, pelo fato de ter terminado a campanha contra os 
fanáticos, ao dissolver a Divisão Provisória, aquêle general, 
louvou-o nos seguintes termos : "É justo querinicie êste capi- 
tulo da Ordem do Dia em que apresento as minhas sentidas 
despedidas as tropas que tive a honra de comandar, consig- 
nando os meus pròfundos agradecimentos aos oficiais que 
formaram o meu EstadwMaior, os quais, a par de uma ínti- 
ma compreensão dos deveres profissionais. revelaram. altos 
predicados morais, tornando-se merecedores de minha pxr- 
ticular estima, a que êles com perseverança corresponderam, 
de modo que, vinculos poderosos de ordem afetiva nos uni- 
ram, constituindo uma grande fòrça para o Comando exei; 
citar-se sem resistências prejudiciais, e, não raro, geradas 
pela ausência da confiança mutua. Sem exagero e nem táo 
pouco conipelido pela bondade, que não condiz com a seve- 



ridade e justiça que devem guiar os Chefes na apreciação 
do valor e do serviço dos subordinados, direi que no exerci- 
cio das funções que constitui o serviço do Estado-Maior, pela 
primeira vez praticado em Campanha, pelo qosso Exército, 
reafirmaram entre nós, a utilidade iniludível dêste órgão 
auxiliar do Comando. Tendo recaído a escolha para Chefe 
do Serviço de Estado-Maior e Adjunto, no Capitão de En- 
genharia José Osório e primeiro Tenente de Infantaria Ma- 
nuel de Cerqueira Daltro Filho, na. esclarecida inteligência, 
no preparo técnico não vulgar, no amor profissional, na  
inexcedível capacidade de trabalho, na dedicação e lealdade, 
predicados esses que formarfi um conjunto apreciável, apre- 
sento-vos ao Ex9rcito como Oficiais de Elite, o Comando 
encontrou fatôrt- notáveis para. imprimir as operações, fir- 
mes na orientação e confiança no sucesso. A ausência de 
regulamentos imprescindiveis para assegurar a execução dos 
vários e importantes servi~os das tropas em campanha, 
acresceu de uma elevada dose de t~abalho, o período de 
organização de Unidades, que deveriam gperar contra os 
inimigos da ordem no Contestado e dai a revelação de uma 
notável operosidade désses dois oficiais, bem diversos em 
suas naturezas, mas identificados no esforço digno e exem- 
plificante de coadjuvar o Comando, pondo ao seu serviço 
uma vasta erudição militar, já na constituição da tropa, 
como na regulamentação dos serviços auxiliares, quer na 
adoçáo de medidas, como na preparação dos elementos in- 
dispensáveis a consecuçáo da vitória. E essa atividade inteli- 
gente e proveitosa ainda distinguiu-se, pela continuidade, no 
decorrer da Campanha, pois abandonada a fase preparató- 
ria, os encontramos no período das operações wm o mesmo 
devotamento, contribuindo ria expressão dos nossos iegula- 
mentos, pelas suas iniciativas, para que as ordens do Co- 
mando fossem fiel e oportunamente, observadas. Com ofi- 
ciais de tal envergadura, um Comando sente-se fortalecido 
para as maiores responsabilidades. E, como sempre, unidos 
e encorajados, mantendo uma invejável harmonia pela abs- 
tenção de rivalidades irritantes, sem preocupação de ordem 
pessoal, desempenharam as importantes funções de seus 
cargos, julguei-me obrigado a não separá-los, ainda, no mo- 
mento que dou a publicidade o alto conceito que me foi dado 
formular sobre ésses valorosos auxiliares, certo de que o meu 
apreciado Chefe do Estado-Maior, Capitão José Osório, a 
quem coube a direçáo gera! dos serviços, revelando-se um 
oficial de grandes esperanças para o Alto Comando, aplaudi- 



411 R~vrsFn DO Ixsrrrcio His~On~co E G~ocnii: ico DE S. I'icro ---- ~ ~- - 

rá o tratar do seu ilustre Adjunto, sem observar distinçóes 
de ordem hierárquica militsr, como nas funções que Ihes 
foram assinaladas. É-me grato consignar aqui, os "relevan- 
tes serviços por éstes oficiais, prestados à Nação, e o meu 
profundo reconhecimento pelo auxilio dispensado ao Coman- 
do para que ele se pudesse desobrigar da árdua missão que 
lhe foi confiada pelo Govêrno da. República, enviando-lhes 
os mais francos louvores". 

A 20 de junho de 1919 foi promovido. por estudos, ao 
posto de Capitão. A 18 de março de 1920 foi-lhe determinado 
apresentar-se para ser matriculado na Escola de Aperfeiçoa- 
mento. Nesse mesmo ano seguiu como membro de uma co- 
missão militar que foi a Europa; de lá voltando, assume o 
comando da companhia. Na Europa frequentou o "Centre 
de Perfectionement des Specialités de l'Infanterie9 de Sa 
bles d'oloune, na França. Em 1922, em janeiro, foi pósto a 
disposição do chefe do Estado-Maior do Exército. Nesse ano, 
é anotado em sua fé-deoficio o seguinte: "Aos 18 de julho 
de 1922, o sr. Comandante da Brigada, por delegação do Sr. 
Comandante da Região, declarou que o Capitão Manuel de 
Cerqueira Daltro Filho se achava compreendido no seguinte 
louvor que o Congresso Nacional aprovou e que o Exrno. Sr. 
Presidente da República mandou publicar : Requeremos que, 
por intermédio da Mesa sejam louvados os aplausos do Se- 
nado, que neste momento interpreta os sentimentos mais 
elevados da Nação Brasileira, não só a nobre atitude do 
Sr. Presidente da República, que, mais uma vez, na  História 
da nossa nacionalidade consolidou a tradição de heroismo, 
firmeza e lealdade a Constituição Brasileira, como também 
as forças armadas que souberam louvar e dignificar suas 
fardaS. a glória e o brio da nossa Bandeira e as aspirações 
do povo brasileiro. a )  Epitácio Pessoa.. 

Em 1923, a 20 de novembro é promovido por merecimen- 
to ao posto de Major.. E a seguir, colocado à disposição, 
como ajudante de ordens do Presidente da República. Em 
maio de 1925 é promovido a Tenente-Coronel. A 13 de outu- 
bro de 1926 é nomeado Adido Militar junto à Embaixada 
do Brasil na  Bélgica e na França. A 4 de outubro de 1928 
é promovido, por merecimento, ao pósto de Coronel. Em 
1929, regressa da Europa, sendo a 20 de dezembro dêsse ano, 
@speciona.cio de saúde no Hospital NLilitar, para matricular- 
se na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Em 1930, em 
janeiro, foi-lhe entregue a medalha e diploma de oficial da 
Legião de Honra, grau que lhe foi conferido pelo Govêrno 



da França. Concluiu o curso de aperfeiçoamento onde foi 
aprovado plenamente, classificado em primeiro lugar de sua 
turma, por ordem de merecimento intelectual na sua Arma. 
A 10 de julho de 1932, foi designado para o Comando cons- 
tituído pelos 1.0 R.C.D., 1.0 B.C., 2.0 R.I., 3.0 R.I . ,  2.0 
R.A.M., I G.A.  Metrs. e 1.0 B.E., a fim de agir contra 
as fôrças revoltadas do Estado de São Paulo, seguindo o 
eixo da Estrada de Ferro Central do Brasil, assumindo o 
Comando das tropas legais. O Presidente da República de- 
terminou que constasse dos assentamentos dêsse oficial os 
seus francos elogios e louv~res, pela agradável impressão 
que causaram a S; Excia., por ocasião de sua visita às Forças 
em Operações. A 26 de setembro de 1932 é promovido ao 
pôsto. de General de Brigada, em reconhecimento aos re- 
levantes serviços prestados a causa nacional, A 21 de julho 
de 1933 foi-lhe concedida a medalha militar de ouro, por 
contar mais de trinta anos de serviço sem nota que o desa- 
bone. Em 1935, a 24 de setembro, foi agraciado para o Q u a  
dro Ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem 
de Mérito Militar, nomeado com o grau de Comendador. 
A 13 de junho de 1937 foi promovido a General de Divisão. 
Em outubro dêsse ano assumiu o comando da 3.a Região 
Militar e 3.a Divisão de Infantaria, no Rio Grande do Sul. 
No dia 25 de outubro de 1937, foi investido pelo Presidente 
da  República, nas funçóes de Interventor Federal no Estado 
do Rio Grande do Sul, sem prejuízo do Comando da Região. 

Manuel de Cerqueira Daltro Filho era bacharel em ciên- 
cias físicas e matemáticas, fêz os cursos de engenharia mili- 
tar e de EstadeMaior. Foi o estêio do Govêmo de Artur 
Bemardes. Sufocou as revoluç6es de 1922, 1924 e depois a 
de 1932, sendo portanto um soldado da legalidade. 

Assumiu a Interventoria Federal de São Paulo a 27 de 
julho de 1933, apaziguando completamente os animos exal- 
tados. Permaneceu a testa do Govêmo pauiista até 21 de 
agosto de 1933, quando transmitiu a direção do Estado ao 
Interventor Federal, civil e paulista, Armando de Sales 
Oliveira. 

O ter assumido a interventoria de S. Paulo, prende-se 
ao fato de ser o então comandante da I1 Região Militar 
sediada em São Paulo, justamente no pós-revolução consti- 
tucionalista de 1932. 

A morte foi colhê-lo quando desempenhava as funções ' 
de comandante da I11 Região Militar e a de Interventor 
Federal no Estado do Rio Grande do Sul, quando ali foi 
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decretada a intervenção federal a 19 de outubro de 1937. 
Seu passamento se deu no dia 19 de janeiro de 1938. 

ADMINISTRACÁO - Interêsses de ordem politica par- 
terventoria, o sr. Herotides da Silva Luna, e o Interventor 
Waldomiro Castilho de Lima, não entregasse o Governo ao 
Interventor Federal que viria a ser o futuro governador 
eleito pelos representates do povo na Assembléia Constituin- 
te Estadual. Tais deputados foram escolhidos em pleito livre 
na  gestão daquele militar, que garantiu a ordem e a disci- 
plina nessa eleição. Reinava, no entanto, grande descon- 
tentamento em São Paulo. 

A inquetaçáo reinante foi serenada com a nomeação 
do General Manuel de Cerqueira Daltro Filho, comandante 
da I1 Região Militar, sediada em São Pauio, para Inter- 
ventor Federal. Boatos, os mais desencontrados punham 
em sobressalto a população paulistana. No dia 27 de julho 
de 1933, Waldomiro Castilho de Lima deixa a Interventoria 
e segue para o Rio de Janeiro, e às 16 horas dêsse mesmo 
dia, o General Manuel de Cerqueira Daltro Filho assume o 
Governo do Estado de São Paulo na qualidade de Interven- 
tor Federal, nomeado pelo Chefe do Govêrno Provisório da  
República dos Estados Unidos do Brasil. < 

O primeiro ato do novo Interventor foi designar o Mai 
jor Olimpio Falconieri da Cunha para Chefe de Policia. 
Tal nomeaçáo teve grande repercussão, pois acabaram-se 
definitivamente as agitações, os arruaceiros foram devid* 
mente tratados pelo novo mantenedor da ordem pública. 
Reinou a ordem, principalmente na Capital. Calaram-se os 
mais exaltados. 

Ainda no dia 27, nomeou para Secretario Geral da In- 
terventoria o sr. Herótides da Silva Luna, e o Interventor 
Federal determinou que os diretores gerais continuassem . a responder pelo expediente nas Secretarias de Estado: Car- 
10s de Villalva, José Mascarenhas, A. Meireles Reis Filho, 
Eugênio Lefèvre. Houve apenas modificaçóes na  da Viação, 
da qual se exonerou o Major Dilermando de Assis e passou 
a responder.pe10 expediente o sr. Teófilo Oswald Pereira de 
Sousa. 

O Prefeito da Capital, sr. Osvaldo Gomes da Costa, foi 
substituído pelo Capitão de Engenharia Carlos Gomes dos 
Santos. Foi na gestão dêsse Prefeito Municipal da Capital, 

' escudado no sentimento de igualdade que, pelo Ato n.o 786, 
de 7 de agôsto de 1933, mandou t,irar o portão do Cemiterio 
da Consolação, que no próprio público municipal havia sido 
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construido com a aquiescência de govêrnos passados, pelo 
sr. Francisco Mdtarazzo Júnior. Tal medida administrativa 
teve grande repercussão na opinião pública, dai registrar- 
mos o ato do Prefeito Carlos Gomes, determinando o fecha- 
mento do muro aberto pelo Conde Francisco Matarazzo, no 
Cemitêrio da Consolação, que revela a retomada dos prin- 
cípios republicanos, postergados sob a pressão do poderio 
financeiro. 

"O Prefeito Municipal Capitão Carlos dos Santos Gomes 
assinou, ontem, o ato n.o $86, do seguinte teor" : 

"Considerando que o Conde Francisco Matarazzo é real- 
mente um cidadão benemérito de São Paulo; 

considerando, porém que é odiosa a exceçáo que permi- 
tiu a abertura do portáo e colocaçáo de grades diretamente 
da rua Mato Grosso para o túmulo de seu filho, no Cemité- 
rio da Consolação; 

considerando ainda que nem mesmo a grandiosidade 
da obra poderá justificar a excepcional concessão, pois igual- 
mente é merecida de exposição a vista pública aquêle túmu- 
10, como o do mais humilde operário, tudo isso dentro do 
imperativo intransferivel de piedade e moral cristã, de que 
todos são iguais perante a morte. 

Determino a Diretoria de Obras e Viação que imediata- 
mente, no lugar das grades e do portáo referido, seja res- 
tabelecido o muro anteriormente existente, com. a mesma 
simplicidade da cinta continua que encerra aquêle campo 
de mortos. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
a )  Carlos dos Santos Gomes" 

Enviada a comunicação ao Sr. General Manuel de Cer- 
queira Daltro Filho, após a assinatura dêsse ato, recebe do 
então Interventor Federal em São Paulo que também era 
positivista, não cedendo portanto à pressão econômica, o se- 
guinte despacho : 

 provo e louvo a vossa decisão, de caráter republicano 
e altamente moralizador. O sr. Matarazzo que se Sirva, 
como qualquer outra pessoa, da entrada principal do Cemi- 
tério da Consolação. 

Em 8 de agõsto de 1933 
a )  General M. de C. Daltro Filho" 

A trajetória do General Manuel de Cerqueira Daltro 



Filho na Interventoria Federal paulista foi rápida, de 26 
dias apenas. O ultimo decreto por êle assinado e o de n.o 
6.064 A, de 19 de agôsto de 1933. Dos anteriores destacamos 
apenas o de n.o 6.047, de 19 de agôsto de 1933, que "instala 
uma Escola Normal Rural, em Piracicaba, e dá outras pro- 
vidências". 

O General Manuel de Cerqueira Daltro Filho transmite 
o Governo ao Sr. Armando de Sales Oliveira, que tomou 
posse no dia 21 de agosto de 1933, as 15 horas, continuando 
no comando da I1 Região Militar. 

ARMANDO DE SALES OLIVEIRA 
(Intenientor Federal de 21-8-1933 a 104-1935) 

(Governador eleito de 114-1935 a 29-12-1936) 

BIOGRAFIA - Armando de Sales Oliveira; filho do 
engenheiro Francisco de Sales Oliveira e de D. Adelaide Sá 
de Sales Oliveira, nasceu na cidadede São Paulo aos 24 de 
dezembro de 1887. 

Seu curso primário foi feito no Colégio Progresso Bra- 
sileiro, bacharelou-se em letras pelo Ginásio do Estado da. 
Capital, ingressando a seguir na  Escola Politécnica de São 
Paulo. Estava ainda cursando esta escola superior quando 
executou vários trechos da Estrada de Ferro Mojiana. 

Especializou-se em empreendimentos técnicos de emprê- 
sas de serviços públicos. Acostumado a lidar com a exati- 
dão da matemática, mais tarde, quando governamr do E s  
tado natal, realizou, após o caos em que se encontrava Sáo 
Paulo, uma política objetiva onde o sentido do rigor técnico 
sempre predominou. 

De 1923 a 1928 fêz viagens de estudos. a Europa, per- 
correu todos os grandes centros de atividade de engenharia 
do velho mundo, principalmente as que se dedicam a me ta  
lúrgia, eletricidade e as estradas de ferro. Voltando para 
os problemas de engenharia, com vários cursos que concluiu 
na  Sorbonne, principalmente estudos sobre vias ferreas de 
bitola estreita, dirigiu proficientemente a Companhia de 
Fôrca e Luz de Jabuticabal, Empresa 0rio'n de Barretos, 
Emprèsa de Eletricidade de Rio Prêto e outras. Construiu 
a Estrada Elétrica do Icem, dai a necessidade de construir 
usinas elétricas, sendo a da Cachoeira do Marimòondo a 
principal delas. Foi vice-presidente da Companhia Mojiana 
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de Estrada de Ferro, diretor da Sociedade Anônima "O 
Estado ae Sã0 Paulo". Foi fundador e presidente do Insti- 
tuto de Organização Racional do Trabalho (IDORT,), i m  
tituiçáo que prestou valiosos préstimos a administraçáo pú- 
blica do Estado e membro do Conselho deliberativo da Liga 
Nacionalista. Esteve sempre ligado as iniciativas democrb 
ticas de sua terra natal: Liga Nacionalista, gerada na cam- 
panha patriótica desenvolvida por Olavo Bilac. Foi um dos 
batalhadores pelo serviço militar obrigatório, pelo vasto prc- 
grama educacional, pelo voto secreto, dai o seu lugar de 
destaque no Partido Democrático, que batalhou para dar ao 
Brasil uma solução diferente aos problemas sociais, do que 
aquela de "resolvê-los a pata de cavalaria". 

Em 1932 prestou serviços marcantes à Revolução Pau- 
lista em prol da ConstituiçBo e a seguir aos exilados, d i s  
pensando-lhes proteção. Foram êstes os fundamentos de sua 
indicação pela "Chapa Onica", em 1933, para ocupar a Inter- 
ventoria Federal no Estado de São Paulo, vindo a ser em- 
possado a 21 de agosto dêsse ano. Para acalmar os reclamos 
do povo paulista, Getúlio Vargas designou um "civil e pau- 
lista" que escreveu a fase, da "Renascença" do período 
tumultuário da administraçáo publica do Estado de São 
Paulo. Após o período de interventoria 6 eleito Governador 
do Estado; assina, juntamente com os demais membros da 
Assembléia Constituinte, a Constituição Paulista, promul- 
cada a 9 de julho de 1935. - 

Após a eleição para Governador, a 10 de abril de 1935, 
é empossado a 11 de abril de 1935, às 15 horas. Realizou 
um governo empreendedor, cuja melhor síntese de sua obra 
está no relatório que apresentou após um ano de governan- 
ça, do qual damos aqui, rápida noticia: fêz empréstimos aos 
municipios; o Estado financiou os serviços de águas e e s  
gotos dos municípios paulistas, criou a Universidade de São 
P a ~ l o ,  remodelou o Instituto de Educa,çáo, reorganizou o 
sistema de ensino primário, instalou cêrca de mil escolas 
primárias nas zonas rurais, incrementou o ensino secundá- 
rio, criando 28 ginásios, cuidou do ensino profissional, ins- 
talou colonias de ferias, ampliou os serviços de saúde, trans- 
formou o antigo laboratório da Escola Politécnica em Insti- 
tuto de Pesquisas Tecnológicas. 

Aos 27 de dezembro de 19'36, assumiu a presidência do 
Partido Constitucionalista e a 29 renunciou ao cargo de 
Governador, passando-o a 30 para as mãos do Presidente da 
Assembléia Legislativa, sr. Henrique Smith Bayma, para 



candidatar-se a Presidente da República. Mas a situaçáo 
vitoriosa do nazismo e fascismo no velho mundo insuflaram 
os pendores ditatoriais do Sr. Getúlio Vargas que, apoiado 
no Exército Nacional (General Eurico Gaspar Dutra) e na  
Mariiiha (Almirante Aristides Guilhen), deu o golpe totaii- 
tário a 10 de novembro de 1937. Armando de Sales Oliveira, 
idealista e realizador, é prêso no Rio de Janeiro e transpor- 
tado para Minas Gerais, onde recebeu a hospitalidade dos 
diretores da Companhia Inglêsa das Minas do Morro Velho, 
aí se abrigando durante meses. Volta a Sáo Paulo e é obri- 
gado a deixar o Brasil sob a pressão da ditadura. O demo- 
crata e execrado pelos beleguiils do Estado Novo, iniciando o 
exílio que lhe seria fatal: vai para França prestes a se 
desmoronar ante o azorrague de Hitler, segue depois para 
os Estados Unidos. Havia a proibição de sua permanência 
nos países sul-americanos, mas, para ficar mais perto dos 
seus, segue para Buenos Aires onde fixou residência. Con- 
denado pelo Tribunal de Segurança Nacional, mesmo no 
Exterior, não podendo, portanto, voltar para sua terra. Seu 
regresso se deu quando dealbou no mundo o clarão da de- 
mocracia com a derrota do nazi-fascismo; pisa então o chão 
natal a 7 de abril de 1945. Desce do avião para internar-se 
no Sanatório Esperança, onde veio a falecer a 17 de maio 
de 1945, às 11 horas da manhã, deixando viúva D. Raquel 
Mesquita de Sales Oliveira, que pouco depois viria também 
a falecer. 

Seu corpo ficou em câmara ardente, armada na Sala 
Visconde de São Leopoldo da Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, onde estêve exposto à visitacão pública. 
Verdadeira romaria desfilou diante do democrata que tom- 
bou. No dia 18, às 15 horas, foi sepultado no Cemitério da 
Consolação. 

Condecoraçóes - O Sr. Armando de Sales Oliveira foi 
agraciado com as condecoraçòes da Grã Cruz da Ordem de 
Cristo de Portugal, da Grã Cruz da Polònia Restituta, de 
Oficial da Legião de Honra da Franca, de Oficial da Coroa 
da Itália e o titulo de doutor "honoris causa" da Universi- 
dade de São Paulo. 

Bibliografia - Publicou três livros em que reuniu suas 
orações de homem público: "Discursos", "Jornadas Demo- 
cráticas" e "Para que o Brasil continue". 

ADMINISTRACÁO - Do período tumultuário, êste foi 
o mais fecundo. Sem nos referirmos as outras realizações, 
bastaria citar duas para caracterizar a fecundidade e visão 



da obra de Armando de Sales Oliveira: a criação da Uni- 
versidade de São Paulo e o Departamento de Cultura da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Nomeado pelo si. Getúlio Vargas, o sr. Armando de 
Sales Oliveira chegou do Rio de Janeiro no dia 19 de agosto 
de 1933 e no dia 21, às 15 horas, tomou posse do Governo 
de São Paulo, na qualidade de Interventor Federal. Consti- 
tuiu o seu secretariado com os seguintes cidadãos: 

Mário Mazagão - na Secretaria da Justiça; 
~a ldomi ro  Silveira - na Secretaria da Educação e Saú- 

de Pública; 
Francisco Machado de Campos - na Secretaria da 

Viação ; 
Francisco Alves dos Santos Filho - na Secretaria da 

Fazenda e Tesouro ; 
Adalberto Bueno Neto - na Secretaria da Agricultura; 
Márcio Munhoz - Secretário da Interventoria; 
Mário Guimarães - Chefe de Policia; 
António Carlos Assunção - na Prefeitura da Capital, 

depois Fábio da Silva Prado. 
O primeiro decreto assinado pelo Interventor Federal 

Armando de Sales Oliveira tem o número 6.065, de 22 de 
agosto de 1933. Do período de Interventoria Federal desta- 
camos os seguintes decretos: n.o 6100 de 28 de setembro de 
1933 que reorganiza a Imprensa do Estado. Transcrevemos 
por causa da oportunidade, os considerandos: "que a orien- 
tação imprimida ao órgão oficial do Estado, pelo decreto 
n.o 5.783, de 30 de dezembro de 1932, além de não consultar 
o interêsse público, como ficou demonstraao, veio sobrecar- 
regar inutilmente o orçamento do Estado; considerando que 
grande parte da imprensa do pais, pelos seus legitimos or- 
gãos de representação, manifestou, publicamente, a sua re- 
pulsa & criação do "Diário Noticioso", sob a alegação de que 
estabelecia eia uma concorrência injusta a indústria privada 
do jornal; considerando que a atual situaçáo financeira do 
Estado não comporta despêsas de tal natureza e tudo acon- 
selha a volta ao regime anterior". 

O decreto foi cumprido imediatamente, pois no dia 30 
de setembro volta a ser o que era anteriormente um Diário 
Oficial do Estado, não é mais noticioso e louvaminheiro. 

Transcreveremos a ementa dos principais decretos do 
período de interventoria, registraremos também aquêles da 
substituição de Márcio Pereira Munhoz e depois os do perích 
do constitucional, quando Governador do Estado. 
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Pelo decreto 4.149, de 13 de novembro de 1933, mantém, 
organiza e regulamenta a Comissão de Assistência Social do 
Estado. No ano de 1934 destacamos: decreto n.o 6.276, de 19 
de janeiro de 1934, "cria a Inspetoria de Fiscalização do 
Leite e Laticinios e dá outras providências; decreto n.o 
6.283, de 25 de janeiro de 1934 (quinta-feira), "cria a Uni- 
versidade de São Paulo e dá outras providências; 

Decreto n.o 6.285, de 27 de janeiro de 1934, "cria Cornis 
sóes Municipais para revisão dos valores das propriedades 
imobiliárias e dá outras providências relativas ao impôsto 
territorial e cadastro imobiliário". 

Decreto n.o 6.316, de 26 de fevereiro de 1934, "cria giná- 
sios oficiais em Araraquara, Itu, Taubaté, Catanduva e Ara- 
ras e dá outras providências". 

Decreto 6.375, de 3 de abril de 1934, "cria o Instituto de 
Pesquisas Técnológicas do Estado de São Paulo, anexo a Es- 
cola Politécnica da Capital". 

Decreto n.o 6.405, de 19 de abril de 1934, "reorganiza o 
Departamento Estadual do Trabalho". 

Decreto n.o 6.414, de 25 de abril de 1934, "organiza a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Paulo". 

Decreto n.o 6.425, de 9 de maio de 1934, "reorganiza a 
Diretoria Geral do Ensino e dá outras providências". 

Decreto n.o 6.430, de 9 de maio de 1934, "organiza o 
Curso Complementar, criado pelo decreto n.o 6.283, de 25 de 
janeiro de 1934, com a denominação de Colégio Universitário 
e dá outras providências". 

Decreto n.o 6.440, de 16 de maio de 1934, "restabelece o 
Departamento de Educação Fisica". 

Decreto n.o 6.447, de 19 de maio de 1934, "extingue as 
comarcas de Sarapui, Vila Bela e Jambeiro e cria as de Cru- 
zeiro, Cafelandia e Birigui". 

Decreto n.o 6445, de 21 de maio de 1934, "extingue os 
municípios de Araçariguama., Buquira, Capoeiras, Espirito 
Santo do Turvo. Igaratá, Iporariga, Jatai, Lagoinha, Pilar, 
Pinheiros, Platina, Redenção, Ribeira, Ribeirão Branco, Ri- 
beirão Vermelho, Sarapui, Santa Cruz da Conceição e Vila 
Bela, e dispõe sobre sue anexação a outros municipios". 

Decreto n.o 6.476, de 2 de junho de 1934, "remodela os 
Institutos Disciplinares do Estado, imprimindo-lhes cunho 
profissional e cria Serviço de Reeducação". 

Decreto n.o 6.501, de 19 de junho de 1934, "cria na divi- 
são administrativa do Estado os municipios destinados a 



estâncias de tratamento ou de repouso, e da outras provi- 
dências". 

Decreto n.o 6.519, de 30 de junho de 1934, "reorganiza 
o Departamento de Administração Municipal e dá outras 
provldéncias". 

Decreto n.o 6.525. de 30 de iunho de 1934. "cria a Estân- - -- ~ 

cia Balneária do ~ u á r u j á  e davoutras providências". 
Decreto n.o 6.529, de 2 de julho de 1934, "cria o Depar- 

tamento de Estradas de Rodagem, subordinado diretamente 
ao Secretário de Estado dos Negócios da Viaçác e Obras 
Públicas". 

Decreto n.o 6.530, de 3 de julho de 1934, "extingue diver- 
sos municípios e dá outras providências". 

Decreto n.o 6.330 A, de 3 de julho de 1934, "cria o Con- 
selho Superior de Transportes junto a Secretaria de Viqão 
e Obras Públicas e dá outras providências". 

Decreto n.o 6.537, de 4 de julho de 1934, "cria o Curso 
de Ferroviários e determina outras medidas como contribui- 
çáo do Estado ao Centro Ferroviário de Ensino e Seleçáo 
Profissional, organizado sob os auspícios do Govêrno do Es- 
tado". 

Decreto n.o 6.604, de 13 de agôsto de 1934, "cria a Su- 
perintendência de Educação Profissional e Doméstica". 

Decreto n.o 6.606, de 16 de agosto de 1934, "subordina a 
Secretaria de Educação e Saúde Pública as Escolas de Medi- 
cina Veterinária e Superior de Agricultura de Piracicaba". 

Decreto n.o 6.619, de 21 de agôsto de 1934, "reorganiza 
o Conselho Disciplinar da Magistratura". 

Decreto n.o 6.621, de 24 de agosto de 1934, "reorganiza o 
Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal". 

Decreto n.0 6.874, de 19 de dezembro de 1934, "cria, na 
Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina Vete- 
rinária". 

Decreto n.o 6.885, de 29 de dezembro de 1934, "cria a 
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública". 

Decreto n.o 6.885-B, de 29 de dezembro de 1934, "reorga- 
niza a Guarda Civii de Sáo Paulo". 

No ano de 1935, antes de Armando de Sales Oliveira 
ser eleito Governador do Estado de São Paulo, êstes foram 
os pricipais decretos : 

Decreto n.o 6.914, de 23 de janeiro de 1935, "cria o mu- 
nicípio de Presidente Bernardes". 

Decreto n.o 6.915, de 23 de janeiro de 1935, "cria o mu- 
nicípio de Pontal". 
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Decreto n.o 6.943, de 5 de fevereiro de 1935, "cria um 
ginásio Oficial em Moji das Cruzes". 

Decreto n.o 6.945, de 5 de fevereiro de 1955, "cria um 
Núcleo de Ensino Profissional na cidade de Cruzeiro". 

Decreto n.o 6.990, de 27 de fevereiro de 1935, "declara 
de utilidade pública a Escola Livre de Sociologia e Política 
de São Paulo". 

Decreto n.o 6.997, de 7 de março de 1935, "cria o munici- 
pio de Pirangi e dá outras providências"; 

Decreto n.o 6.999, de 9 de março de 1935, "cria um giná- 
sio oficial em Amparo". 

Decreto n.o 7.007, de 12 de março de 1935, "cria, a e s  
tãncia climatérica de São José dos Campos, com a área e 
os limites do atual município do mesmo nome". 

Decreto n.0 7.016, de 15 de março de i935, "cria, na 
Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina Vete- 
rinária". 

Decreto n.o 7.002, de 22 de março de 1935, "institui a 
assistsncia judiciária aos hansenianos, fixa as atribuições 
de procurador da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e dá 
outras providências". 

Decreto n.o 7.024, de 22 de março de 1935, "sôbre a hie- 
rarquia militar, dando a mesma denominação adotada no 
Exército Nacional aos postos e graduações no quadro de 
oficiais e no de praças da Fõrça Pública; promoções, condi- 
ções exigidas". 

Decreto n.o 7.028, de 25 de março de 1935, "cria o muni- 
cípio de Getulina, na Comarca de Lins". 

Decreto n.o 7.031, de 25 de março de 1935, "cria, o mu- 
nicípio de Itirapina, na Comarca de Rio Claro". 

Decreto n.o 7.037, de 28-3-35, "regula as atribuições do 
Comandante Geral da Fòrça Pública". 

Decreto n.o 7.050, de 2 de abril de 1935, "cria a Caixa 
Patrimonial dos Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo e determina outras providências". 

Decreto n.0 7.051, de 3 de abril de 1935, "cria um ginásio 
oficial em São João da Boa Vista". 

Decreto n.o 7.073, de 6 de abril de 1935, "cria uma Escola 
Profissional Agricola-Industrial em Espírito Santo do Pi- 
nhal". 

Decreto n.o 7.072, de 6 de abril de 1935, "cria a comarca 
de Garça". 

Decreto n.o 7.081, de 10 de abril de 1935, "dispõe sôbre a 



incorporação pelo Govêrno do Estado, de uma Companhia 
de Navegação Transoceânica e dá outras providéncias". 

Decreto n.o 7.087, de 10 de abril de 1935, "extingue a 
Comarca de Apiaí e da outras providências". 

Decreto n.o 7.101, de 10 de.abri1 de 1935, "cria um giná- 
sio oficial em Penapolis". 

Decreto n.o 7.105, de 10 de abril de 1935, "cria um gins - 

sio oficial em Itapolis". 
Promulgada a Constituição Brasileira a 16 de julho de 

1934.  roced deu-se a escolha indireta do Presidente da Reuú- 
blica dos Estados Unidos do Brasil, sendo eleito o Sr. ~ e t h i o  
Vargas. 

A 14 de outubro de 1934, realiza-se no Estado de São 
Paulo a eleição, presidida pelo Interventor Interino Sr. Már- 
cio Pereira Munhoz, que substituiu o Sr. Armando de Sales 
Oliveira no período em que esteve afastado, de 22 de setem- 
bro de 1934 a 25 de outubro de 1934. 

No ano seguinte, aos 10 de abril de 1935, instala-se a 
Assembléia Constituinte. Por voto indireto esta. elege Go- 
vernador o Interventor Armando de Sales Oliveira que toma 
posse do cargo no dia imediato. Aos 9 de julho de 1935, 
assina com os demais constituintes a nova Constituição do 
Estado de São Paulo. O Governador. a 15 de março de 1936, 
presidiu às eleições municipais realizadas em todo Estado 
de São Paulo. Renhida foi a disputa entre os "carcomidos" 
e os "democráticos". "Carcomidos" eram assim chamaclos 
aos que pertenciam ao extinto Partido Republicano Paulista, 
ligados à tradição do coronelismo; "democráticos", formado 
pela mistura de elites intelectuais, jovens sonhadores que 
professavam tõdas as idéias novas, desde o sociaiisino ate 
o integralismo, os não conservadores que avoluma.ram os 
batalhões constitucionalistas, a nova mentalidade que se 
integraria na revolução industrial do País. 

Entra assim o Estado numa fase constitucional. A 9 de 
julho de 1936, comemorando-se o quarto aniversário da Re- 
volução Constitucionalista, instala-se a nova Câmara Muni- 
cipal de São Paulo, presidida pelo SI. Francisco Machado de 
Campos. A própria estabilidade internacional e me, -mo na- 
cional, refletem favoravelmente no Govêrno de Armando de 
Sales Oliveira e um surto de progresso e realizaçóes faz mo- 
rada no território paulista. 

No penodo constitucional, quando governador, os deere- 
tos assinados por Armando de Sales Oliveira, mais impor- 
tantes dêsse periodo são: 



Nomeação, no dia 11 de abril de 1935 dos secretários de 
Govêmo : 

Márcio Pereira Munhoz - Justiça e interino de Edu- 
cação. 

Cristiano Altenfelder Silva - Segurança Pública 
Adalberto Bueno Neto - Agricultura, Indústria e Co- 

mércio 
Francisco Machado de Campos - Viação e Obras Pú- 

blicas e interinamente Fazenda e Tesouro. 
No dia 10 de maio de 1935 êste é o secretariado : 
Sílvio Portugal - Justiça 
Clóvis Ribeiro - Fazenda e Tesouro 
Ranulfo Pinheiro de Lima - Viação e Obras Públicas 
Cantidio de Moura Campos - Educaçáo e Saúde 
Artur Leite de Barros Jr.  - Segurança Pública 
Luís de Toledo Piza Sobrinho - Agricultura, Indústria 

e Comércio, que se exonerou a 9-11-36, sendo nomeado o sr. 
Valentim Gentil, na mesma data. 

Carlos de Moraes Barros - Secretário do Govêrno, 
substituído por Cassiano Ricardo e a 14.10-36, interinamen- 
te, Aristides Bastos Machado. 

Outros decretos : 
Decreto n.o 7.129, de 10-5-1935: "suprime diversos (10) 

distritos policiais". 
Decreto n.o 7.184, de 5-6-1935: "cria o Tribunal de Im- 

postos e Taxas e dá outras providências". 
Decreto n.o 7.187, de 6-5-1935: "cria Corregedorias de 

Policia na  Capital, e no Interior". 
Decreto n.o 7.221, de 21-6-1935: "cria a Policia Especial, 

subordinando-se a Superintendência de Ordem Politica e 
Social". 

Decreto n.o 7.230, de 21-6-1935: "cria, na  Secretaria da 
Fazenda, a Secçáo de Estudos Econômicos e Financeiros". 

Decreto n.o 7.262, de 28-6-1935 : "cria na  Comarca de P r e  
sidente Prudente o municipio de Regente Feijó". 

Decreto n.o 7.277, de 3-7-1935: "cria a Estância Hidro- 
mineral do Prata". 

Decreto n.o 7.299, de 5.7-1935 : "cria o Departamento de 
Comunicações e Serviço de Rádio-Patrulha da Secretaria de 
Segurança Pública". 

Decreto n.o 7.385, de 27-8-1935 : "aprova o Regulamento 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Saúde 
Pública". 



Lei n.o 2.474, de 13-121935, "reorganiza a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Fazenda". 

Lei n.o 2.484, de 16-12-1935: "Lei Orgânica dos Munici- 
pios". 

Lei n.o 2.485, de 16-12-1935: "Modifica o sistema tributá- 
rio do Estado". 

A 21 de dezembro de 1935, recebe os resultados do anda- 
mento do servico de Recenseamento Dernográfico. Escolar e 
~gricola-~ooté/nico do Estado de S. paul; 

Lei n.o 2.497, de 24-12-1935, "organiza o Departamento 
de Assistência Social do Estado". 

No ano de 1936, o que há de mais importante consta no 
relatório apresentado a Assembléia Legislativa. Désse ano 
são as leis e decretos: decreto n.o 7.631, de 23-4-1936: "abre 
a Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial 
de 4.853 :297$000 para a despêsa da construção do pôrto de 
São Sebastião". 

Decreto n.o 7.955, de 3-11-1936: "dá regulamento à Di" 
retoria de Terras, Colonização e Imigração, da Secretaria 
da Agricultura, Indústria e Comercio (Diretoria organizada 
pelo decreto n.o 7.316, de 5-7-35). 

Pela lei n.o 2.694, de 3-11-1936, é aprovado o convênio 
concluido e assinado em Belo Horizonte, pela Comissão Mis- 
ta  de Limites de São Paulo e Minas Gerais, sôbre a demar- 
cação da linha divisória dos dois Estados". 

Decreto n.o 7.957, de 4-11-1936 : "dá regulamento ao De- 
partamento dos Clubes de Trabalho". 

Lei n.o 2.524, de 9-1-1936, "cria, na Secretaria da Edu- 
cação e Saúde Pública, o Conselho de Orientação Cultural". 

Lei n.o 2.648, de 17-1-1936, "autoriza o Poder Executivo 
a criar o Departamento de Clubes de Trabalho". 

Lei n.o 2.652, de 21-1-1936, "autoriza o Poder Executivo 
a criar uma escola prática de laticinios". 

O último decreto assinado por Armando de Sales Oli- 
veira é o de n.o 8.066, de 29 de 12-1936, quando desincompa- 
tibilizou-se para candidatar-se à Presidência da República, 
passando a administração ao sr. Henrique Smith Bayma, 
presidente em exercício da Assembléia Legislativa, que assu- 
me o Govêrno do Estado de São Paulo. 

Da fase fecunda do Govérno de Armando de Sales Olivei? 
ra há uma mensagem apresentada a Assembléia Legislativa 
de S. Paulo, no dia 9 de julho de 1936, cujos tópicos t rans  
crevemos: "A questão dos limites com Minas Gerais, S e p -  
rança Pública, Recenseamento Geral do Estado, Organiza- 



ção Agrária, Colonização e Imigração. Instituto Agron6mico. 
Instituto Biológico, Estudo dos solos e Reflorestamento, A 
Universidade de São Paulo, Edifícios Universitários, Edu- 
cação Primária, Prédios Escolares. Escolas Normais, Ensino 
Secundário: a formação e o recmtamento de administrads 
res para o Ensino, Educação Profissional, os "Bandeirantes" 
das Escolas Profissionais, Educáçáo Física, Alguns Proble- 
mas culturais, Saúde Pública, A pmfilaxia da Lepra, Assis- 
tência aos Psicopatas, Instituto Butantã, 1nst.ituto de Higiê- 
ne, Estâncias hidro-minerais e climatéricas, Assistência So- 
cial, Departamento das Municipalidades, A reorganização da 
Administração Pública, Organização da Propaganda do Es- 
tado, Obras Públicas, Abastecimento de água da Capital, 
Porto de Sáo Sebastião, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 
Estradas de Rodagem, Navegaçáo Aérea, Problemas Rodo- 
viários, Serviço da Fazenda, Emissão e Conversão de Títulos 
do Estado, Obrigações e promissórias de auxilio à lavoura e 
Comércio do Café, Politica Financeira, Situação Financeira 
em 1934 e 1935, Divida do Estado, Situação Económica, Sáo 
Paulo e o Brasil". 

ILIÁRCIO PEREIRA MUNHOZ 

(Intementor interino de 22-9-1934 a 25-10-1934) 

BIOGRAFIA - Nasceu em Sáo Paulo a 7 de maio de 
1886. Diplomou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo 
em 1907, tendo, logo após sua formatura, exercido, interina, 
mente, nesta Capital, a promotoria pública. Seguiu para o 
Interior do Estado onde exerceu a promotoria efetivamente. 

Ingressou na política nas hostes do Partido Democrático 
e posteriormente no Constitucionalista. Foi comissionado, por 
várias vézes, no cargo de chefe do Ministério Público do 
Estado. 

Sendo um dos decanos dos promotores públicos do Es- 
tado, prestou seu concurso no Conselho Penitenciário do 
Estado. representante paulista nos Congressos Penitenciá- 
rios Brasileiros e sul-americanos, bem como nos de Crimino- 
logia, Psiquiatria e Medicina Legal, reunidos nesta Capital 
e no Rio de Janeiro. 

Participou como membro da Comissão Elaboradora do 
Código do Processo Penal do Estado. 

Exerceu interinamente a Interventoria Federal no pe- 



riodo Armando de Sales Oliveira, quando era então Secre- 
tário dos Negócios de Educação e Saúde Pública. 

ADi%IINISTRAÇÃO - O Sr. Armando de Sales Oliveira 
desincompatibilizou-se, afastandckse então da direção do 
Poder Executivo, assumindc-o, interinamente, o Sr. Márcio 
Pereira Munhoz, Secretário de seu Govêrno, pois a eleição 
seria a 14 de outubro de 1934. 

O Sr. Armando de Sales Oliveira, pelo ato de 21 de 
setembro de 1934, "resolve nos têrmos do art. 19 do decreto 
federal n.o 20.348, de 29 de agosto de 1931, transmitir o 
Govêrno do Estado ao Dr. Marcio Pereira Munhoz, Secre- 
tario dos Negócios de Estado, de Educação e Saúde Pública, 
que exercerá as funções de Interventor interino, durante o 
seu impedimento". 

O presente ato foi confirmado pelo Sr. Getúlio Vargas. 
Passou o Govérno as 18 horas do dia 22 de setembro 

de 1934 que foi exercido interinamente até 25 de outubro 
de 1934. Posteriormente, por ocasião da viagem do Sr. Ar- 
mando de *ales Oliveira ao Rio de Janeiro a chamado do 
Sr. Getúlio Vargas, o Sr. Márcio Pereira Munhoz ficou 
respondendo pelo expediente da Interventoria, como acon- 
teceu de 5 a 8 de novembro de 1934. 

Quando na função de Interventor Interino, o Sr. Márcio 
Pereira Munhoz assinou os decretos de n.os 6.698 de 22-9-34 
até ao 6.802 de 24-10-1934. 

Dentre os decretos, destaca-se o de n.o 6.717, de 1-10-34, 
criando ginásios oficiais em Rio Preto e Piraju. 

Alguns decretos do Interventor interino levantaram 
grande celeuma e protestos atrayés da imprensa, especial- 
mente os que criavam inúmeros distritos policiais e de paz. 
Seus adversários politicos afirmavam que tal se fizera para 
ganhar a eleição. Porém, não só os politicos das facções 
contrárias ao situacionismo, mas os próprios correligionários, 
os democráticos, reprovaram. Houve decepção e grande des- 
contentamento por causa do sectarismo e finalidades elei- 
çoeiras que se refletiam no decreto n.o 6.767. de 11 de outu- 
bro de 1934 : "artigo 1 -- ficam isentos de todos os impostos, 
quer estaduais, quer municipais, os prédios destinados a 
templos, capelas, conventos, seminários arquiepiscopais e 
episcopais, residências do Arcebispo ~etropoli tano e Bispos 
Diocesanos. residências oaroauiais. assim como os edificios 
em que funcionem colégios 6 hospitais pertencentes a dio- 
cese, paróquia, ordem religiosa, comunidade ou associação 
integrantes da Igreja Católica, ou por esta administradas". 



Passada a eleição, a tarde de 25 de outubro de 1934, o 
Sr. Armando de Sales Oliveira reassumiu o Govêrno do 
Estado de São Paulo. 

HENRIQUE SMITH BAYMA 

(Governador Constitucional de São Paulo 
de 2412-1936 a 5-1-1937] 

BIOGRAFIA - Henrique Smith Bayma nasceu em 
Brotas, neste Estado, a 20 de dezembro de 1891, filho de 
Teodoro da Silva Bayma e de D. Antónia Smith Bayma. 
Fêz o curso primário em Jacarei e depois o ginasial no 
Ginásio Nogueira da Gama, nessa mesma cidade, ingressan- 
do em 1908 na Faculdade de Direito de São Paulo onde 
colou grau de bacharel em 1911. 

Advogado nos auditórios da Capital, graças a sólida 
cultura jurídica, destacou-se entre seus pares. 

Em 1912, foi secretário de Paulo de Morais Barros, quan- 
do êste ocupou o cargo de Secretário de Estado dos Negócios 
da Agricultura do Govêrno de Francisco Rodrigues Alves. 
Foi nomeado, mais tarde, advogado do Patronato Agrícola 
do Estado de São Paulo. 

Em 1917, quando se alastrava na Europa a guerra mun- 
dial, em São Paulo, Rui Barbosa e Olavo Bilac pregavam 
civismo. Sob tal influxo arregimentou-se a mocidade e os 
idealistas tornaram-se uma força disciplinada sob a ban- 
deira da Liga Nacionalista, fundada a 26 de julho. Henrique 
Smith Bayma ingressou na Liga Nacionalista, sendo um 
dos seus mais ardorosos Soldados. Continuando sua linha 
política, mais tarde pertenceu ao Partido Democrático, sen- 
do um de seus diretores. Esta agremiaçáo politica era de 
oposição ao situacionismo. A linha política seguida pelo 
biografado tem sido sempre a mesma: da Liga Nacionalista. 
para o Partido Democrático, deste para o Partido Constitu- 
cionalista.. onde foi lider do Govêrno de Armando de Sales 
Oliveira e atualmente na União Democrática Nacional, ten- 
do sido eleito presidente dêsse partido em 1950. Na sua 
gestão o partido em São Paulo teve grande desenvolvimento. 

Em 1932, quando o desejo de ostentar galões dominou 
grande porção de participantes da Revolução Constitucio- 
nalista, o jurisconsulto, Henrique Smith Bayma, como sim- 
ples soldado do 7.0 pelotão do Batalhão Piratininga, perna, 
neceu na trincheira na frente de Bianor, em Queluz e em 
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Vila Queimada. Enquanto muitos "piratininganos" que os- 
tentavam galões debandaram, com a queda do Morro da 
Pedreira, foi êle feito prisioneiro. É que Henrique Smith 
Bayma entrou na luta imbuido do ideal de reconstituciona- 
lizaçáo do País, daí o denodo e a afoiteza com que comb* 
teu. A superioridade das tropas ditatoriais em número, 
armas e principalmente munição, venceu a resistência. O 
soldado da Lei, do 7.0 pelotão do Batalhão Piratininga, caiu 
prisioneiro, sendo removido para a Ilha Grande. 

Ainda com as marcas da luta, porém com a alma e o 
espírito retemperados pelo idealismo que abraçara ainda. 
jovem na Liga Nacionálista, em 1933, sem tergiversar da 
linha de conduta inicial, candidata-se e é eleito para a As 
sembléia Constituinte Federal como representante de Sáo 
Paulo. Em 1934 é também eleito deputado & Assembléia 
Legislativa de São Paulo, lider do Partido Constitucionalista, 
vindo a ser presidente do Poder Legislativo Estadual em 
1936 e nessa condição, quando o sr. Armando de Sales Oli- 
veim renuncia,.~assume o Govêrno do Estado de São Paulo, 
apenas por alguns dias, presidindo a eleição indireta do 
novo governador. 

O Centro Paulista do Rio de Janeiro, guardador em 
terreno federal das glórias e tradições de São Paulo, inau- 
gurou o seu retrato em lugar de destaque na sua sede social 
no Distrito Federal, porque Henrique Smith Bayma, o pri- 
sioneiro político e militar da Ilha Grande, ascendia à Chefia 
do Govêmo do Estado de S w  Paulo. Era uma justa home- 
nagem ao combatente de 1932. 

Atualmente continua com sua banca de advocacia. 
ADMINISTRAÇAO - Henrique Smith Bayma, presi- 

dente da Assembléia Legislativa do Estado d e  São Paulo 
no ano de 1936, assume o Poder Executivo do Estado, moti- 
vado pela desincompatibilizaçáo do Governador Armando de 
Sales Oliveira, então candidato a Presidencia da República 
pela União Democrática Brasileira. Assumiu, de acordo com 
o art. 28, S 3.0 da Constituição. 

Pelo decreto n.o 8.067, de 29 de dezembro de 1936, o Dr. 
Henrique Smith Bayma, presidente da 'Assembléia Legislati- 
va, no exercício das funções de Governador, de aoórdo com 
o artigo 28 3 3.0 da Constituiçáo do Estado, reçolve manter 
em seus cargos os atuais Secretários de Estado, o Secretário 
do Govêrno, o Prefeito da Capital, o Comandante da Força 
Pública e mais funcionários de imediata confiança do Go- 
vêrno. 



Assumindo a 29 de dezembro de 1936, da posse ao novo 
Governador, passandelhe o Govêrno do Estado a 5 de janei- 
ro de 1937. Assinou as seguintes leis: n.o 2.820, 2.821, 2,822, 
2.823, 2823-A, 2.824, tddas do dia 31 de dezembro de 1936, as  
de n.o 2.825, 2.826, 2.827, 2.828 e 2.829 de 4 de janeiro de 1937 
e as de n.o 2.830 a 2.839 de 5 de janeiro de 1937. E os se- 
guintes decretos: 2.868 e 2.869 de 31 de dezembro de 1936. 

Das leis acima enumeradas, destacamos a de n.o 2.821. 
de 31 de dezembro de 1936, elevando à entrância especial a 
Comarca de Santos; a 3.a entráncia as de Catanduva, Ma- 
rilia, Araraquara, Lins, Presidente Prudente e Avaré; su- 
primindo distrito de paz, e tomando outras providências. 
A última lei assinada foi a de n.o 2.839, de 5 de janeiro de  
1937, sòbre a organização, manutenção, administração e de- 
senvolvimento das bibliotecas do Estado, bem como da cria- 
ção do Conselho Bibliotecário. 

A 31 de dezembro de 1936, convoca a Assembléia Legis 
lativa do Estado para dar posse ao novo Governador eleito, 
por ela. para completar o tempo que restava do Governador 
renunciante Armando de Sales Oliveira. A posse foi mar- 
cada para o dia 5 de janeiro de 1937, as 15 horas, no edifi- 
cio da Assembléia Legislativa do Estado, a praça João Men- 
des. Passa Henrique Smith Bayma. o Govêrno do Estado 
ao Sr. Prof. Dr. José Joaquim Cardoso de Melo Neto, eleito 
a 31 de dezembro de 1936. 

JOSÉ JOAQUIM CARDOSO DE MEL0 NETO 

I Governador de 5-1 -1 937 a 10-11-1937) 

lznterventor Federal de 11-11-1937 a 25-1-1938) 

FIOGRAFIA - Nasceu em São Paulo aos 19 de julho 
de 1887, filIio do Dr. José Joacluim Cardoso de Me10 Júnior 
e de n. Adalgisa Pinto Cardoso de .Mf?lo. 

FCz o curso primário na "Ysccia Modelo Caetano de Cam- 
pos, deaois Escola. Complementar anexa a Escola Normal 
d? C?n'tal. Aos 16 anos era professor normalista, passando 
a lecirnar no Grupo Escolar da Bela Vista, Capital. Em 
1899. enquanto lecionava as primeiras letras, preparou-se, 
prrstanrio exames de madureza no Ginásio do Estado da 
Ca~i tz l .  nodendo em 1901, matricular-se no primeiro ano 
da Fzculdade de Direito, onde recebeu o grau de bacharel, 
a 25 de dcz~mbro de 1905. 

Em 1917 prestou concurso para professor substituto da 



5.a secção da Faculdade de Direito de São Paulo, classifi- 
cando-se em primeiro lugar. Nomeado lente substituto por 
decreto de 1 de outubro de 1917. Aos 18 dêsse mesmo mês, 
ao tomar posse da cadeira, recebe o grau de Doutor em 
Direito. _Em 1920 é nomeado professor catedrático de E m  
nomia Política e Ciências das Finanças. Em 1953, ao com- 
pletar 70 anos de idade, aposentou-se. 

Com outros elementos da política, fundou a Liga Na- 
cional e em 1926 o Partido Democrático de São Paulo, sendo 
membro do Diretório Central dêsse partido durante toda 
a existència déste, tendo exercido aí cargos de vice-presidente 
e presidente. Representou o Partido Democrático na Comis- 
são Organizadora da "Chapa Única Por São Paulo", em 
1933. Em 1934 pela mesma chapa é eleito deputado a Assem- 
bléia Nacional Constituinte, sendo sublider da bancada 
paulista. 

Em 1930, vitoriosa a Revolução, fêz parte do Govêrno 
Provisório, sendo Prefeito da Capital no "Secretariado dos 
40 Dias". 

Eleito deputado federal pelo Partido Constitucionalista, 
de 1935 a 1936. Foi lider da bancada paulista, membro da 
Comissão Mista Econòmico-Financeira em 1936. É eleito 
em 1937, Governador do Estado para completar o período 
governamental de Armando de Sales Oliveira. Como Go- 
vernador, de 5 de janeiro de 1937 a 10 de novembro de 1937, 
e no Estado Novo, Interventor Federal de 11 de novembro 
de 1937 a 25 de abril de 1938. 

O professor José Joaquim Cardoso de Me10 Neto é Pre- 
sidente do Banco Mercantil de Sáo Paulo. Lecionou no 
Curso de Doutorado da Faculdade de Direito, a cadeira de 
Ciências das Finanças. 

Na Faculdade de Direito foi membro do primeiro Con- 
selho Técnico-Administrativo. Ex-membro do Conselho da 
Ordem dos Advogados, secção de São Paulo e ex-membro do 
Conselho do Instituto dos Advogados de São Paulo. 

Ex-presidente da Emprêsa de Luz e Fõrca de Jundiaí, 
Central Elétrica Rio Claro e Companhia Telefõnica Era- 
gantina. 

O professor José Joaquim Cardoso de Me10 Neto é por- 
tador das seguintes wndecora@es: Grande Oficial da Or- 
dem Orange-Nassau da Holanda, Cavaleiro da Gran Cruz 
da Ordem da Coroa da Itália, recebida esta em 1918. 

BIBLIOGRAFIA - Publicou as seguintes obras: 
"A Aç% Social do Estado" - Concurso - Editada pela 

Secção de "O Estado de São Paulo", 1917; 
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"Discriminaçáo de Rendas Entre a União e os Estados" 
- Concurso - Secção de Obras de "O Estado de São Pau- 
lo", 1917; 

"O Fascismo e a Economia. Política"; 
"Discursos" - 1937. 
Na Revista da Faculdade de Direito, encontram-se vá, 

rios artigos e estudos. 
A ADMINISTRAÇÃO - O periodo governamental do 

Prof. Jos€ Joaquim Cardoso de Me10 Neto compreende duas 
fases distintas: Governança e Interventoria. 

A primeira tem inicio a 5 de janeio de 1937, quando 
eleito pela Assembléia Legisiativa para completar o período 
de Armando de Sales Oliveira que se desincompatibilizou 
para participar da eleição a Presidência da República. 

O Presidente da. Assembléia Legislativa, Sr. Henrique 
Smith Bayma, assume o Govêrno do Estado e ao mesmo 
tempo coilvoca, de acordo com o artigo 28, 3 3.0 da Consti- 
tuição, a Assembléia Legislativa para dar posse ao Governa- 
dor do Estado, Prof. José Joaquim Cardoso de Melo Neto, 
para completar o tempo que restava ao Governador renun- 
ciante, Dr. Armando de Sales Oliveira, determinando que 
a posse se daria aos 5 de janeiro de 1937 (D. O. E. 2-1-1937 1.  

Continuam os mesmos secretários do Govêrno anterior. 
Assim estava constituído : 

Clóvis Ribeiro - Fazenda e Tesouro; 
Silvia Portugal - Justiça e Negócios do Interior; 
Valentim Gentil - Agricultura, Indústria e Comercio; 
Cantidio de Moura Campos - Educação e Saúde; 
Artur Leite de Barros J r .  - Segurança. Pública; 
Ranulpho Pinheiro Lima - Viação e Obras Públicas. 
A primeira lei assinada. pelo Governador José Joaquim 

Cardoso de Me10 Neto foi a de número 2.841, de 7 de ja- 
neiro de 1937 : "A Assembléia Legislativa do Estado decreta 
e eu promulgo a seguinte lei: Art. 1.0 -' Denominar-se4 
"General Salgado", no municipio e comarca de Monte Apra- 
zivel, o distrito de paz de Sebastianópolis". . . 

O primeiro decreto assinado por José Joaquim Cardoso 
de Melo Neto foi o de número 8.072, de 7 de janeiro de 1937, 
que nos seus 13 capítulos e 53 artigos dá regulamento &s 
taxas dos serviços de águas e esgotos. 

No seu primeiro mês de Govêrno, as leis mais impor- 
tantes assinadas foram as de números: 2.844, 2.856, 2.886 
e 2.913. 

Lei n.o 2.844, de 7-1-1937 - que estabelece medidas de 
caráter financeiro e dá outras providências. Em seu art. 



1.0, lemos: "A partir de primeiro de janeiro de 1937, nenhu- 
ma repartição ou pessoa poderá receber dinheiro público, 
qualquer que seja a sua origem, ainda que a titulo de sim- 
ples depósito, sem fornecer recibo ao interessado, no ato 
do recebimento". A lei n.o 2.856, trata da Adginistraçâa 
da Justiça Militar. A lei n.o 2.886, de 12 de janeiro de 1937, 
cria em Taubaté a Colônia de Trabalho do Estado, que se 
destina, de conformidade com as leis penais vigentes, a 
corrigir, pelo trabalho, cientificamente organizado, os ma- 
landros, mendigos, vadios, desordeiros e os que se lhes equi- 
parem. A lei 2.913, de 19 de janeiro de 1937, realizou uma 
das mais interessantes e proficuas atuações na orientação 
do lazer, da educação moral e cívica da juventude paulista, 
criando a Corporação Escolar de Bandeirantes, nos Insti- 
tutos e Escolas Profissionais do Estado, sob a direção e 
superintendência do Ensino Profissional. 

De sua primeira fase de Govêrno constitucional, pode- 
mos destacar as seguintes leis e decretos que revelam a 
operosidade de sua administração. Leis: 2.933, 2.940 e 3.023 
e os decretos: 8.229, 8.255, 8.319, 8.326, 8.388, 8.468, 8.617 
e 8.638. 

A lei n.o 2.933, de 24 de março de 1937, cria ginásio 
oficial em Araçatuba. A lei n.o 2.940, de 6 de abril de 1937, 
sôbre os motivos da passagem à inatividade dos oficiais da  
Fôrça Publica. A lei n.o 3.023, de 15 .de julho de 1937, "dá 
o regulamento a Faculdãde de Direito de São Paulo, incor- 
porada à Universidade de S. Paulo pelo decreto 6.429 de 
9 de maio de 1934, regendwe pela presente lei assim como 
pelo regulamento ou regimento que porventura se expedir". 

Outros decretos: o de n.o 8.229, de 13 de abril de 1937 
que institui a Junta Executiva Regional de Estatística e dá 
outras providências; o de n.o 8.255, de 23 de abril de 1937 
que é o Código de Impostos e Taxas; o decreto n.o 8.319, 
de 28 de maio de 1937, regulamenta a Contadoria Central do 
Estado; o decreto n.o 8.326, de 31-5-1937 regulamenta os 
Cursos Gerais de Aperfeiçoamento dos Funcionários da Se- 
cretaria da Fazenda, criados pelos artigos 21 e 22 da lei 
n.o 2.479, de 13 de dezembro de 1935, destinados a selecionar 
candidatos ao ingresso ou acesso na referida Secretaria. 
Este é um embrião do DEA. O decreto 8.388, de 1 de julho 
de 1937, aprova o Regulamento do Serviço de Fomento do 
Algodão; o decreto 8.468 de 11 de agosto de 1937. aprova 
os serviços topográficos da  demarcação da linha limitrofe 
de São Paulo e Minas Gerais; o importante decreto n.o 
8.617 de 30 de setembro de 1937, aprovando e ratificando o 



Regulamento do Conselho Brasileiro de Geografia e criando 
o Departamento Regional do mesmo Conselho, coordenando 
assim o Departamento Estadual ao Conselho Nacional de 
Estatística. O decreto 8.638 de 8 de outubro de 1937, "cria 
Caixas Econômicas anexas a coletorias estaduais nas cid* 
des de Fernando Pontes, São José do Barreiro e Silveiras". 

Desta primeira fase ainda pode se ler a Mensagem 
apresentada pelo Governador José Joaquim Cardoso de 
Me10 Neto que se refere ao Úitimo periodo da governança 
de Armando de Sales Oliveira. (Ver o D . 0  .E. de 10-7-1937, 
as 26 primeiras páginas. Referem-se as atividades de 1936). 

PERÍODO DE INTERVENTORIA 

Há no Rio de Janeiro o movimento (de 10 de novembro 
de 1937) do Estado Novo que se reflete em todos os Estados 
da Federação Brasileira. J á  no dia 11 de novembro, o Sr. 
Cardoso de Me10 Neto exonera os secretários e nomeia para 
exercer interinamente, respondendo pelo expediente, os se  
nhores: Laurentino A. Moreira de Azevedo - Justiça e 
Negócios do Interior, Pergentino de Freitas - Fazenda e 
Tesouro, Augusto Meireles dos Reis Filho - Educação e 
Saúde, Inacio da Costa Ferreira - Seguran~a Pública, Be- 
nedito Roberto de Azevedo Marques - Viação e Obras Pú- 
blicas e Teodureto de Camargo - Agricultura, Indústria e 
Comércio. 

Entra o Estado de São Paulo novamente no periodo 
das interventorias federais, exercida por prepostos do Sr. 
Getúlio Vargas e o Governador José Joaquim Cardoso de 
Me10 Neto, eleito por um partido político de oposição ao 
candidato do situacionismo nacional a Presidência da Re- 
pública, passa a Interventor Federal no Estado de São Paulo 
e a partir do decreto n.o 8.764 de 26 de novembro de 1937, 
começa a usar o "Interventor Federal no Estado de São 
Paulo", em todos os decretos, pois nesse periodo não há 
mais leis a serem sancionadas e promulgadas, bem como 
ficam extintos os partidos políticos no Brasil. A Nação passa 
a ser regida por uma Constituição encomendada a que o 
povo denominou - â "A Polaca", visto ser decalcada no 
estatuto constitucional da Polõnia, nação nessa época sob o 
tacão do nacional-socialismo de Adolf Hitler. Viveu entáo 
o Brasil o regime político-policial sob a proteção e beneplá- 
cito das Fôrças Armadas. Por muitas modificaçÓes adrni- 
nistrativas passou o Pais nessa Idade Média da vida brasi- 
leira. Os reflexos administrativos se fizeram sentir em 



todas as provincias e principalmente em Sáo Paulo, o Es 
tado mergulhou fundo nos "tempos tumultuários". 

No dia 20 de dezembro de 1937 (Ver D.O.E. de 21-12  
1937) são nomeados os Secretários da Intenrentoria Federal 
no Estado de São Paulo: 

Alarico Franco Caiuby - para a Secretaria da Justiça 
e Negócios do Interior ; 

Gastáo Vidigal - para Fazenda e Tesouro; 
Francisco de Sales Gomes Júnior - para Educação e 

Saúde ; 
Bento de Abreu Sampaio Vida1 - Agricultura, Indús- 

tria c Comércio; 
Ary Frederico Torres - Viação e Obras Públicas; 
Major Dulcídio do Espírito Santo Cardoso - Segurança 

Pública ; 
João de Deus Cardoso de Me10 - Secretaria do Govêrno. 
Aparece nesta nomeação mais um secretário que é o da 

Secretaria do Govêrno. 
Da segunda fase do govêrno de J. J. Cardoso de Me10 

Neto são estes os princiaais decretos do Interventor Federal: 
números 8.823, 8.927, 8.998, 9.036, 9.049, 9.050, 9.078, 9.084, 
9.097, 9.104, 9.111 e 9.120. 

O decreto n.o 8.823. de 15-12-1937. extineue o Departa- 
mento Administrativo da Secretaria da A~ricultura, Indús- 
tria e Comércio e dá outras providências; o de número 
8.927. de 19 de janeiro de 1938, institui os Clubes de Trabaí 
lho da Secretaria. da Agricultura, transferindoos para a 
Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação e Saúde; 
o de n.o 8.998, de 16 de fevereiro de 1938. cria um xinásio 
ao Estado em Piraiui; o de n.o 9.036, de 14 de março de 1938, 
cria o Departamento Central de Estatística do Estado de 
SRo Paulo e dá outras ~rovidências. Êste é sem dúvida um 
dos m-is importantes decretos de sua interventoria. O de- 
c r ~ t n  9.049. de 22 de março de 1938, cria carcos docentes e 
adm;n;strativos em estabelecimentos de ensino secundário 
do Fstndo; o decreto n.o 9.0511, de 22 de março de 1938. cria 
lusares de professores de Educação Física para as escolas 
primarias .do Estado; o decreto n.o 9.078 de 1 de abril de 
19-8. cria uma comissão especial para o estudo do suprimen- 
to de "ombustivel a viação férrea.do Estado ; o decreto 9.984, 
de A ahril de 1938. cria a "Taxa Rodoviária'' e dá outras 
proviri6ncias: o decreto 9.097, de 12 de abril de 1938. jnstitui 
uma C?missáo para proceder a revisão e reajustamento da 
d;.v;.5n territorial das comarcas, municipios e distritos do 
Estado: o decreto 9.104 de 13 de abril de 1938, cria o Depar- 
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tarnento de Psicopatologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; o decreto 9.111, de 18 de abril 
de 1938, cria o Juízo dos Feitos da Fazenda Nacional e dá 
outras providências e o decreto 9.120 de 20 de abril de 1938, 
cria, com o auxílio da Prefeitura Municipal de Tatuí, uma 
escola profissional primária mista naquela cidade. 

Do ponto de vista administrativo, embora tenha sido 
muito pequena a fase de Interventoria do sr. J. J. C .M. Neto, 
foi porém mais fecunda do que a primeira em realizações, 
é pelo menos o que os decretos nos dizem, em comparqáo 
com as leis. 

Foi neste período que se deu o passamento do General 
Daltro Filho e o decreto n.o 8.928, de 19 de janeiro de 1938, 
nos informa das homenagens prestadas: "O Doutor José 
Joaquim Cadoso de Melp Neto, Interventor Federal no Es- 
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e consideran- 
do que o General de Divisáo Manuel de Cerqueira Daltro 
Filho ocupou com dignidade o mais alto cargo da adminis 
tração do Estado de São Paulo e se finou no Govêrno do 
Estado do Rio Grande do Sul, resolve, em homenagem a 
memória do ilustre extinto, decretar a suspensão do expe- 
diente nas repartiçóes públicas estaduais e municipais, no 
dia de amanhã". . 

O último decreto assinado pelo Interventor Federal, Prof. 
José Joaquim Cardoso de Me10 Neto, é o de n.o 9.133, de 
24 de abril de 1938, já no mesmo "Diário Oficial" de 26-4-38 
sai o seguinte : PALACIO DO GOVGRNO - "O Sr. General 
Francisco José da Silva Júnior, comandante da 2.a R.M., 
respondendo pela Interventoria Federal no Estado de Sáa 
Paulo, por ato desta data (25-4-38) designou os senhores: 
Tte.-Coronel Dulcidio Espírito Santo Cardoso, para, exercer, 
interinamente o cargo de Secretário de Estado dos Neg& 
cios da Segurança Pública; Cel. Mário Xavier, para o C* 
mando da Fôrça Pública do Estado e Dr. Paulo Barbosa de 
Campos, para responder pelo expediente da Prefeitura Mu- 
nicipal. 

Na administração do Prof. Dr. José Joaquim Cardoso 
de Melo Neto podemos destacar duas fases distintas: a de 
Governador eleito, de 5 de janeiro de 1937 a 10 de novembro 
de 1937 e a de Interventor Federal, de 11 de novembro de 
1937 a 25 de abril de 1938. Graças ao Estado Novo, insti- 
tuido pelo Sr. Getúlio Vargas, apoiado no Exército Nacional 
e na Marinha, aconteceu com o Prof. Dr. José Joaquim 
Cardoso de Me10 Neto, o inverso do que se passou com seu 
antecessor, isto é, de Interventor a Governador, êle foi Go- 
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vernador e depois Interventor. Esta funçáo era exercida 
com as benesses do entáo ditador, dai, inesperadamente o 
Interventor Federal em São Paulo ser substituído por um 
jovem médico que fora seu ardoroso adversário político na 
Assenibléia paulista. Não desejando passar ao Interventor 
nomeado, Sr. Adhemar Pereira de Barros, entregou a direção 
do Executivo Paulista ao General Francisco José da Silva 
Júnior, entáo Comandante da I1 Regiáo Militar, sediada em 
São Paulo. 

Concluindo as anotações sobre as duas fases do Govêr- 
no do Prof. Dr. José Joaquim Cardoso de Me10 Neto, trans- 
crevemos as palavras proferidas no dia de sua posse no 
cargo de Governador de São Paulo, a 5 de janeiro de 1937: 
"Meu Govêrno é um mínuto na vida de São Paulo, que é 
eterno. Vamos vivê-lo garantindo o ritmo de trabalho cons- 
trutivo, assegurando o respeito mútuo, colaborando leal- 
mente com os altos poderes da República na manutenção 
da ordem jurídica - atributos que formam o "substractum* 
da alma paulista. Onde quer que o destino nos haja coloca- 
do, unidos na mesma fé, pondo a nossa confiança em Deus, 
trabalhemos pelo Brasil". 

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA JONIOR 

(Interventor Federal "Ad Hoc" de 25-4-1938 a 27-4-1938) 

BIOGRAFIA - Francisco José da Silva Junior, filho 
do comerciante Francisco José da Silva e de D. Maria Cân- 
dida da Silva; nasceu em Fortaleza, Estado do Ceará, no 
dia 18 de janeiro de 1887. No dia 9 de agõsto de 1897 fêsse 
praça no 4.0 Batalhão de Artilharia a Pé, sediado no Pará, 
tendo sido anspeçada antes de matricular-se na Escola Mi- 
litar do Realengo, em março de 1898. Fêz o curso prepara- 
tório nesse estabelecimento de ensino militar, ingressando, 
em 1904 na Escola Militar do Brasil. Concluiu o curso em 
1906, sendo promovido ao primeiro pôsto do oficialato do 
Exército Nacional. Em sua turma de aspirantes, graças aos 
seus esforços e estudos, conseguiu o primeiro lugar. 

No dia 15 de abril de 1914 foi promovido por merecl. 
mento ao pôsto de primeiro Tenente, a 21 de junho de 1919, 
por estudos é promovido a Capitão, a 20 de maio de 1925, 
por merecimento, a Major e pelo mesmo motivo, a 15 de 
agosto de 1929 a TenenteCoronel e a 7 de maio de 1931, a 
Coronel. Carreira das mais briihantes realizou no Exército 
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Nacional, sendo a 6 de outubro de 1932, promovido a Gene- 
ral de Brigada e a 19 de fevereiro de 1938 a General de 
Divisão, ambas por escolha do Presidente da República. 

Em 1905, realizou o Curso de Aperfeiçoamento e o de 
EstadoMaior em 1920, o de Alto Comando pela Escola do 
Estado-Maior. 

Em 1922, serviu como ajudante de ordens do então Mi- 
nistro da Guerra, Marechal Setembrino de Carvalho. Em 
1930, Subcomandante do 13.0 R.I.  sediado em Ponta Grossa, 
Estado do Paraná. Tomou parte ativa na Revolução de 
1930, tendo sido comandante de uma das  cnlunas que ope- 
ravam no sul de São Paulo. Em 1932, conforme reza uma 
biografia, tomou pela segunda vez a cidade de Itararé. His- 
tòricamente pode-se afirmar que tomou a cidade em 1932, 
pois em 1930, não tendo havido combate, apenas ocupou a 
cidade de Itararé e não a tomou. 

Dentre os mais altos postos que ocupou foi o de Coman- 
dante da I Região Militar e em 1938, da I1 Região Militar. 
Nesta, a 11 de março de 1938, tomou posse corno Coman- 
dante, período em que foi executor do estado de emergência. 
No dia 25 de abril de 1938, 3Ls 11 horas da manhã, no Palá- 
cio dos Campos Elisios, o sr. Cardoso de Me10 Neto trans- 
mitiu-lhe o Govêrno. Ao recebê-lo, afirmou não permanecer 
mais de 48 horas em seu poder o Executivo Paulista, p a s  
s a n d w  ao Interventor Federal nomeado, sr. Adhemar P e  
reira de Barros. 

O General de Divisão Francisco José da Silva Júnior 
possui as seguintes condecorações: Medalha e Passadeira 
de Platina. pelos 40 anos de serviço ao Exército; Grande 
Oficial da  Ordem do Mérito Militar; Medalha do Cinquen- 
tenário da Prorlamação da República e Medalha de Szn 
Martin ccm a qual foi agraciado pelo Govêrno da Argentina. 

ADMINISTRACÃO - Ima-ónrios os títulos de Inter- 
ventor Federal interino ou provisório, êle o foi ad hoc na  
verdadeira acepção do termo, isto é, para a ocasião, confor- 
me n ~ ~ n t i d o  dessa locucão adverbial latins. Para oue náo 
se tornasse acéfalo o Executivo Paulista, êle era em solo 
bane-i--ntr o mais alto deleyrrio do Chefe da Naeão. 

O General Silva Júnior, tendo recebido o Govêrno Pau- 
lista, no dia 25 de abril de 1938. 2.a feira, nesse mesmo dia, 
assinou o ato que vem publicado no "Diário Oficial" de 26 
de ahr'l de 1938. aáqina 2, o qual reproduzimos na  integra: 
"PAT, wrn r)o GOVERNO 

Em 25 de abril de 1938 
O Sr. General Francisco José da Silva Júnior, Coman- 
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dante da 2.a Região Militar, respondendo pela Interventoria 
Federal no Estado de Sáo Paulo, por ato desta data, desig- 
nou os srs. : 

Tenent~oronel Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, 
para, interinamente, exercer o cargo de Secretário de Estado 
dos Negócios da Segurança Pública; 

Coronel Mário Xavier, para exercer, interinamente, o 
Comando da Fôrça Pública do Estado; 

Dr. Paulo Barbosa de Campos, Diretor do Departamento 
Jurídico da Prefeitura da 'Capital, para, interinamente, r e s  
ponder pelo Expediente da mesma Prefeitura; 

Dr. Fábio Egídio de Oliveira Carvalho, para responder 
pelo expediente da Secretaria da Justiça e Negócios do 
Interior ; 

Dr. Augusto Meirelles Reis Filho, para responder pelo 
expediente da Secretaria da Educação e Saúde Pública; 

Dr. José de Paiva Castro, para responder pelo expedien- 
te da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio; 

Dr. Benedito Roberto de Azevedo Marques, para res- 
ponder pelo expediente da Secretaria da Viação e Obras 
Públicas ; 

Dr. Armando Portugal Gouvêa, para responder pelo 
expediente da Secretaria da Fazenda e do Tesouro do Es 
tado ; 

Dr. Pedro de Siqueira Campos e Pedro de Barbosa Vas- 
ques, para, como Presidente e Diretor, e nos têrmos do 
artigo 1.0 do decreto n.o 8.739, de 20 de novembro de 1937, 
responderem pelo expediente do Instituto do Café; e 

o Major Napoleão de Almeida, para responder pelo ex- 
pediente da Secretaria do Govêrno". 

No dia 27 de abril de 1938, passava a direção do Exe- 
cutivo Paulista, ao Interventor Federal nomeado, sr. Adhe- 
mar Pereira de Barros. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 

(Interventor Federal de 27-4-1938 a 4-6-1941) 

BIOGRAFIA - Nasceu em Piracicaba, Estado de São 
Paulo, a 22 de abril de 1901, filho do sr. Antônio Emygdio 
de Barros e de D. Elisa Pereira de Barros. 

Estudou no Ginásio Anglo-Brasileiro, educandário que 
funcionou onde hoje é o Colégio São Luis, na Capital, depois 
ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro onde 
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colou grau em 1923, obtendo prêmio de viagem a Europa. 
Fêz cursos de aperfeiçoamento nos hospitais de Paris, Ber-' 
lim e Londres e depois nos dos Estados Unidos da América 
dò Norte. Na Alemanha, cursou a Universidade Popular de 
Berllm durante quatro anos. Devido sua longa pennanên- 
cia no Exterior, quando estudante, fala correntemente o 
inglês, frances, alemão, italiano e castelhano. 

De regresso ao Brasil, ingressou no Instituto Osvaldo 
Cruz, em Manguixos, onde se ,especializou e graças aos 
seus estudos foi galardoado com medalha de ouro. 

Em 1934, foi eleito deputado estadual pelo Partido Re- 
publicano (Paulista). Juntamente com Alfredo Eliis Júnior 
formou na Assembleia uma dupla combativa contra o então 
situacionismo. Eram dois companheiros das trincheiras de 
1932 das serranias de Cunha, que combatiam lado a lado, 
agora, no Parlamento. Participou da Revolução Constitu- 
cionalista de São Paulo no pôsto de Capitáo, na qualidade 
de.Delegado Militar de Aparecida e Lorena. 

Graças a sua participação na Revolução de 1932 foi 
exilado, vivendo no Paraguai e Argentina, onde manteve 
estreito contacto com os politicos exilados, todos idealistas 
que sonhavam com as transformaçóes sociais e políticas do 
Brasil. De volta, ingressa de corpo e alma na política. Pri- 
meiramente, deputado estadual; depois Interventor Federal 
de São Paulo. 

Tomou posse a 27 de abril de 1938, passando posterior- 
mente o Executivo paulista ao Sr. Fernando Costa, aos 4 de 
junho de 1941. Posteriormente é eleito Governador de São 
Paulo, de 1947 a 1951; eleito Prefeito da Capital paulista, 
em 1957. 

Dentre as atividades comerciais que ,tem exercido nos 
interregnos em que estêve fora do Govêrno paulista ou atual- 
mente da Prefeitura Municipal, podemos enumerar as se- 
guintes: presidente da Fábrica de Tecidos .Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, de Pôrto Feliz e da Fábrica Redenção, 
de Itu; diretor das Indústrias de Chocolate Lacta; da F á  
brica de Produtos Quimicos Vale do Paraíba; Sociedade 
Extrativa de Taubaté, Extrativa Limitada de Itapeva. E 
fazendeiro em São Manuel, Taubaté e Itapeva. Acionista 
da Sociedade Aricanduva, que explora a venda de terrenos 
do Jardim Leonor e Jardim Aricanduva. Em Caraguatatu- 
ba, seguindo os mais modernos processos da agricultura, 
possui uma fazenda experimental de cultura de cacau, 
pimenta do reino e da hevea brasileira. 

É portador das seguintes condecorações : Grande Cruz 
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da Coroa da Itália; Grande Cruz da Ordem do Mérito da 
Hungria; Grande Cruz da Ordem de São Leopoldo da Bél- 
gica; Grande Cruz da Ordem "E1 Mercurio", do Chile; 
Gran Cruz de Condor dos Andes, da Bolívia; Grande Cruz 
da Ordem Cqpitular de Santo Humberto; Grande Cruz da 

, Ordem de Sáo Jorge de Borgonha e Medalha de Prata do 
Centenário da República do Brasil. 

No seu primeiro periodo administrativo, como Interven- 
tor Federal, realizou várias obras, criando o Instituto do 
Cancer, construiu o Hospital das Clínicas, os sanatórios do 
Sapecado, Juqueri, Mandaqui e a Maternidade Leonor Men- 
des de Barros. Nessa época criou o Serviço de Medicina 
Social; o Serviço de Higiene da Criança; erigiu o Sanatório 
de São José dos Campos, a Casa Maternal da Infância, a 
Santa Casa de Campos do Jordão. 

Foi o iniciador da construção das autc-estradas brasi- 
leiras: Via Anchieta e Via Anhanguera. Eletrificou parte 
da Estrada de Ferro Sorocabana; prolongou a Estrada de 
Ferro Araraquarense; ampliou o Instituto de Pesquisas Tec- 
nológicas ; criou o Instituto ae Eletrotécnica ; o Departamen- 
to de Zoologia; a Escola Profissional e Agrícola de São Ma- 
nuel ; a Diretoria de Esportes; remodelou a Escola de Educa- 
ção Física ; o Conselho de Expansão Econômica e o Conselho 
Técnico de Economia e Finanças; o Manicômio Judicial e 
iniciou a retificação do Rio Tietê. 

ADMINISTRACÃO - No dia 27 de abril de 1938 fêz as 
seguintes designações, (Ver D. O .E. de 28-4-38 : 

' Do Tte-Coronel Dulcidio do Espírito Santo Cardoso' 
para, interinamente, exercer o cargo de Secretário da Segu- 
rança Pública ; 

Cel. Mario Xavier, para exercer, interinamente, o Co- 
mando da FÓrça~Pública do Estado; 

Dr. Fábio Egidio de Oliveira Carvalho, para responder 
Jurídico da Prefeitura Municipal da Capital, para responder 
pelo Expediente da mesma Prefeitura ; 

Dr. Fábio Egidio de Oliveira Carvalho para responder 
pelo expediente da Secretaria da Justiça e Negócios do In- 
terior; 

Dr. Augusto Meireles dos Reis Filho, para responder 
pelo expediente da Secretaria de Educação e Saúde Pública; 

Dr. José de Paiva Castro, para responder pelo expedien- 
te da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio; 

Dr. Benedito Roberto de Azevedo Marques, para respon- 
der pelo expediente da Secretaria da Viaçáo e Obras Públicas. 

Dr. Américo Portugal Gouvêa, para responder pelo ex- 
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pediente da Secretaria da Fazenda e Tesouro do Estado; 
Drs. Pedro de Siqueira Campos e Pedro Barbosa Bas- 

ques, para, como Presidente e Diretor, e nos termos do art. 
1.0 do decreto n.o 8.739, de 20 de novembro de 1937, respon- 
derem pelo expediente do Instituto do Café. 

"Por ato de ontem, o Sr. Interventor Federal comissionou 
o Cap. do Exército Pedro Augusto de Menna Barreto no 
posto de Major da Fôrça Pública do Estado, para o fim de 
exercer o cargo de Chefe da Casa Militar da Interventoria; 

"por ato de ontem nomeou: 
o Dr. Izidro Gonçalves para exercer interinamente, o 

cargo de Secretário do Govêmo; 
o Dr. Carlos Mac Crachen para exercer o cargo de oficial 

de gabinete da Interventoria e 
o Dr. Oswaldo Pereira de Bams,  para exercer o cargo 

de seu secretário particular". 
No dia 7 de maio de 1938, foi nomeado o secretariado 

do Interventor Federal, Sr. Adhemar de Barros, (ver D.O.E. 
de 10-5-1938) : 

Dr. Cesar Lacerda Vergueiro, Secretário da Justiça e 
Negócios do Interior ; 

Dr. Antônio Carlos Sales J ~ o r ,  Secretário da Fazenda 
e Tesouro do Estado; 

Dr. Guilherme Ernesto Winter, secretário da Viação e 
Obras Públicas ; 

Dr. Mariano de Oliveira Wendel, Secretário da Agricul- 
tura, Inaústria e Comércio ; 

Dr. Augusto Meireles dos Reis Filho, Secretário da Edu- 
cação e Saúde Pública; 

Tte-Coronel Dulcidio do Espirito Santo Cardoso, Secre- 
tário da Segurança Pública; 

Dr. Francisco Prestes Maia, Prefeito da Capital. 
Posteriormente, a 13 de julho de 1938, com a exoneração 

de dois secretários, são nomeados: Álvaro Figueiredo Guiáo 
para a Secretaria de Educação e o Capitão Sebastião Daly- 
sio de Menna Barreto para Secretário da Segurança Pública. 

O decreto n.o 9.134, de 29 de abril de 1938 já é assinado 
pelo novo Interventor Federal. Vejamos, de acordo com a 
ordem numérica os principais decretos do período de Inter- 
ventoria do Sr. Adhemar Pereira de Barros. 

Decreto n.o 9.149, de 6-5-1938, "aprova o Regulamento 
Geral do Trânsito para o Estado de São Paulo"; 

Decreto n.o 9.150, de 6-5-1938, "cria o Serviço de Publi- 
cidade e Propaganda do Estado de S5o Paulo e designa para 



REVTSTA DO INSTITVTO HIST~RICO E GEOCRÁFICO DE S. I'AÇLO 445 
~~ -~ -- 

diretor o Sr. Menotti de1 Picchia e redator-chefe o sr. Fran- 
cisco Patti". 

Decreto n.o 9.197, de 31-5-1938, "extingue a Supennten- 
dência de Ordem Política e Social e cria delegacias especisc 
lizadas de Ordem Política e Social e a de Fiscalízaçáo de 
Entrada, Permanência e Saída de Estrangeiros". 

Decreto n.o 9.247, de 17-6-1938, "cria o Departamento de 
Saúde do Estado". 

Decreto n.o 9.252, de 21-6-1938, "aprova o Regulamento 
para a circulação de auto-ônibus para o Estado de São 
Paulo". 

Decreto n.o 9.254, de 22-6-1938, "cria no Departamento 
de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade de São Paulo a Secção de Patologia Experimental. 

Decreto n.o 9.255, de 22-6-1938, "reorganiza a Diretoria 
do Ensino, transformando-a em DePartamento de Educação; 
subordina a êste repartições e serviços que devem ficar sob 
imediata dependência, cria e suprime cargos e dá outras 
providências". 

Decreto n.o 9256, de 22-6-1938, "cria, nesta Capital, urna 
Escola Normal Modêlo". 

Decreto n.o 9.269, de 25-6-1938, "extingue o Instituto de 
Educação, cria a secçáo de Educação da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e dá 
outras providências". 

Decreto n.o 9.273, de 28-6-1938, "organiza o Serviço dos 
Centros de Saúde da Capital, do Departamento de Saúde 
e da outras providências". 

Decreto n.o 9.275, de 28-6-1938, "organiza o Serviço de 
Assistência Hospitalar e dá outras providências". 

Decreto n a  9.276, de 28-6-1938, "organiza o Serviço de 
Policiamento da Alimentaçá? Pública e dá outras providên- 
cias". 

Decreto n.o 9.278, de 28-6-1938, "organiza o Serviço de 
Fiscalização do Exercício Profissional, do Departamento de 
Saúde do Estado e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.279, de 30-6-1938, "reorganiza o Instituto 
de Higiêne de São Paulo". Modificado depois pelo decreto 
n.o 9.404 de 10-8-1938. 

- 

Decreto n.o 9.285, de 1-7-1938, "reorganiza a Repartição 
de Estatística e Arauivo do Estado". 

Decreto ;.o 9.322, de 14-7-1938, "organiza a Diretoria da 
Secção Técnica de Propaganda e Educacão Sanitária do 
Departamento de Saúde Pública do Estado de São Paulo e 
dá outras providências". 
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Decreto n.o 9.330, de 157-1938, "cria o Departamento 
Estadual de Estatistica, subordinando à Secretaria da Inter- 
ventoria Federal". (É o mesmo Departamento Central de 
Estatística). 

Decreto n.o 9.331, de 15-7-1938, "organiza a Divisão Admi- 
nistrativa do Departamento de Saúde e da outras provi- 
dências". 

Decreto n.o 9.332, de 15-7-1938, "organiza a Secçáo de 
Tracoma do Departamento de Saúde e dá outras providên- 
cias". 

Decreto n.o 9.341, de 20-7-1938, "organiza o Serviço de 
Interior do Estado, do Departamento de Saúde, e da outras 
providências". 

Decreto n.o 9.357, de 30-7-1938,- "organiza a Secçáo de 
Epidemiologia e Profilaxia Gerais e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.358, de 30-7-1938, "organiza o Serviço de 
Assistência a Psicopatas, do Departamento de Saúde do 
Estado". 

Decreto n.o 9.392, de 5-ô-1938, "Código do Ministério Pú- 
blico do Estado de Sáo Paulo". 

Decreto n.o 9.394, de 5-8-1938, "organiza a Secção de 
Higiene do Trabalho e dá outras providências". 

-Decreto n.o 9.396, de 6-8-1938, "reorganiza a Penitenciá- 
ria do Estado e dá outras providencias". 

Decreto n.0 9.405, de 108-1938, "organiza o Serviço de 
Profilaxia da Malária do Departamento de Saúde do Estado 
e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.427, de 19-8-1938, "aprova o Regulamento 
da Lei n.o 2.890, de 13-1-1937, que criou o Pôsto Sanitário 
Animal do município da Capital, subordinado ao Dep. Indús- 
tria Animal". 

Decreto n.o 9.428, de 19-8-1938, "cria o Conselho Técnico 
de Economia e Finanças". 

Decreto n.0 9.432, de 22-8-1938, "cria no Departamento 
Geográfico e Geológico do Serviço da Agricultura, Indústria 
e Comercio, uma Secçáo de Fiscalização, Concessão e Cadas- 
tro de Minas". 

Decreto n.o 9.437, de 22-8-1938. "organiza o Serviço de 
Laboratório de Saúde Publica do Departamento de Saúde 
do Estado e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.445, de 2-9-1938, "organiza o Serviço de 
Profilaxia da Lepra do Departamento de Saúde do Estado". 

'Decreto n.o 9.446, de S9-1938, "organiza a Secçáo de 
Higiene da Criança e dá outras providências". 



Decreto n.o 9.482, de 13-9-1938, "reorganiza a Junta Co- 
mercial do Estado e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.483, de 13-9-1938, "abre crédito especial 
para o inicio das obras do Hospital das Clínicas". 

Decreto n.o 9.488, de 14-9-1938, "organiza a Secçáo Téc- 
nica de Estatística Sanitária e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.498, de 143-1938, "organiza o Serviço de 
Puericultura do Departamento de Saúde do Estado". em 
seu artigo 1.0, "fica criado no Departamento de Saúde do 
Estado, o Serviço de Puericultura". 

Decreto n.o 9.501, de 15-9-1938, "cria uma Escola Normal 
em Mococa". 

Decreto n.o 9.517, de 15-9-1938, "extingue a Secção de 
Mecânica Agrícola, Imigração e Drenagem do Instituto Agm- 
nômico do Estado, criada pelo decreto n.o 7.312 de 5-7-35 e 
ainda não organizada e cria, no mesmo Instituto, a Secçáo 
de Engenharia". 

Decreto n.o 9.518, de 159-38, "organiza a Superintendên- 
cia da Saúde Escolar, subordinada ao Departamento de 
Educqáo e dá outras providèncias". 

Decreto n.o 9.523, de 17-9-1938, "cria o Serviço de Profi- 
laxia do Pénfigo Foliáceo no Estado de São Paulo (Fogo 
Selvagem )". 

Decreto n.o 9.527, de 19-9-1938, "cria o Conselho de Ex- 
pansão Econômica do Estado de Sáo Paulo". 

Decreto n.o 9.566, de 27-91938, "cria o HospitalSanató- 
rio do Mandaqui, nesta Capital, dependência imediata do 
Serviço de Assistência Hospitalar, e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.568, de 27-9-1938, "organiza a Secçáo de 
Tuberculose, da Técnica do Departamento de Saúde 
do Estado, e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.605, de 12-10-1938, "reorganiza o Departa- 
mento de Educação Física". 

Decreto n.o 9.607, de 13-10-1938, "cria o Departamento 
Administrativo da Secretaria da. Segurança Pública e dá 
outras providências". 

Decreto n.o 9.614, de 17-10-1938, "cria a 7.a Vara Crimi- 
nal na  comarca da Capital, e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.664, de 22-10-1938, "reguia os recursos das 
decisões finais do Tribunal de Apelação do Estado". 

Decreto n.o 9.691, de 20-10-1938, "cria, anexas ao Alme 
xarifado da Divisáo Administrativa do Departamento de 
Saúde do Estado, uma Secçáo de Farmácia e de outra de 
Hipodermia, e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.701, de 5-11-1938, "reorganiza o Serviço de 



Publicidade e Propaganda, que passará a denominar-se De- 
partamento de Propaganda e Publicidade do Estado de Sáo 
Paulo". 

Decreto n.o 9.715, de 9-11-1938, "cria, na Secretaria de 
Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, o 
Departamento de Botânica". 

Decreto n.o 9.716, de 9-11-1938, "dá providências prelimi- 
nares para um programa de reerguimento econ6mico do 
Vale do Paraíba no Estado de São Paulo". 

Decreto n.o 9.720, de 7-11-1938, "dá organização ao De- 
partamento das Municipalidades". 

Decreto n.o 9.743, de 19-11-1938, "cria o Instituto de C* 
minologia do Estado de São Paulo e dá outras providências 
(em substituição a Escola de Policia do Estado, que é extinta 
pelo presente decreto )". 

Decreto n.o 9.744, de 19-11-1938, "reorganiza o Serviço 
Social dos Menores, do Departamento Social, e dá outras 
providências". 

Decreto n.o 9.784, de 3-12-1938, "cria um ginásio oficial 
em Rio Claro". 

Decreto n.o 9.785, de 3-12-1938, "atribui ao Departamento 
de Educação Física a direção e orientaç5io do escotismo em 
todas suas modalidades". 

Decreto n.o 9.789, de 5-12-1938, "cria a Casa de Detenção 
de São Paulo, dando-lhe organização e extinguindo a Cadeia 
e o Presídio Politico da Capital". 

Decreto n.o 9.798, de 7-12-1938, "dispõe sobre o reconhe 
cimento oficial e a fiscalizacão dos estabelecimentos par- . 
titulares de ensino artístico". 

Decreto n.o 9.812. de 13-12-1938. "cria. no Instituto Bu- ~ ~ 

tantá, a Secção de ~ e d i c i n a  ~ x ~ e i m e n t á l " . -  
Decreto n.o 9.818, de 13-121938, "estabelece medidas para 

a promoçáo de oficiais da Força Pública do Estado de Sáo 
Paulo". 

Decreto n.o 9.859-A, de 31-12-1938, "reorganiza o Depar- 
tamento de Assistência ao Cooperativismo e seu Conselho 
Consultivo, e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.893-B, de 31-12-1938, "reorganiza a Delega- 
cia de Ordem Política e Social, aprova o respectivo regula 
mento e dá outras providências". 

Decreto n.o 9.894, de 31-121938, "cria, nesta Capital, um 
Hospital-Sanatório para crianças tuberculosas pobres". 

Decreto n.o 9.906, de 6-1-1939, "cria no Instituto de Hi- 
giene de São Paulo, o Centro de Estudos sóbre a alimen- 
tação". 
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Decreto n.o 9.918, de 11-1-1939, "cria, na Secretaria de 
Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 
o Departamento de Zoologia e dá  outras providencias. 

Decreto n.o 9.936, de 18-1-1939, "revoga a lei 2.886, de 
12-1-1937 e, em conseguência, fica extinta a Colônia de Tra, 
balho do Estado". (Anotar neste caso, um decreto anulando 
uma lei, perfeitamente viável nos ''tempos tumultuários"). 

Decreto n.o 9.966, de 31-1-1939, "cria, com a denominação 
de "Escola Dona Paulina de Souza Queiróz" uma escola 
para crianças débeis". 

Decreto n.o 9.988, de 7-2-1939, "cria ama  escola profissio- 
nal secundária mista em Jaú". 

Decreto n.o 10.000, de 24-2-1939, "reorganiza o Ministério 
Público do Estado". 

Decreto n.o 10.044, de 7-3-1939, "cria uma Escola Normal 
em Tatuí". 

Decreto n.o 10.073, de 27-3-1939. "suprime a Secretaria 
de Estado dos Negócios da Segurança Pública e dá outras 
providências". 

Decreto n.o 10.094, de 4-4-1939, "aprova o Regulamento 
de funcionamento de pisciniis no Estado de São Paulo". 

Decreto n.o 10.223, de 144-1939, "cria uma escola pro- 
fissional para ministrar educaçjo técnico-profissional aos 
internos do Educandário DSo Duarte. desta Caaital". 

Decreto n.o 10.178, de 9-5-1939. ''re'oreaniza a-pinacoteca - 
do Estado". 

Decreto n.o 10.189, de 16-5-1939, "cria uma Escola Nor- 
mal Oficial em Itapeva". 

Decreto n.o 10.197, de 17-5-1939, "reorganiza e dá novo 
Regulamento a Secretaria de Estado dos Negócios da Fa- 
zenda". 

Decreto n.o 10.210, de 22-5-1939, "cria uma escola pro- 
fissional agrícola industiial mista regional, em São Manuel, 
e introduz as escolas ~rofissionais aerícola-industriais mistas - 
de Pinhal e Jacarei". 

Decreto n.0-10233, de 27-5-1939, "cria uma Escola Nor- 
mal Oficial em Tietê". 

Decreto n.o 10.235, de 30-51939, "cria uma Comissão Es- 
pecial para construção de estradas de rodagem de alta 
classe". (Entre os considerandos, cita a necessidade de ser 
desde logo iniciada a construção da Via Anchieta). 

Decreto n.o 10.288, de 9-6-1939, "reorganiza a Secretaria 
do Palácio do Govêrno e dá outras providências". 

Decreto n.o 10.291, de 10-6-1939, "organiza o Instituto de 
Previdência do Estado e dá outras providências". 
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Decreto n.o 10.307, de 13-6-1939, "cria uma Escola de 
Aplicação ao ar livre, nesta Capital". 

Decreto n.o 10.317, de 166-1939, "cria uma Escola Nor- 
mal Oficial em Catanduva". 

Decreto n.o 10.333, de 21-6-1939, "reorganiza a Polícia 
Especial de São Paulo". 

Decreto n.o 10.334, de 21-6-1939, "cria um Ginásio do 
Estado em Caçapava". 

Decreto n.o 10.336, de 21-6-1939, "cria uma Escola Nor- 
mal Oficial na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo". 

Decreto n.o 10.344, de 21-6-1939, "reorganiza a Diretoria 
de Terras, Colonização e Imigração da Secretaria dos Neg& 
cios da Agricultura, Indústria e Comércio, define suas atri- 
buições e da. outras providências". 

Decreto n.o 10.351, de 21-6-1939, "a Procuradoria de 
Terras do Estado de São Paulo, passa a denominar-se Dire 
tona do Patrimônio Imobiliário e Cadastro do Estado de 
São Paulo". 

Decreto n.o 10.387, de 19-7-1939, "dá novo regulamento 
ao Curso de Educadores Sanitários". 

Decreto n.o 10.409, de 4-8-1939, "cria a Diretoria de Es- 
portes e dá outras providências". 

É criado, pelo decreto-lei federal n.o 1.202, de 8 de abril 
de 1939 e, posteriormente, instalado, o Departamento Admi- 
nistrativo do Estado de São Paulo, órgão de direta e imediata 
confiança do Governo Provisório do Sr. Presidente da Repú- 
blica. O D.A.E.S.P. foi instalado e teve a soa primeira 
sessão ordinária aas 12 de julho de 1939, composto pelos 
seguintes cidadãos : Gofredo T. da Silva Telles (presidente), 
Alexandre Marcondes Filho, A.P. Aguiar Whitacker, Car- 
10s Cirilo Jr., António Contijo de Carvalho, Plinio Rodrigues 
de Morais, Mário Lins. O Departamento Administrativo, 
um superEstado dentro do Estado, constituiu verdadeiro 
entrave 9. administração, burocratizou-se. A partir desta 
data, as obras que vinham sendo realizadas em ritmo a- 
lerado, passam, como os próprios decretos nelas demons- 
tram, a depender de aprovações, de "estudos" e "considera- 
ções'' que emperram a administração. Um exemplo patente 
está no decreto que abaixo transcrevemos: 

Decreto n.0 10.495, de 1S9-1939, "de acôrdo com a Reso- 
lução 92, de 18 de agôsto de 1939 do Departamento Admi- 
nistrativo do Estado de São Paulo, dá novos dispositivos, 
regulamenta a organização municipal do Interior do Estado". 

Decreto n.o 10.617, de 24-10-1939, "cria, no Instituto de 
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Higiene de São Paulo, curso destinado a formação de nutri- 
cionistas". 

Decreto n.o 10.677, de 8-11-1939, "organiza a Divisão de 
Engenharia Rural, da Secretaria da Agricultura, Indústria 
e Comércio". 

O Intenentor Federal Adhemar de Barros é durante 
seu impedimento substituido pelo Intenentor Federal i n t e  
rino Sr. José de Moura Rezende, de 9 a 22 de novembro de 
1939. (Vd.' José de Moura Rezende, Interventor FederuZ 
inte~ino ). 

Decreto n.o 10.764, de 6-12-1939, "consolida disposiçóes 
legais existentes relativas a Profilaxia da Malária". 

D e c ~ t o  n.o 10.773, de 11-12-1939, "cria na Penitenciária 
do Estado, anexo a Subdiretoria da Saúde para efeitos admi- 
nistrativos, o Serviço de Biotipologia Criminai". 

Em Janeiro de 1940, estava assim composto o Secreta 
riado: José de Moura Rezende, Coriolano de Araújo Góes 
Filho, Jose Levy Sobrinho, Guilherme Winter, Humberto 
Pascaie, Edgard Batista Pereira e João Carneiro da Fonte. 

Decreto n.o 10.880, de 4-1-1940, "transforma o Serviço 
de Assistência Hospitalar, do Departamento de Saúde, em 
Serviço de Medicina Social, diretamente subordinado a Se 
cretaria da Educação e Saúde Pública". 

Decreto n.o 10.881, de 5-1-1940, "sôbre o Departamento 
das Municipalidades, diretamente subordinado ao Chefe do 
Govêrno do Estado, tem por função a assistência direta aos 
rnunicipios". 

Decreto n.o 10.882, de 5-1-1940. "cria o Distintivo Espor- 
tivo da Mocidade Paulista". <Um dos mais louváveis incen- 
tivos a prática do esporte, visando a eugenia de nossa gente 
paulista ). 

Decreto n.o 10.952, de 19-2-1940, "regulamenta o esporte 
no Estado de São Paulo". 

Decretelei n.o 11.058, de 26-4-40, "reorganiza o serviço 
judiciário do Estado, para os fins do art. 1.049 do Código 
do Processo Civil Brasileiro e adota outras providências". 

Decreto n.o 11.168, de 19-6-1940, "cria a Estância Hidro- 
mineral e Climátérica Á~LWS de São Pedro". 

Decretelei n.o 11.170, de 21-E-1940, "institui a Comissão 
Reguiadora do Comércio do Leite". 

Decretelei n.o 11.198, de 27-6-1940, "cria o Instituto do 
Cancer e dá outras providências". 

Em maio de 1940 há no "Di&rio Oficial" um grande 
número de desapropriação motivadas pela construção de 



estradas em todo o Estado e outras para constmçáo de 
prédios para qrupos escolares. O mesmo se dá no mês de - - 
junho. 

Decreto-lei n.o 11.205, de 2-7-1940, "reorganiza o Serviço 
de Centros de Saúde da Capital, do Departamento de Saúde, 
e dá outras providências". 

Decreto n.o 11.280-A, de 31-7-1940, "aprova o Regul* 
mento do Serviço de Imiçraqáo e Colonização". 

Decretelei n.o 11.522, de 26-1&1940, "cria o Instituto 
Adolfo Lutz (Laboratório Central de Saúde Publica) e dá 
outras providéncias". 

Decretelei n.o 11.574. de 9-11-1940. "autoriza a Fazenda 
~s t adua l  a doar ao ~xército Nacional; terreno para instala- 
ção da Escola Preparatória ae Cadetes". 

Decreto n.o 11.665, de 30-11-1940, "reorganiza o Departa- 
mento de Estradas de Rodagem, da Secretaria de Viaçáo e 
Obras Públicas". 

Decreto n.o 11.684, de 11-12-1940. "cria, anexo a Escola 
Politécnica. da Universidade de São Paulo, o Instituto de 
Eletrotécnica". 

Neste final de ano são lavrados vários decretos criando 
distritos policiais, bem como várias Caixas Econômicas, s n e  
xas as Coletorias Estaduais. 

Decreto n.o 1!.849, de 13-2-1941. "cria o Departamento 
Estadual de Imprensa e Propaganda e dá outras providên- 
cias". 

Decretelei n.o 11.864, de 11-3-41, "cria ginásios estaduais 
nas cidades de Presidente Prudente e Marilia". 

Decreto-lci n.0 11.908. de 27-3-1941, "cria o Parque Esta- 
dual de Campos do Jordão". 

Decretelei n.o 11.940. de 26-4-1941. "cria uma Escola - - - ~  -~ 

Normal Oficial f2m Assis". 
No dia 4 de iunho de 1941, o Sr. Adhemar de Barros, 

Interventor Federal demissionário, exonera a pedido os srs.: 
José de Moura Rezende -- Secretário da Justica e .  N e  

gocios do Interior ; 
Mário Guimarães de Barros Lins - Secretario de Edu- 

cação ;; Saúde pública ; 
Mário Rolim Telles - Secretário da Fazenda e Tesouro 

do Estado : 
José Lew Sobrinho - Secretário da Agricultura, Indús- 

tria 5 Comércio : 
Guilherme Ernesto Winter - Secretário da Viacáo e 

Obras públicas. 
João Batista Gomes Ferraz - Secretário do Govêmo: 
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Francisco Prestes Maia - Prefeito da Capital; 
João Carneiro da Fonte - Chefe de Policia do Estado ; 
José Vicente Alvares Rubião -- Diretor Geral do Depar- 

tamento das Municipalidades. 
O Departamento Administrativo do Estado de São Pau- 

lo continua, visto ser um órgão de confiança direta do 
Presidente da República, onde estão nomeados os amigos 
dp Sr. Getulio Vargas, dai a entrada de um novo Interventor 
Federal, não modificar o status quo do D. A.E. S.P. ,  órgão 
padrão da burocracia. 

JOSÉ DE MOURA REZENDE 
ilnterventor Federal - interino de 9-11-1939 a 22-1 1-1939) 

BIOGRAFIA - Jose de Moura. Rezende, filho de José 
Maria Rezende e de dona Maria Augusta de Moura Rezende, 
nasceu em Caçapava, Estado de Sáo Paulo, no dia 26 de 
outubro de 1896. Em sua cidade natal fêz o curso primário 
no Grupo Escolar Rui Barbosa, em 1909 cursa o Ginásio 
Nogueira da Gama de Jacarei e de 1912 a 1914, fêz o curso 
de contador na Escola de Comércio Alvares Penteado, da 
Capital. 

Em 1919 bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais 
pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de 
Janeiro; exerceu no inicio de sua vida profissional o cargo 
de Delegado de Policia. Voltando para sua terra natal; em 
várias legislaturas desempenhou cargos de vereador e o de 
Prefeito de Caçapava, até 1930. Em 1935 foi eleito deputado 
estadual e ocupou o cargo de vice-lider do Partido Republica 
no. Vindo o goipe de 1937, voltou para suas atividades em 
sua. cidade natal. 

Em 1947 pertenceu ao Conhelho Administrativo do Es- 
tado. Desempenhou na administração paulista vários car- 
gos: Diretor do Departamento do Trabalho, Secretário do 
Govérno do Estado, Secretário da Justiça e Negócios do 
Interior, e Secretário da Educqáo em 1950. 

Eleito deputado federal para a legislatura de 1951 a 
1954, integrou a Comissão de Justiça e foi vicelider do 
Partido Social Progressista. Renunciou ao mandato federal 
em 1952. Dara ocuoar.   ela seeunda vez. o careo de Secretá- - . -  - 
rio da Éducação. 

Em 1954, foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas 
do Estado. sendo eleito em fins de 1958. oresidente da refe- . - 
rida corte.' 

ADMINISTRAÇÃO - Durante o impedimento do Sr. 
Adhemar Pereira de Barros, foi designado Interventor Fede- 
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ral interino. Estêve à testa do Executivo Paulista de 9 de 
novembro de 1939 a 22 de novembro de 1939. Dêsse período, 
apenas de importância se reveste o decreto n a  10.709, de 
21-11-1939, "criando um Ginásio Estadual em Itapira". 

O então Secretário da Justiça e Negócios do Interior, do 
Sr. Adhemar de Barros, ao substituí-10 na Interventoria 
Federal, no dia 9-11-1939, baixa o seguinte decreto: "O dr. 
José de Moura Rezende, Interventor Federal interino em 
exercício, resolve designar o Secretário de Estado dos Neg& 
cios da Fazenda e do Tesouro, dr. Coriolano de Araújo Góes 
Filho, para responder pelo expediente da Secretaria de Jus- 
tiça e Negócios do Interior, durante seu impedimento". 

O Sr. José de Moura Rezende, quando Interventor Fede- 
ral interino assinou vários decretos, sendo o último por êle 
firmado o de n.o 10.715, de 22-11-1939, pois o seguinte foi fir- 
mado pelo Sr. Adhemar de Barros, a 23-11-1939 e tem o n.o 
10.716. 

FERNANDO COSTA 

(Interventor Federal de 4-6-1941 a 27-10-1945) 

BIOGRAFIA - Nasceu em São Paulo no dia 10 de 
junho de 1886. Era filho de Cherubim Febeliano da Costa ' 
e de D. Agostinha Sousa Costa. Após concluir o curso pri- 
rnário e secundiirio na Capital. matric:ulou-se na Escoln Com- 
plementar de Piracicahi. iiiwessatido deDois lia Escoln Asri- 
cola de São João da ~ o n t a n h a  onde se diplomou engenheiro 
agrônomo em 1907. 

Foi sempre um lutador. Não possuindo fortuna, en- 
quanto cursava a Agronomia, lecionava na escola primária 
mantida pela Escola igualitária. Enveredou também pelo 
jornalismo, dirigindo a "Gazeta de Piracicaba". 

Casando-se com D. Anita da Silveira Costa, transferiu 
residência para. Piraçununga onde iniciou sua carreira de 
engenheiro agrônomo e agrimensor. Foi um dos mais adian- 
tados agricultores do Brasil. Sua fazenda em Piraçununga 
era modelar. O lavrador esclarecido entrou na política para 
galgar merecidamerite os mais altos postos na administração 
pública nacional. É eleito prefeito municipal de Piraçunun- 
ga em 1912. Ali durante quinze anos foi reeleito para o 
Executivo municipal. O dinamismo e o empreendimento 
estiveram sempre presentes na sua administração: cuidou 
da construção e reconstrução do sistema rodoviário; da 
difusão do ensino rural ; atacou os problemas urbanisticos, 
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construindo praças e jardins, remodelando o então vilarejo; 
construiu rêde de águas e esgotos, tornando Piraçununga 
uma aprazivel cidade ; instalou usina elétrica; fundou o Asi- 
lo de Velhice e Mendicidade ; instalou o Orfanato do Menino 
Deus; remodelou a Santa Casa de Misericórdia; construiu 
prédio para o Forum e Cadeia bem como o da Escola Nor- 
mal; conseguiu que ali se instalasse o 2.0 Regimento de 
Cavalaria Divisionária. Mais tarde, particularmente, criou a 
fhbrica de Fiação e Tecelagem. 

Participou do V Congresso Agrícola e de Estradas de 
Rodagem, realizado em 1912 em Mococa. Foi membro des- 
tacado do I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, 
em 1917, quando presidiu a segunda sessão , désse certame 
para. o qual apresentou teses que foram unânimemente 
aprovadas. 

Da esfera municipal, ingressou na estadual com uma 
soberba bagagem de realizações, sendo eleito pelo oitavo 
distrito. Fernando Costa foi candidato independente, sem o 
bafejo da máquina governamental, isto é, o Partido Repu- 
blicano Paulista, que fazia deputados, senadores e presiden- 
tes, ocupando em 1919 a cadeira na Câmara Estadual, onde 
permaneceu por várias legislaturas. No Congresso Estadual, 
sua preocupação primordial foi sempre aquela que tinha 
relação com as cousas da terra, a valor%zaçáo do homem do 
campo. Seus projetos de lei, posteriormente transformados 
em leis, nos deram : 'a lei do reflorestamento do solo; assis- 
tência dentária nos grupos escolares ; bancos agrícolas ; es- 
tradas de rodagem; impostos territoriais; extração de azoto 
do a r ;  estatistica da vida rural e o problema da profilaxia 
da lepra. 

Desde sua estréia na tribuna do povo a 14 de agosto de 
1919 e nos anos subseqüentes, até 1927, portanto durante 
três legislaturas, foram temas permanentes: valorização e 
defesa do pequeno agricultor, crédito agricola, reutilizaçáo 
das terras cansadas, irrigação. Sua politica ajudou a dividir 
os grandes feudos agrícolas. 

No Congresso fêz parte da Comissão de Obras Públicas, 
Viação e Aviação, da qual foi presidente. 

Júlio Prestes de Albuquerque, estadista de visão larga, 
o escolheu par& secretário em agosto de 1927. Nesse período, 
desdobrou a pasta em duas : Ag~icultura, Indústria e Comér- 
cio e de outro lado Viação e Obras Públicas. Na pasta da 
Agricultura desenvolveu e promoveu a policultura; criou 
bases para a indústria animal, a campanha dos cafés finos 
e organizou a exposição de trabalhos da Secretaria da Agri- 
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cultura; incentivou o interêsse pela cultura do trigo. Foi 
nessa época que criou o Departamento de Indústria Animal. 
Na Água Branca, nesta Capital, inaugurou um parque de 
amplas proporções para sede do Departamento, contratando 
para essa nove1 repartição pública, técnicos estrangeiros que 
muito contribuiram para o desenvolvimento cientifico. 

A Secretaria da Agricultura sofre uma verdadeira reno- 
vação, Fernando Costa imprimiu-lhe um caráter dinâmico 
e moderno. As leis de sua inspiração sõbre a Secretaria da 
Agricultura, sancionadas nos últimos dias de 1927, eviden- 
ciam a sua operosidade: criação do Conselho Superior de 
Agricultura, criação do Instituto Biológico de Defesa Agri- 
cola e Animal, reorganização do Instituto Agronômico de 
Campinas; alargou o âmbito de atuação do Serviço Florestal 
do Estado, reorganizou as diretorias de Agricultura, da In- 
dústria Pastoril e a de Terras, Minas e Colonização, trans- 
formando-as em Diretoria de Inspeção do Fomento Agrícola, 
de Indústria Animal e a de Terras e Colonização; ampliou o 
serviços da Comissão Geográfica e Geológica ; reorganizou o 
Serviço Meteorológiw, leis referentes a caça e a pesca, lei 
que autorizava o Estado a prestar auxilio a construção e 
exploração de usinas hidroelétricas de adubos químicos sin- 
téticos. Posteriormente, sua preocupação se voltou para o 
amparo à sericicultura. Foi um verdadeiro pioneiro da poli- 
cultura. Revitalizou a Escola Veterinária de São Paulo. 

A sua visão se deve em parte a minbraçáo dos males da 
"crack" mundial de 1929, pois, pregador da policultura, aler- 
tou dos futuros males que se desencadearam. Fernando 
Costa, homem ligado a terra, tinha uma espécie de dom di- 
vinatório. Não só naquela época teve essa antevisão, mas, 
antes da segunda guerra mundial o mesmo se dá em rela- 
çáo ao gasogênio. 

Participou da Revoluçáo Constitucionalista de 1932. A 
missão que se dirigiu à Minas Gerais para explicar aos seus 
dirigentes quais os exatos fins daquela revolução, contava 
em seu seio além de Fernando Costa, duas figuras destaca, 
das da política situacionista: Aureliano Leite e Marcos 
Mélega. 

De fins de 1930 a 1937, Fernando Costa volta-se para sua 
vida particular, cuidando de sua tecelacem eni ~ i r a & n u n q ,  
ali onde o Ministro da Fazenda. Dr. Sous3 Costa. vai buscSlo 
para presidente do Departamento Nacional do café. A con- 
vite do Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, dá inicio, 
agora em âmbito nacional, a campanha de cafés finos. 

A 10 de novembro de 1937, foi convidado para o Minis- 
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tério da Agricultura. Foi um Ministro da Agricultura que 
inaugurou um sistema novo de administrar, isto é, viajar 
pelo Brasil todo para conhecer os seus problemas. Fernando 
Costa estêve presente nos quatro-pontos cardiais do Brasil, 
auscultando o homem da terra. A sua simplicidade de ho- 
mem bom náo formava barreira entre o Ministro e o lavra- 
dor "sem eira nem beira" perscrutava as necessidades legíti- 
mas da agricultura. . 

Um dos problemas ao qual teve oportunidade de dar 
novo impulso foi o do petróleo. Sua experiência vinha de 
longe. Quando deputado, apresentou em 4 de aghto de 1926 
um projeto para que se ampliassem as atribuições da Comis- 
sáo Geográfica e Geológica. Mais tarde, é contratado pelo 
Estado de Sáo Paulo, o geólogo norte-americano Chester 
Washburne, autor de "Geologia do Petróleo do Estado de 
São Paulo". Agora, Fernando Costa vê ampliar o seu ideal 
de pesquisas do subsolo e busca do petróleo, quando o poço 
n.o 163 de Lobato, no recôncavo baiano, jorra o ouro negro 
a 22 de janeiro de 1939. 

A antevisão de Fernando Costa mais uma vez se mani- 
festa no problema do gasogênio, lançando a campanha em 
1938, quando uma futura guerra mundial reduziria nosso 
recebimento de petróleo. 

Grandes serviços prestou ao Ministério da Agricultura: 
o pioneiro do reflorestamento teve oportunidade de levar 
avante o seu programa, de âmbito estadual, quando Secre- 
tário da Agricultura do Estado de S. Paulo, agora em plano 
nacional. Realizou a campanha para baixar o preço de fru- 
tas e hortaliças ; propiciou à cultura do trigo as possibilidades 
de ser feita em grande escala, criando o Serviço Nacionai 
de Triticultura; cuidou do plantio e exportação de plantas 
texteis. A citricultura, tal como fêz no Estado de São Paulo, 
foi por êle incentivada, criando as "Casas da Laranja". Criou 
culturas rotativas, combatendo o cansaço das terras e a ero- 
são. Ao cansaço da terra corrigiu com adubo e em Ipanema, 
explorou-se a apatita, produto químico fosfatado para adubo 
revitalizante; tratou do problema da retificação do Vale do 
Paraíba do Sul. 

Tentou com reais proveitos a incrementaçáo da pesca. 
Graças aos seus esforços a viticultura tomou grande impulso 
no Brasil com as medidas criadas para apuração e fiscaliza- 
çáo de nossas safras vinículas. Monta um gabinete-piloto 
de enologia. Fernando Costa, no Ivlinistério da Agricultura, 
protegeu a cultura do algodão, bem como os nossos rebanhos, 
dando real impulso à indústria da carne e fiscalização do 



leite e seus derivados. Ainda nessa fecunda gestão, criou o 
Centro Nacional de Ensino e Pesquisa Agronômica; o Ser- 
viço de Informa& Agricola e Ensino Rural; promoveu a 
restaura@o do Serviço Florestal, do de Meteorologia, do de 
Proteção aos índios e do 1nsi;ituto Nacional do Oleo ; criação 
dos Parques Nacionais, Escola Nacional de Agronomia . e  
Institutos que compõem o Centro Nacional de Ensino de 
Pesquisas Agronõmicas, situado na rodovia Presidente Du- 
tra; o Instituto de Experimentação Agricola e Instituto 
Agronômico do Norte. Ainda, nessa pasta não se esqueceu 
de Pirwununga - deu-lhe a Estação Experimental de Caça 
e Pesca, com escola anexa. Obra sua é a criação do Orquidá- 
rio do Estado na Agua Funda. 

Foi nomeado Interventor Federal no Estado de São Pau- 
lo, tomando posse no Rio de Janeiro, no Gabinete do Minis- 
tro da Justiça, no'dia 4 de junho de 1941, às 15 horas e, 
as 12 horas no dia 5 de junho de 1941, o Sr. Adhcmar Pereira 
de Barros, Interventor demissionário, transmitia-lhe a In- 
terventoria Federal, no Palácio dos Campos Elísios. 

Iniciava-se ali um govêrno sem ódios, honesto, proficuo 
sob a Interventoria Federal de um homem bom, de caráter 
justo e perfeito nos seus ideais patrióticos. 

Após sua fecunda gestão a frente da Interventoria Fede- 
ral. quando se dedicava à campanha eleitoral como candi- 
dato ao Executivo Paulista, veio a falecer tragicamente no 
dia 21 de janeiro de 1946, quando regressava de Piraçununga, 
na estrada CampinasSáo Paulo, no Paiol Velho, a altura 
do quilômetro 88, entre Louveira e Rocinha. Seu carro, de 
chapa 14.429, derrapando, chocou-se com um poste de cimen- 
to, onde correm os fios que fornecem energia elétrica a Es- 
trada de Ferro Paulista. Sentado no assento dianteiro do 
carro, houve esfacelamento do crânio. Transportado para o 
Instituto Pasteur na  Capital, no necrotério, os amigos não 
puderam conter o pranto. 

Embora o Sr. José Carlos de Macedo Soares, entáo Inter- 
ventor Federal em São Paulo. tenha solicitado licença para 
que os funerais corressem por conta do Estado, o corpo do 
saudoso finado foi para a casa do seu genro, Dr. Nelson 
Luís do Rego, à rua Venezuela, 583, donde saiu o feretro 
para o Cemitério da Consolação, as 17 horas. Verdadeira 
romaria chorou o desaparecimento do grande administrador 
paulista, desfilando ante o ataúde. 

Grande muitidáo compareceu a última morada de Fer- 
nando Costa. Ao pé do túmulo falaram: Pedro de Oliveira 
Ribeiro Sobrinho, em nome do Interventor Federal e do 



Secretariado de Estado; Cyrilo ~Únior; pelo Partido Social 
Democrático; Altino Arantes, pela Academia Paulista de Le- 
tras; Euclides Teles Rudge, pelos plantadores de algodão do 
Estado ; Iris Meinberg, pela Federação das Associações Agro- 
pecuárias do Brasil Central; Armando Colombo, pelo povo 
de Piwununga; Toufic Francisco, pelas classes operárias e 
Maria Isabel da Silva Carnargo, pelo professorado paulista. 

Tão grande foi a repercussão popular do falecimento 
dessa figura da politica paulista, que as Emissôras Unidas 
de São Paulo fizeram silencio naquele dia em homenagem ao 
ilustre morto. 

Fernando Costa era portador da comenda da Ordem 
do Meríto Militar. Foi membro da Maçonaria. 

A ADMINISTRAÇÃO - Ao assumir o Govêrno, por de- 
creto de 5 de junho de 1941. nomeou para responder interi- 
namente pelas secretarias os senhores: 

Luis de Sampaío Arruda - Secretário do Govêrno; 
José de Paiva Castro - Agricultura, Indústria e C* 

mércio ; 
Aluísio Lopes de Oliveira - Educação e Saúde; 
Lupércio Chagas -- Fazenda e Tesouro do Estado ; 
Fábio Egidio de Oliveira Carvalho - Justiça e Negócios 

do Interior ; 
Francisco Gayotto - Viação e Obras Públicas; 
Fausto Richetti' - Departamento das Municipalidades ; 
João Florence de Ulhóa Cbtra  - Prefeitura Municipal. 
No dia 10 de junho, nomeou em comissão o noiro secre- 

tariado que assim ficou constituído: 
Abelardo Vergueiro Cesar - Justiça, Negócios do Inte- 

rior ; 
José Rodrigues ,Alves Sobrinho - Secretaria da Educa- 

ção e Saúde Pública; 
Paulo de Lima Corréa - Agricultura, Indústria e Co- 

mércio ; 
Coriolano de Araújo Góes - Fazenda e Tesouro ; 

Luís de Anhaia Me10 - Viação e Obras Públicas; 
Francisco Prestes Maia - Prefeitura Municipal. 
Arrolamos os principais decretos assinados pelo Inter- 

ventor Federal Fernando Costa: 
Decreto n.o 12.107. de 581941. "Cria a Comissão Estadual 

de Gasogênio". 
Decreto n.o 12.116, de 1181941, "Dispõe sõbre a criação 

do "Presidio de Mulheres". Junto à Penitenciária do Estado 
e sujeita às leis e regulamentos em vigor, numa secçáo desti- 
nada ao "Presídio de Mulheres". 



Decretelei n.o 12.146, de 29-8-1941. "Cria a Comissão de 
Fiscalização de Preços dos Gêneros de Primeira Necessidade". 

Decreto-lei n.o 12.163, de 10-41941, "Restabelece a Secre- 
taria de Estado dos Negócios da Segurança Pública e extin- 
gue a Chefatura de Policia e dá outras providências". 

Decretelei 12.255, de 21-10-1941, "Criaa Escola Oficial de 
Trânsito, diretamente subordinada a Diretoria do Trânsito , 

e dá outias providências". 
Decreto n.o 12.271, de 27-10-1941, "Cria o Núcleo Colonial 

Carlos Botelho e dá outras arovidências". 
Decreto-lei n.o 12.281. dg30-10-1941, "Extingue o Institu- 

to do Café e dá outras providências". 
Decreto-lei 12.273. de 23-10-1941. "Estatuto dos Funcionb ~~ ~ . - - ~ ~  ~ ~ 

rios Públicos Civis do Estado de S& Paulo". 
Decretelei n.o 12.359, de 1-12-1941, "Cria o Serviço de 

Sericicultura da Secretaria da Agricultura, Indústria e C e  
mércio". 

Decretelei n.o 12.360-A, "dá nova organização. ao Servi- 
ço Florestal da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricul- 
tura, Indústria e Comercio". 

Decreto n.o 12.401, de 16-12-1941, "Localiza, na Fazenda 
Butantá, área para a construção da Cidade universitária". 

Decreto-lei n.o 12.427, de 23-12-1941, "Consubstancia n e  
vas disposições relativas a carreira do magistério público 
primário, e dá outrasprovidências". 

Decretelei n.o 12.439, de 29-12-1941, "Reorganiza o Ser- 
viço de Biotipologia Criminal". 

Decreto-lei n.o 12.498, de 7-1-1942, "Cria o Departamento 
de Defesa Sanitária". 

Decretelei n.o 12.499, de 7-1-1942, "Organiza o Instituto 
de Botânica e dá outras providências". 

Decretelei n.o 12.503, de 10-1-1942, "Cria o Departamen- 
to de Produção Vesetal". 

Decretelei n.0 12.504, de 10-1-1942, "Cria o Departamento 
de Produção Animal". 

Decretelei n.o 12.511, de 21-1-1942, "Reorganiza a Facul- 
dade de Filosofia, Ciências e Letras". 

Decreto-lei n.o 12-52i, de 23-1-1942, "Cria o Departamen- 
to do Serviço Público e dá outras providências". 

Decretelei n a  12.742, de 3-6-1942, "Dispõe sòbre a cria- 
ção de escolas práticas de agricultura (10 escolas)". 

Decretelei n.o 12.747, de 3-3-1942, "Dispõe sôbre a cria- 
ção de uma Assistência Técnica de Festejos Populares na 
Divisão de Turismo e Diversões Públicas, do Departamento 
Estadual de Imprensa e Propaganda". 
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Decreto-lei n.o 12.786, de 30-6-1942, "Dispõe sobre a extii- 
çáo da Secretaria do Govêrno e dá outras providências". 

Decretolei n.o 12.755, de 17-6-1942, "Cria as Guardas 
Policiais e da outras providências". 

Decreto-lei n.o 12.784, de 24-6-1942, "Reorganiza o Servi- 
ço do Interior, do Departamento de Saúde". 

Decreto-lei n:o 12.924, de 4-9-42, "Cria o Instituto Corre- 
cional da Ilha Anchieta e dá outras providências". 

Decreblei 11.0 12.946, de 16-9-1942, "Cria o Lar Juquiá" 
e dá outras providências". (Lar Juquiá, cuja finalidade é 
receber e proporcionar trabalho agrícola aos liberados con- 
dicionais e egressos definitivos das prisões do Estado, de 
nacionalidade brasileira 1. 

Decreto-lei n.o 12.984, de 8-101942, "Extingue o presídio 
político da Ilha. Anchieta e abre a Secretaria da Segurança 
Pública um crédito especial de 237 :577$1007'. 

Decreto-lei n.o 13.030, de 28-10-1942, "Decreta o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis dos Municipios do Estado". 

Decreto-lei n.o 13.192, de 141-1943, "Dispõe sôbre a orga- 
nização do Hospital das Clínicas". 

Decreto-lei n.o 13.398, de 2-6-1943, "Cria mais três Distri- 
tos Florestais no Estado". 

Decretolei n.o 13.487, de 28-7-43, "Dispõe sôbre recursos 
financeiros para o desenvolvimento dos serviços florestais; 
organiza o serviço de fiscalizaça e guarda das florestas e dá 
outras providências". 

Decreto-lei n.o 13.625, de 21-10-1943, ''Díspóe sôbre a cria- 
ção da Assistência Técnica do Ensino Rural e dá outras 
providências". 

Decretelei n.o 13.713, de 9-12-1943, "Reorl(aniza a Secre- 
taria do Conselho Administrativo do Estado e dá outras pr* 
vidências". 

No dia 13 de novembro de 1943, a pedido, são exonerados 
os seguintes Secretários de Estado: 

Teotbnio Maurício Monteiro de Barros Filho - da Se- 
cretaria de Educaçáo e Saúde Pública; 

Abelardo Vergueiro Cesar - da Secretaria de Justiça; 
Coriolano de Araújo Góes - da Secretaria de Segurança 

Pública ; 
Luis de Anhaia Me10 -- da Secretaria de Visçáo e Obras 

Públicas. 
São nomeados para as respectivas pastas os senhores: 
~ebasti& Nogueira de Lima - para a Secretaria de 

Educação e Saúde Pública ; 



José Adriano Marrev Júnior - para a Secretaria da. 
Justiça ; 

José Gonçalves Barbosa - para Viação e Obras Públicas. 
Continuam nas outras secretarias os senhores: 
Francisco D'Auria - na Fazenda; 
José de Me10 Morais - na  Secretaria da Agricultura. 
Posteriormente, completa-se o secretariado com a no- 

meação do sr. Alfredo Assaly Issa para a Secretaria da Segu- 
rança Pública, iniciando o ano de 1944 com o secretariado 
acima citado. 

Decreto-lei n.o 13.849, de 24-2-44, "Dispóe sòbre a criação 
de postos de Assistência Médico-Sanitária na Divisão do 
Serviço do Interior, do Departamento de Saúde e dá outras 
providéncias". (São criados mais 29 postos). 

Decretelei n.o 13.855, de 29-244, "Dispõe sòbre a subor- 
dinação da Universidade de São Paulo a Intewentoria Fe- 
deral". 

Decreto-lei n.o 13.941, de 144-1944, "Dispóe sobre a cria- 
ção do Departamento de Produção Industrial (D. P. I. ), na 
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio". 

Decreto-lei n.o 13.969, de 9-51944, "Dispõe sôbre a trans- 
formação da Superintendência da Segurança Política e S e  
eial em Deleeacia de Ordem Política e Social e dá outras - 
providências". 

Decretdei n.o 13.979, de 16-5-1944, "Dispóe sôbre a reor- 
eanizacáo do Instituto de Pesauisas Técnoloeicas e dá outras - - 
~mvidências". 

Decreto-lei n.o 13.992, de 23-5-1944, "Dispõe sòbre a cria- 
cão do curso de es~ecializwáo aericola na Escola Profissional 
Ãgrícola ~ndustriãl ~ i s t a - d e  P-bal". 

Decreto-lei 14.002, de 25-5-1944, "Dispõe sòbre a criação 
do curso pré-normal e dá outras providências". 

Decretelei n.o 14.056, de 26-&1944, "Dispõe sôbre reorga- 
nização do Departamento Estadual do Trabalho e dá outras 
providências". 

Decretelei n.o 14.135, de 17-8-1944, "Dá nova organização 
ao ensino profissional da pesca". 

Decreto-lei n a  14221, de 10-10-1944, "Dispõe sòbre a 
criação do Departamento Estadual da Criança (D.E. C. ) e 
dá outras providências". 

Decretelei n.o 14.223, de 11-10-1944, "Dispõe sôbre reor- 
ganização da Secção de Tuberculose, da Divisãò Técnica do 
Departamento de Saúde e dá outras providências". 

Decretelei n.o 14.234, de 16-10-1944, "Modifica a organi- 
zação Judiciária do Estado". 



Decreto-lei n.o 14.274, de 9-11-1944, "Dispóe sôbre a cria- 
ção do Carzo de Capeláo Militar na  Fdrça Policial do Estado 
e dá outras providências. 

Decreto-lei n.o 14.334. de 30-11-1944. "Fixa a Divisão 
Administrativa e ~udiciária do Estado". ' 

Decreto-lei n.o 14.361, de 14-12-1044, "Dispõe sõbre a cria- 
ção de uma Escola Industrial na cidade de Casa Branca". 

Decreto-lei n.o 14.385, de 19-12-1944, "Dispõe sôbre cria- 
ção da Escola Industrial, em Limeira". 

Decreto-lei n.o 14.401, de 26-12-1944, "Reorganiza a admi- 
nistração das Caixas Econômicas e dá outras providências". 

Decretelei n.o 14.457, de 12-1-1945, "Dispõe sôbre a ex- 
tincão do Deuartamento Estadual do Trabalho e dá outras 
prÕadências'< 

Decreto-lei n.o 14.527, de 9-21945, "Dispõe sobre a cria- 
ção de Delegacias Regionais, alteração de classe de algumas 
Deleeacias de Policia e criacão de outras nos municíuios - - 
novos". 

Decreto-lei n.o 14.550, de 21-2-1945, "Dispõe sôbre o ensi- 
no profissional ferroviário nas estradas de ferro de proprie- 
dade e administração do Estado e dá outras providências. 
(Fica criado, em cada uma das estradas de ferro de proprie- 
dade e administração do Estado, um Serviço de Ensino e 
Seleção Profissional). 

Decreto-lei n.o 14.562, de 26-2-1945, "Dispóe sôbre a cria- 
ção do Ginásio Estadual em Sáo José dos Campos". 

Decreto-lei n.o 14.609, de 16-3-1945, "Dispõe sôbre a cria- 
ção do Ginásio Estadual em Limeira". 

Decreto-lei n.o 14.758, de 2-6-1945, "Dispõe sôbre a criação 
do Ginásio Estadual de Dois Côrregos e da outras provi- 
dências". 

Decretelei n.o 14.783, de 13-6-1945, "Dispõe sôbre a cria- 
ção de um Ginásio dq Estado em Capivari". 

Decreblei n.o 14.786, de 13-6-1945, "Dispõe sôbre a cria- 
ção de um Ginásio Estadual em Jacareí". 

Decreto-lei n.o 14.806, de 25-6-1945, "Dispóe sôbre criação 
de uma Escola Normal na cidade de Itapira". 

Decreto-lei n.o 14.843, de 5-7-1945, "Dispõe sõbre a criação 
de uma Escola Normal em Bauru". 

Decretelei n.o 14.885, de 9-7-1945, "Dispõe sôbre criação 
de uma Escola Normal em Taquaritinga". 

Decretolei n.o 14.857, de 10-7-1945, "Dispóe sõbre tra.n.ç 
formação do Instituto de Higiene de São Paulo em Faculda- 
de de Higiene e Saúde- Pública". 



Decreto-lei n.o 14.866, de 14-7-1945, "Cria um Ginásio 
Estadual na cidade de Jaú". 

Decretelei n.o 14.9.11, de 3-8-1945, "Dispõe sôbre criação 
de uma Escola Normal, em Lins". 

Decretelei n.o 14.976, de 248-1945, "Dispõe sôbre a cria 
cáo de um Ginásio Estadual em Cajuru". 

Decretelei n.o 14.981, de 30-8-1945, "Dispõe sôbre criação 
de Escola Normal na cidade de Mirassol". 

Decretelei n.o 14.982, de 30-8-45, "Dispõe sôbre a criação 
de uma escola Normal em Piraju". 

Decretelei n.o 15.024. de 11-9-45. "Disoõe sâbre criacão 
de uma Escola Normal ém ~undiai'. 

- 
Decretelei n.o 15.042, de 149-1945, "Dispõe sôbre a re- 

organ~açáo do Departamento Estadual de Estatística". 
Decretelei n.o 15.070, de 25-9-1945, "Dispõe sôbre a cria- 

ção de um Ginásio Estadual em São Joaquim da Barra". 
Decretelei n.o 15.094, de 11-10-1945, "Reorganiza o Insti- 

tuto Butantã". 
Decretelei n.o 15.143, de 1410-1945, "Dá nova reorgani- 

zação ao Serviço Florestal". 
Decretelei n.o 15.152, "Dispõe sôbre a transformação de 

ginásio em colégios de Moji das Cruzes e Penápolis". 
Decretelei n.o 15.170, de 24-10-1945, "Dispõe sôbre criação 

de um Ginásio Estadual em Pindamonhangaba". 
Decretelei n.o 15.174, de 24-10-1945, "Dispõe sôbre cri5 

ção de um Ginásio Estadual em Moji Mirim. 
Decretelei n.o 15.185, de 25-10-1945, "Dispõe sobre cria- 

ção de uma Escola Normal em Taubaté". 
Decretelei n.o 15.190, de 251045, "Dispõe sobre a criação 

de Estância Hidromineral de Amparo". 
Decretelei n.o 15.195, de 26-10-1945, "Institui o Serviço 

de Assistência religiosa à Guarda Civil e da outras provi- 
dências". 

No dia 24 de outubro de 1945, F'ernando Costa assina a 
Carta Constitucional do Estado de Sáo Paulo, publicada no 
"Diário Oficial" de 27-10-1945: "O Interventor Federal no 
Estado de Sáo Paulo, e até que a Assembléia Legislativa, 
eleita em 2 de dezembro de 1945, com poderes constituintes, 
decreta e promulga a Constituição Polttica do Estado de 
São Paulo, invocando o nome de Deus, outorga a seguinte 
Carta Constitucional". a )  Fernando Costa. 

No dia 26 de outubro de 1945, Pernando Costa assina o 
decreto n.o 15.203, último por êle assinado, e exonera, a pe- 
dido, seu filho, Fernando Costa Filho, do cargo de SecretArio 
particular d a  Intementoria. 
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Como ia candidatar-se ao Govèmo de Sáo Paulo no pró. 
ximo pleito eleitoral, afastou-se da Interventoria Federal, 
passando-a ao Sr. Sebastião Nogueira de Lima, Interventor 
interino. 

Contou ainda Fernando Costa, com a colaboração de 
Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Sobrinho, na Secretaria 
da Interventoria, Jorge Americano que respondeu pelo Ex- 
pediente da Secretaria da Educação, Rui Costa Rodrigues, 
que respondeu pelo expediente da Secretaria da Viação e 
Skbastião Nogueira de Lima, na Secretaria. da. Interventoria. 

SEBASTIÃO NOGUEIRA DE LIMA 

lI?zte~ventor Federal substituto de 27-10-1945 a 3-11-1945! 

BIOGRAFIA: - Filho do Sr. Francisco Eugênio de 
Lima e de D. Altina Etelvina Nogueira de Lima, nasceu em 
Casa Branca, Estado de São Paulo, no dia 3 de novembro 
de 1880. 

Ingressou no Seminário Episcopal de São Paulo e depois 
na. Faculdade de Direito de São Paulo, bacharelando-se em 
1904. Iniciou sua vida pública como promotor interino em 
sua terra natal em 1905 e depois em 1906, em Mococa. No- 
meado pelo Partido Republicano Paulista, foi delegado de 
Policia de 1906 a 1913, nas cidades de Patrocínio do Sapucai, 
Araras, Pindamonhangaba e Piracicaba, nesta permaneceu 
por mais tempo, formando largo círculo de amizades. Se- 
bastião Nogueira de Lima não era apenas a autoridade, era 
o músico, o artista que na terra. de Erótides de Campos, 
podia dar largas a sua veia artística. Era o "causeur" admi- 
rado pelos intelectuais que frequentavam a Farmácia Bra- 
sil ( * )  de Araújo e Becker, ao cair da tarde de todos os dias, 
costume provinciano que está desaparecendo da "Noiva da. 
Colina". 

Muda-se de Piracicaba, pois foi nomeado 3.0 Curador de 
Acidentes do. Trabalho de São Paulo. De 1941 a 1943 foi 
Curador de Menores do Estado de São Paulo. Em 1943, 
nomeado Procurador Geral do Estado. 

Sua participação na administração pública do Eçtado 
se toma notória quando é escolhido para Secretário da Edu- 
c ~ k  e Saúde no período 1943 a 1945, Secretário da Seguran- 
ça Pública em 1944 e Secretário da Justiça em 1945. Foi, 
neste cargo, como substituto legal cio então Interventor Fe- 
deral que assumiu, embora por poucos dias, num dos perio- 
dos agitados da vida nacional. o Executivo paulista. 
.- 
( A farn i i c ia  Hrrsil pcrtraccu x.2 y;<i d u  ~ ~ r o i .  Sr. \ ! a i ~ < ~  . rrúj< , .  
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' Foi Membro do Conselho AWis t r a t i vo  do Estado e seu 
presidente, em 1946. Foi nomcado Ministro do Tribunal de 
Contas do Estado e eleito pek; seu pares, presidente. Nessa 
córte onde serviu seu Estado natal, esteve de 1947 a 1948, 
ano em que se aposentou Embora aposentado, voltou a 
militar no foro de São Pacio. 

BIBLIOGRAFIA: - Publicou os seguintes trabalhos e 
obras : 

"Projeto de Código Policial.Telegr~fico", 1910; "Bem de 
Família", 1916; "O Domicílio da União Perante o Código 
Civil", a "Prorrogação da Hipoteca", 1917; "Parceria Agrí- 
cola", 1918; "O Cociigo Civil e Suas Emendas", 1919; "A 
Questão Religiosa no Império", 1923; "O Comerciante e Seus 
Bens", 1920; "Tapumes Rurais", "Desapropriação Com Fi- 
nanciamento", 1956; "O Fruto da Rosca Branca", 1936; "A 
Neutralidade do Brasil Perante a Guerra Civil na  Espanha", 
1936; "O Carlismo na Espanha", 1936; "O Penhor Rural", 
1937 ; "O Repouso Semanal", 1937 ; "Piracicaba na Reforma 
Judiciária", 1940 ; "Rendas Federais", 1937 ; "Tenhamos Con- 
fiança", 1941 ; "A Missãlo Holandesa,", 1937 ; "O Telefone a 
Serviço da Justiça", 1940; "A Injúria Pelo Telefone", 1940; 
"Dos Casos de Agravo", 1940; "Serviço Pericial de Infortu- 
riistica", 1942 ; "Acidente de, do ou no Trabalho", 1942 ; "Sau- 
dação ao Professor Flamínio Fávero. "Da Pericia Médica no 
Processo Penal e Lei de Acidente do Trabalho; "Exploraçáo 
de Prestígio", 1940; "O Direito de Demandar e os Meios de 
Defesa", 1943; "Abelhas que Fozem", 1943; "A Caridade da 
Garantia Contra os Vícios Redibitórios", 1943; "A Posição 
Jurídica da Mulher do Falido Quando Êste se Acha Foragi- 
do", "Acidentes no Trabalho", "Testamento Público", "Ser- 
viço Militar" ; "O Roubo e a Fórça Maior", alem de inúmeros 
pareceres judiciais publicados no "Diário Oficial", quando 
no exercício do cargo de procurador geral do Estado. 

Pronunciou as seguintes conferéncias: "A Fundação da 
Cidade de Casa Branca", 1916; "O Natal", 1915; "Do Alcool 
ao Crime", 1915; "A Questão do Mar Territorial na Presente 
Guerra", 1940; "Prudente de Moraes - o Advogado"; "Car- 
10s Gomes e Sua Música". 

Sebastião Nogueira de Lima relembra Carlos de Campos,' 
pois como aquéle Presidente de Estado, é musicista, tem vi- 
rias composições para piano, dentre elas: "Altina", em ho- 
menagem a sua progenitora; "Rosa, rosa de amor"; "Cari- 
doso" ; "Ami e Branco" ; "Bleu ciel" e "Scherzo". É mais 
um artista que passou pelo Executivo Paulista. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E G E ~ R Á F I C O  DE S. PAULO 457 

ADMINISTRAÇÃO - Finda a guerra mundial número 
dois, na qual o próprio Brasil esteve com suas tropas expe- 
dicionárias, a pressão de certos países democráticos fizeram 
o então Presidente da República, ditador, Sr. Getúlio Var- 
gas, adotar medidas de redemocratizaçáo, acenando com as 
futuras eleiçoes. Para desincompatibilizar-se, pois era candi- 
dato ao Governo de São Paulo, o Sr. Fernando Costa afasta- 
se da governança paulista, passandea ao Sr. Sebastiáo No- 
gueira de Lima, seu substituto legal, a 27 de outubro de 1945. 

Acontece porém que um movimento aparentando re- 
novação dos homens públicos do Brasil, sob a responsabi- 
lidade de um dos mais comprometidos com a ditadura, dá 
um golpe militar, depondo o Sr. Getúlio Vargas, Presidente 
da República. Os reflexos dêsse movinlento são imediata- 
mente sentidos em todo o Pais, mudando os Interventores 
Federais: Sebastião Nogueira de Lima, a 3 de novembro 
de 1945 transmite a Interventoria Federal ao Sr. José Car- 
10s de Macedo Soares, designado pelo então Presidente da 
República, Ministro José Linhares. 

Em uma semana de Govèmo, num período anormal da 
vida pública paulista e nacional, nada. realizou o Interven- 

- tor Federal substituto a não ser a manutenção da ordem 
pública. Esta foi mantida com firmeza o que não foi fácil, 
pois São Paulo era o Estado que mais lutara contra a Di- 
tadura, prova-o 1932 e embora posteriomente os beleguins 
do Estado Novo aqui colocassem seus tacóes, os paulistas 
de brio nunca abaixaram a cerviz para servir servis os dita- 
mes ditatoriais, daí a manutenção da ordem exigir do exe- 
cutor tacto, acendrado espinto de justiça e comedimento. 
E foi assimque procedeu Sebastião Nogueira de Lima. 

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES 

Ilnterventor Federal de 3-11-1945 a 14-3-1947) 

BIOGRAFIA - Filho do Sr. Jose Eduardo de Macedo 
Soares e de D. Cãndida Sodré de Macedo Soares, nasceu 
em São Paulo no dia 6 de outubro de 1883. 

Na Escola Modelo Caetano de Campos, fèz o curso.pri- 
mário e o curso de humanidades no Ginásio do Estado da. 
Capital, bachareland-se em letras em 1901. Nesse curso 
recebeu o prêmio "Dr. Augusto Freire da Silva". Aprovado 
nos vestibulares, ingressa nas "Arcadas" do Largo de São 
Francisco. bachareland-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
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em 1905. Quando no 4.0 ano da Academia de Direito, foi 
eleito presidente do Centro Acadêmico XI de AgBsto e ad 
deixar a Faculdade foi eleito presidente honorário do mes- 
mo, tais foram os trabalhos realizados durante sua gestão. 

No inicio de sua vida prática, dividia seu tempo a? 
professor, lecionando Economia e Finanças no Curso Su- 
perior da Eçcola de Comércio Alvares Penteado e dirigindo 
o Gináçio Macedo Soares. 

Teve larga participação na vida política antes de in- 
gressar nela: era não apenas o professor de Economia e 
Fianças, mas o idealista que ensinava a todo o momento 
a grande lição da democracia, bateu-se com os partidos da 
mocidade pela transformação politic<~social do Brasil de 
então. Disso resultou que eni novembro de 1930 féz parte 
do primeiro Govêrno provi%jrio de Sáo Paulo, ocupando â 

Secretaria do Interior, cargo do qual se demitiu a fim de 
assumir suas novas funções de Embaixador na Bélgica. 

Foi o chefe da Delegação do Brasil a Conferência do 
Desarmamento em 1932, em Genebra. Nesse mesmo ano 
chefiou a Delegqáo Brasileira a 16.a Conferência Interna. 
cional do Trabalho. Representou o Brasil no Bureau de 
Administração do P.I .T.  e no penúltimo mês dêsse ano 
foi nomeado Embaixador em missão especial do Brasil juntc 
ao Govêrno italiano. 

De regresso de sua missão na Itália, e eleito por Sáo 
Paulo seu representante na Assembléia Nacional Constituin- 
te 1933-1934. Logo a seguir, é convidado pelo Sr. Getúlio 
Vargas para Ministro das Relações Exteriores, posto onde 
serviu o Brasil de 1934 a 1937. Em 1937, por ocasião da 
reeleição de Franklin Delano Roosevelt, estêve presente 2 
sua posse como representante do Brasil. De regresso, com 
o Estado Novo, foi nomeado Ministro da Justiça, cargo que 
ocupou por alguns meses. Afastando-se temporariamente 
das lides administrativas, quando da redemocratizaçáo do 
Brasil, é designado para Interventor Federal em São Paulo, 
posto aqui como um juiz para presidir as eleições para o 
primeiro Governador do novo período republicano. Na In- 
terventoria Federal, permaneceu de 3 de novembro de 1945 
a 14 de março de 1947. Revelou-se nesse período o adminis- 
trador. 

Em a nova fase republicana foi escolhido pelo Sr. Jusce 
lino Kubitschek de Oliveira, para o cargo de Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil. Quando ocupante do Itama- 
rati, realizou a obra de aproximação pessoal dos govêrnos 
pan-americanos. Realizou a renovação dos convênios cultu- 
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rais, comerciais, enfim uma obra que o imortalizou, consa- 
grando+ como lidimo continuador da obra de Rio Branco. 

ATIVIDADES CULTURAIS -- Foi presidente do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo em 1939 e atual- 
mente seu Sócio Grande Benemérito; Presidente Perpétuo 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eleito em 
1941 e sócio Grande Benemérito do mesmo em 1942; sócio 
do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas, ParR, 
Sergipe, Paraná, Santos e Petrópolis; Presidente do Insti- 
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1937. Foi organi- 
zador dos dois Conselhos Nacionais de Estatística e Geogra- 
fia, do qual é Presidente e; em 1938, da Comissão Censitáris; 
Nacional. 

Membro da Academia Paulista de Letras onde ocupa 
a cadeira xúmero 1, e da Academia Brasileira de Letras. 
Membro da Academia de Ciências de Lisbõa; da Academia 
de História de Portugal ; do 'Instituto de Coimbra ; da  Real 
Academia de História de Madrid; da Academia dos Giorgb 
filos de Firenze; da Academia de Letras da  Argentina, da 
Academia de Letras do U m s a i .  

BIBLIOGRAFIA - Publicou os seguintes trabalhos e 
obras : 

"Processo Ângelo Longaretti", em 1908; "Psicologia 2 
Pedagogia", 1912 ; "O Imposto único", 1926 ; "Hospital dos 
Lázaros de São Paulo", 1918; "O Artigo n.o 183, n.o IV, do 
Código Civil Brasileiro", 1919; "Escolas de Fachada", 1920; 
"Fa,lsos Troféus de Itusaingo". 1920; "Indústria das Falêii. 
cias" (discurso, 1925) ; "Palavras ao Comércio", 1924 ; "Jus- 
tiça", 1925; "Associaçáo Comercial do Estado de São Paulo" 
- Relatório, 1924; "A Borracha", 1927 ; "O Brasil e a So- 
ciedade das Naçóes", 1927; "A Politica Financeira do Presi. 
dente Washington Luis", 1928; "O Banco do Brasil como 
central de emissão e redesconto" - Conferência, 1929 ; "Per 
aspera ad estra" - Discurso, 1929; "O cardinalato" - Con- 
ferência, 1930; Discurso, 1931, Discurso, 1934; Autonomia 
Municipal, 1934 - Discurso; "Validade Jurídica do casa 
mento religioso", Discurso, 1934; "Atos do Govêrno e Atos 
do Govêrno Discricionário", 1934 ; "Exposição Sóbre o Es ta  
do de Guerra", 1937; "Osvaldo Cruz", Discurso, 1938; "Fron- 
teiras do Brasil no Regime Colonial; "Deodoro, Rui e 
a Proclamação da República", Conferência, 1938; "José 
Bonifácio Economista", 1945; "São Francisco de As- 
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sis"; "Santo Antonio de Lisboa, Militar no Brasil", 1942; 
"Interdependência Econômica das Nações", "Participação do 
Brasil nos Planos Econômicos e Financeiros Internacio- 
nais", 1943, 5.a tese; "Dona Leonor e as Casas de Misericór- 
dia", Conferência, 1944 ; "Rio Branco", 1945 ; "Tirsò de Mo. 
lina", 1945. 

A ADMINISTRACAO - O Sr. José Carlos de M a d o  
Soares escolheu o seguinte secretariado no dia 8 de novem- 
bro de 1945: 

Pedi-o Antônio de Oliveira Ribeiro Sobrinho - Secre- 
tário da Segurança Pública; 

Edgard Batista Pereira - Secretario da Interventoria 
Federal ; 

Francisco Morato - Secretário da Justiça e Negócios 
do Interior; 

Antonio Cintra Godinho - Secretário da Fazenda; 
Cristiano Altenfelder Silva - Secretário da Agricul- - 

tura ; 
Antônio Ferreira de Almeida Júnior - Secretário da 

Educação e Saúde Pública; 
Cássio Vidigal - Secretário da Viação e Obras Pú- 

blicas; Abrahão Ribeiro - Prefeito da Capital. 
Os principais decre&lei assinados foram os seguintes: 
Decretelei n.o 15.235, de 28-11-1945, "Dispõe sôbre orga- 

nização do ensino secundArioW. 
Decreto-lei n.o 15.243, de 1-121945, "Eleva o padrão de 

vencimento e dispóe sôbre a aposentadoria de Afonso d'Es- 
cragnole Taunay e dá outras pmvidências". (Prêmio ao Ser- 
vidor Emérito ). 

Decreto-lei n.o 15.295, de 11-12-1945, "Concede o titulo 
de Servidor Emérito ao Dr. Francisco de Sales Gomes Jú- 
nior". 

Decreto-lei n.o 15.311, de 13-12-1945, "Cria, no Departa- 
mento da Produção Vegetal, da Secretaria da Agricultura, 
Indústria e Comércio, a "Fazenda de Produção de Sementes 
de Milho Hidrido, em Ipanema, abre um crédito especial e 
dá outras providências". 

Decretelei n.o 15.370, de 26-12-45, "Cria no Departarnen- 
to da Produção Vegetal a Divisão de Economia RuraJ e dá 
outras providências". 

Decretelei n.o 15.572, de 24-1-1946, "Dispõe sôbre a cria- 
ção de uma Escola Industrial, em Jundiaí". 

Decreto-lei n.o 15.601, de 26-1-1946, "Dispõe sobre a i n s  
talação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administra- 
tivas da Universidade de São Paulo". 



Há uma alteração no secretariado do Embaixador Jose 
Carlos de Macedo Soares, são exonerados a pedido os senho- 
res: Cristiano de Altenfelder Silva, Antônio Ferreira de 
Almeida Júnior, Francisco Morato. São nomeados os se 
nhores : 

Artur Pequeroby de Aguiar Whitaker - para a Secreta 
ria da Justiça; 

Francisco Malta Cardoso - para a Secretaria da Agri- 
cultura ; 

Plinio Caiado de Castro - para a Secretaria de Educa 
ção e Saúde. 

Continuemos a registrar os principais decretos : 
Decreto-lei n.o 15.814, de 22-51946, "Dispõe sôbre cria- 

ç b  de um ginásio estadual em Novo Horizònte". 
Decretelei n.o 15.858, de 21-6-1946, "Extingue a Diretoria 

Regional do Serviço de Defesa Civil e dá outras providên- 
cias". 

Decretelei n.o 15.923, de 26-7-1946, "Restabelece o De- 
partamento Estadual do Trabalho e dá outras providências". 

Decreto-lei n.o 15.950, de 12-8-1946, "Dispõe sôbre cria- 
ção de uma Escola Normal em Ribeirão Preto". 

Decreto-lei n.o 15.964, de 4 de agosto de 1946, "Cria, no 
Serviço Social de Menores, do Departamento do Serviço So- 
cial, o instituto Modêlo Feminino de Menores, da Capitaln. 
No mesmo departamento, cria, pelo decreto-lei n.o 15.966, o 
Instituto de Menores de Iáras; pelo decreto-lei n.o 15.968, 
o Instituto Agrícola de Menores de Batatais e pelo decreto 
lei n.o 15.970, a Secçáo Feminina do Serviço de Abrigo e 
Triagem, da Capital". 

Decretelei n.o 15.998, de 29-8-1946, "Cria e reclassifica 
Caixas Econômicas Estaduais e dá outras providências". . 
(Art. 1.0 - Ficam criadas mais 9 Caixas Econômicas de 
10.a classe). 

Decretelei n.o 16.064, de 9-9-1946, "Dispõe ab re  criação 
de uma Escola Normal em São José do Rio Pardo". 

Decretelei, n.o 16.076, de 12-9-1946, "Dispõe sôbre cria- 
ção de uma Escola Normal e Ginásio Estadual em Cni- 
zeiro". 

Decreto-lei n a  16.112, de 14-9-1946, "Dispõe sôbre a cria- 
ção do instituto de 'Aprendizado Doméstico, no Depar- 
tamento do Serviço Social, da Secretaria da Justiça e Ne- 
gócios do Internor". 

Decreto-lei n.o 16.263, de 511-1946, "Dispõe sôbre criação 
de Escola Normal e Ginásio Estadual, em Pinhaln. 

Nova modificação no secretariado dá-se a 16 de novem- 
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bro de 1946, com a exoneração dos secretários da Fazenda 
e Viação, respectivamente senhores Antônio Cintra Gordi-. 
nho e Cássio Vidigal. 

Decreto-lei n.o 16.328, de 18-11-1946, "Dispõe sóbre reor- 
ganização do Departamento Estadual de Informaçóes". 

Decretelei n.o 16.347, de 26-11-1946, "dispõe sôbre cris- 
ção da Capelaaia Miiitar da Força Policial do Estado e dá 
outras providências". 

Decreto-lei n.o 16.349, de 27-11-1946, "Dispõe sòbre res- 
tauração dos símbolos estaduais". 

Decretc-lei n.o 16.392, de 2-12-1946, "Transforma a Es- 
wla Caetano de Campos em Instituto de Educação Caetano 
de Campos". 

Decretolei n.o 16.401, de 3-12-1946, "Dispõe sóbre cria- 
ção da Secretaria do Trabaiho, Indústria e Comércio". 

Decretc-lei n.o 16.523, de 23-12-1946, "Dispõe sóbre a 
extinçáo da. Comissão de Energia Térmica e dá outras pro- 
vidências". 

Decretelei n.0 16.546, de 26-12-1946, "Dispõe sôbre a re- 
organização do Departamento de Estradas de Rodagem. (E: 
erigido em pessoa jurídica, com autonomia administrativa e 
financeira)". 

Decretelei n.o 16.565, de 27-12-1946, "Dispõe sóbre reor. 
eanizacáo do Museu Paulista do Iuiranca". - - 

~e i r e t e l e i  n.0 16.622, de 30-12:1946, "Dispõe sôbre incor- 
poração do Instituíx Astronomico e Geográfico a Universi- 
dade de São Paulo". 

Por decreto de 17 de dezembro de 1946. é nomeado o 
primeiro secretario da Secretaria do Trabalho, Indústria e 
Comércio, recém-criada, o Sr. SinésM Rocha. Nomeado para 
a Secretaria da Viação e Obras Públicas o sr. Francisco 
Gayotto. 

Decretelei n.0 16.668, de 31-12-1946, "Dispõe sóbre cria- 
ção do Ginásio Estadual em Igarapava". 

~ecreto-iei n.o 16.687, de 31-12-1946, "Dispõe sóbre cria- 
ção do Instituto Paulista de Oceanografia e dá outras pru- 
vidências". 

Decretelei n.o 16.688, de 31-12-1946, "Dispõe sõbre cria- 
ção de Postos de Assistencia Médico-sanitária". 

Decreto-le n.0 16.690, de 7-1-1947, "Dispõe sóbre criação 
do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências" 

Decretc-lei n.o 16.711, de 13-1-1947. "Dispõe sôbre a cria- 
ção de uma Escola Normal em Itapolis, anexa ao Colégio 
Estadual". 
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Decreto-lei n.o 16.714, de 14-1-1947, ''Dispõe sobre cria- 
ção de Ginásio do Estado na  cidade de Ibitiiga". 

Decreto-lei n.o 16.715, de 14-1-1946, "Dispóe sôbre a cria- 
ção de Escola Normal de Limeira, anexa ao Colégio Esta- 
dual". 

Decreto-lei n.o 16.722, de 16-1-1947, "Dispóe sôbre cria- 
ção de uma Escola Normal em Capivari". 

Decreto-lei n.o 16.727, de 16-1-1947, "Dispóe sôbre criação 
de um Ginásio Estadual em Barretos". 

Decreto-lei n.o 16.728, de 16-1-1947, "Dispõe sdbre crisi. 
ção de Escola Normal em Pirajui". 

Decreto-lei n.o 16.739, de 17-1-1947, "Dispõe sôbre criação 
de uma Escola Normal em Jaú". 

Decretelei n.o 16.740, de 17-1-1947, "Dispõe sôbre criação 
de Escola Normal em Jabuticabal, anexa ao Colégio Esta- 
dual". 

Decreto-lei n.o 16.741, de 17-1-1947, "Dispõe sôbre criação 
de Ginásio Estadual na cidade de São Roque". 

Decreto-lei n.o 16.811, de 29-1-1947, "Dispõe sôbre criação 
de Ginásio Estadual em Presidente Wenceslau". - 

Decreto-lei n.o 16.818, de 29-1-1947, "Dispóe sôbre cria- 
ção do Departamento de Engenharia e Mecânica da Agri- 
cultura". 

Decretelei n.o 16.834, de 31-1-1947, "Dispõe sôbre cria@io 
de um Ginásio Estadual na cidade de Viradouro". 

Os decretos-lei 16.870 a 16.876, todos de 10 de fevereiro 
de 1947, "Dispunham sôbre a. criação de Ginásio Estadual nas 
respectivas cidades: Batatais, Matáo, Iguape, Caconde, Mon- 
te Alto e Santo André". 

Decreto-lei n.o 16.883, de 11-2-1947, "Dispõe sobre a cria- 
ção das Escolas de Horticultura de Jundiaí e Água Funda 
e dá outras providências". 

Decreto-lei n.o 16.884, de 11-2-1947, "Dispóe sôbre cr ia  
ção de um Ginásio Estadual na cidade de Santa Rita do 
Passa Quatro". 

Decretc-lei n.o 16.913, de 14-2-1947, "Dispõe sobre criaçáo 
de uma Escola Normal em Itu". 

Decretc-lei n.o 16.913, de 14-2-1947, "Dispõe sôbre criaçáo 
de um Ginásio Estadual em São Simão". 

Decreto-lei n.o 16.950, de 21-2-1947, "Dispóe sôbre cria- 
ção de uma Escola Normal em Jacarei". 

Decreto-lei n.o 16.960, de 22-2-1947, "Disp6e sôbre cria- 
ção de um Ginásio Estadual em Birigui e dá outras provi- 
dências". 
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Decreto-lei n.o 16.961, de 22-2-1947, "Dispõe sobre criaçáo 
de uma Escola Normal em Caçapava". 

Decreblei n.o 17.021, de 6-3-1947, "Dispõe sôbre criaçáo 
de um Ginásio Estadual em Bragança Paulista". 

Decreblei n.o 17.082, de 8-3-1947, "Dispõe sobre reorga- 
nização do Departamento de Defesa Sanitária da Agncul- 
tura e dá outras providências". 

Decretelei n.o 17.084, de 8-3-47, "Dispõe sobre criaçáo 
de uma Escola Normal em Santos". 

Decreto-lei n.o 17.085, de 8-3-1947, "Dispõe sobre criação 
de Ginásio Estadual em Descalvado". 

Decreto-lei n.0 17.087, de 8-3-1947, "Dispõe sobre criaçáo 
de um curso prático de cerâmica, em Porto Ferreira". 

Decreto-lei n.o 17.090, de 8-3-1947, "Dispõe sòbre criaçáo 
de Escola Normal em Presidente Prudente". 

Decreto-lei n.o 17.104, de 12-3-1947, "Dispõe sobre criaçáo 
do Departamento de Arte na Secretaria da Educação". 

Decretelei n.o 17.110, de 12-3-1947, "Dispõe sôbre criação 
de Escola Normal em Rio Claro, anexa ao Colégio Estadual". 

Decreto-lei n.o 17.129, de 13-3-1947, "Dispõe sôbre criaçáo 
de uma Escola Normal em São José dos Campos". 

Por decreto de 14 de março de 1947, antes de transmitir 
o Govêrno ao Governador eleito, Sr. Adhemar Pereira de 
Barros, o Interventor Federal Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, a pedido, exonera o seu secretariado: 

Francisco Malta Cardoso - Secretário da Agricultura 
e da Educação e Saúde ; 

Francisco Gayotto - Secretário da Viação e Obras Pú- 
blicas ; 

Sinésio Rocha - Secretario do Trabalho, Indústria e 
Comércio ; 

Edgard Batista Pereira - Secretário da Segurança Pú- 
blica e do Govêrno; 

Artur Piqueroby de Aguiar Withaker, Secretário da Jus- 
tiça ; 

Sebastião Meirelles Teixeira - Secretário da Fazenda; 

Abrahão Ribeiro - Prefeito da Capital. 



1 - Hastinfilo de Moura - de 2410-1930 a 28-10-1930 - 
Governador Militar. 

2 - José Maria Whitacker - de 30.10-1930 a 611-1930 - 
Chefe do Govêrno Provisório. 

3 - Plinio Barreto - de 6-11-1930 a 25-11-1930 - Chefe do 
Governo Provisório. 

4 - João Alberto Lins de Barros - de 30-10-1930 a 
23-11-1930 - Deleqado Militar do Chefe do Govêrno 
Provisório da Fapública. 
João Alberto Lins de Barros - de 25-11-1930 a 24-7-1931 
- Interventor Federal. 

5 - Laudo Ferreira de Camargo - de 25-7-1931 a 13-11-1931 
- Interventor Federal. 

6 - Manuel Rabelo - de 13-11-1931 a 7-3-1932 - Interven- 
tor Federal. 

7 - Pedro de Toledo - de 7-3-1932 a 10-9-1932 - Interven- 
tor Federal. 
Pedro de Toledo - de 10-9-1932 a 2-10-1932 - Gover- 
nador do Estado de S .  Paulo, por aclamação. 

8 - José da Silva Gordo - de 22-4-1932 a 3-51932 - In- 
terventar Federal Interino. 

9 - Herculano de Carvalho e Silva - de 2-10-1932 a 
6-10-1932 - Delegado Militar. 



10 - Waldomiro Castilho de Lima - de 6-10-1932 a 31-1-1933 
- Governador Militar. 
Waldomiro Castilho de Lima - de 1-2-1933 a 27-7-1933 
- Interventor Federal. 

11 - Manuel de Cerqueira Daltro Filho - 27-7-1933 a 
21-8-1933 - Interventor Federal. 

12 - Armando de Sales Oliveira - de 21-8-1933 a 104-1935 
- Interventor Federal. 
Armando de Sales Oliveira - de 11-4-1935 a 29-12-1936 
- Governador Eleito. 

13 - Marcio Pereira Munhoz - de 22-9-1934 a 25-10-1934 - 
Interventor Federal Interino. 

14 - Henrique Smith Bayma - de 29-12-1936 a 5-1-1937 - 
Governador Constitucional Interino. 

15 - José Joaquim Cardoso de Melo Neto - de 5-1-1937 a 
10-11-1937 - Governador Eleito. 
José Joaquim Cardoso de Me10 Neto - de 11-11-1937 a 
254-1938 - Intementor Federal. 

16 - Francisco José da Silva Júnior - de 254-1938 a 
27-4-1938 - Interventor Federal "Ad hoc". 

17 - Adhemar Pereira de Barros - de 274-1938 a 4-6-1941 
- Interventor Federal. 

18 - José de Moura Rezende - de 9-11-1939 a 22-11-1939 - 
Interventor Federal Interino. 

19 - Fernando Costa - de 4-6-1941 a 27-10-1945 - Inter- 
ventor Federal. 

20 - Sebastião Nogueira de Lima - de 27-10-1945 a 3-11-45 
- Interventor Federal Substituto. 

21 - José Carlos de Macedo Soares - de 3-11-1945 a 
14-3-1947 -- Interventor Federal. 



As academias de Sáo Paulo e de Pernambuco se torna 
ram, logo, centro de irradiação intelectual. No inicio, é 
evidente, sem tradiçáo cultural, essa irradiação foi pratica- 
mente inexistente. Clóvis Beviláqua, na sua "História da 
Faculdade de Direito do Recife", acentua a páginas 7 do 
segundo volume : 

"De 1928 a 1854, há um período de ensaios ainda fracos, 
apesar da boa vontade dos mestres, alguns certamente dis 
tintos e competentes. Mas o instituto de ensino. juridico 
ainda não havia adquirido a força, autoridade, que dá a 
tradição continuada, nem tinha podido formar um ambiente 
propicio a produções, senáo originais, ao menos capazes, 
por seu valor, de vencer a ação destruidora do tempo". O 
que disse o autor do projeto do Código Civil. Brasileiro, da 
Academia do Recife, pode ser dito da de São Paulo. Veja-se 
o que escreve Almeida Nogueira nas "Tradições e reminis 
cências" da Faculdade do Largo São Francisco para que 
a conclusáo seja essa. Certo porem, que a partir da metade 
do século passado, já as escolas começam a ter personalida- 
de, a produzir algo de seu. E isto não só no plano jurídico, 
mas nos diversos setores da. cultura. As últimas décadas, 
então, nos dariam movimentos politicos e intelectuais da 
mais ampla envergadura, liderados pelas duas escolas cita- 
das. Neste capitulo, fiquemos em Sáo Paulo. E fixemo-nos 
no movimento republicano. 

Paulo Eiró, abolicionista e republicano, cantou: 
"Meu Deus, se eu visse neste céu da pátria 
glorioso ondear pèndáo vermelho; 
e o renome dos Claudios, dos Carvalhos 
seus filhos refletirem como espelhos; 
tambores da república tocando 
nas praças a rebate. . . 
6 sonho, o mais querido, o mais dourado 
dos meus sonhos de vate!" 
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Cantavam os poetas, discursavam os oradores, escr* 
viam os plumitivos. Luís Gama, ameaçado de morte por 
seus inimigos, estando foragido, aconselhava, por carta, ao 
filho : 

"Trabalha por ti, e com esforço inquebrantável, para 
que este pais em que nascemos, sem rei e sem escravos, se 
chame Estados Unidos do Brasil". 

O movimento organizado, que culminou com a queda 
da Monarquia, em 1889, teve seu inicio, quando, no Rio de 
Janeiro, em novembro de 1870, foi fundado o Clube Repu- 
blicano, em cujo ato histórico estavam presentes Lafayete 
Rodrigues Pereira, Cristiano Benedito Otoni, Rangel Pesta- 
na, Henrique Limpo de Abreu, Pedro António Ferreira Via- 
na, Miguel Vieira Ferreira, entre outros. No dia 3 de dezem- 
bro foi divulgado o manifesto republicano. O manifesto 
carioca reuniu os republicanos de São Paulo, que fundaram 
no dia 20 de dezembro do mesmo ano, o seu Clube Republi- 
cano. Avultavam: Manuel Ferraz de Campos Sales, Amé- 
rico Br3siliense de Almeida e Melo, José Vasconcelos de 
Almeida Prado, Joaquim Roberto de Azevedo Marques, Qui- 
rino dos Santos, Luis Gama, ,José Ferreira de Menezes, 

. Bernardino de Campos, Jorge Miranda, Américo de Campos, 
Francisco de Paula Cruz e Olímpio da Paixão. 

Em 1873, levam a efeito a célebre Convenção de Itu, 
presidida por Arnénco Brasiliense e secretariada por Antônio 
de Paula Sousa e Antônio Cintra. Dos problemas examina 
dos, a escravidão era, sem dúvida, o mais delicado, mas as 
dificuldades foram contornadas, declarando a convenção que 
o mesmo devia ser resolvido pelas províncias, atendendo 
suas condições, e com indenização dos senhores de escravos. 

Os convencionais organizaram uma comissão permanen- 
te, escolhendo para integrá-la: Américo Brasiliense, Campos 
Sales, Américo de Campos, João Tibiriça Piratininga, Mar- 
tinho da Silva Prado Júníor, António Augusto da Fonseca 
e João Tobias de Aguiar e Castro. Mais do que um Clube 
Republicano. Pundav*se, agora, um Partido Republicano no 
amplo sentido da palavra. Em outras convenções, resolve- 
ram fundar um jornal, defender o ensino leigo, pregar a 
separarso do Estado da Igreja, batalhar pelo casamento 
civil, bem como pelo registro civil de nascimento e óbitos etc. 

Estavam, assim, lançadas as idéias novas. 
Os primeiros jornais com que contaram os republicanos 

foram "O Correio Paulistano" e "A Gazeta", esta publicada 
em Campinas. Quando o "Correio" arrefeceu seu entusias- 
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mo, surgiu a idéia da fundaçáo da "Província de Sáo Paulo", 
tendo a frente Francisco Range1 Pestana e Américo Brasi- 
.liense. Não era órgáo oficial do Partido Republicano, pois 
que "O título honroso de órgão do partido só se adquire com 
o tempo, se estabelece a confiança e aquele cabe aconselhar 
e exprimir as opiniões mais generalizadas dêste e fazer-se 
intérprete de seus intuitos. Mas isto não é trabalho de um 
dia nem se torna expressivo com uma palavra pretensiosa- 
mente estampada no alto de uma folha política". ("Provín- 
cia de Sáo Paulo" - 23 de janeiro de 1880). 

A imprensa e a tribuna revelam o fabuloso Silva Jardim, 
o que fora o companheiro inseparavel de Clóvis Beviláqua 
quando estudavam ambos preparatórios no %o de Janeiro 
e que tiveram de separar-se, pois o cearense iria estudar 
direito no Recife e, influenciado por Tobias Barreto, tornar- 
se-ia o nosso maior civilista, e o outro vindo para São Paulo 
seria o mais sério agitador e idealista republicano. 

Era preciso tomar pulso da. situação e medir a fôrça do 
movimento, e, para isso, só havia um termômetro, tanto 
quanto possivel, exato: as eleições. Só o ntimero de votos 
indicaria a penetraçáo no território popular. O entusiasmo 
da massa é bom indicio, mas o resultado das urnas é certe- 
za. Os republicanos dispunham de jornais e clubes. Nas 
suas fileiras havia homens de prestígio para disputar elei- 
ções. Prudente de Morais, que ao que me informou Silveira 
Peixoto, seu mais autorizado biógrafo, não estêve na  Con- 
venção de Itu, entrara na arena decidido. Era um nome e 
uma bandeira. Da estatura robusta de um Campos Sales e 
outros. 

As eleições eram, então, distritais. Nesse sentido muito 
mais sábia aquela lei do que a atual. 

Três partidos disputavam a preferencia do eleitorado: 
Conservador, Libertador e Republicano. Este começou, como 
era natural, muito fraco. Foi ganhando terreno lentamente. 
Aos poucos. Ganhando cadeiras nas câmaras municipais. 
Passou a eleger deputados. Unia-se, nos distritos, ora com 
os liberais ora com os COnSe~adOre~, conforme as circum 
tâncias ditavam. Homens' inteligentes e práticos, sabiam 
ganhar terreno sem comprometer os ideais republicanm. 
Aliás, essas uniões, perante o eleitorado. favoreciam mais 
os republicanos, que eram oposição ao regime do que os 
outros que defendiam a Monarquia. Provavam, ao menos, 
que a República não trazia no seu bojo um bicho de sete 
cabeças, pois aos seus defensores se uniam os defensores do 
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regime vigente. Só os homens do Governo não sabiam o 
terreno que estavam perdendo e quando deram pela coisa, 
faltou-lhes forças para reagir. A libertação dos escravos, da 
forma que se deu, armou o ultimo laço na  estrada da Mo- - 
narquia. O sistema econômico estremeceu e fendeu os seus 
alicerces. Para que se faça. justiça, é preciso dizer-se que 
D. Pedro I1 percebia para onde caminhava a Nação e que 
ao afastar-se do Brasil para que a Lei Aurea fosse assinada 
pela força do coraçáo de uma mulher, já antevia o fim do 
seu reinado, ou seja a mudança de regime. Só não esperava 
que a mudança se processasse como se processou. 

Voltemos, porém, as primeiras eleições que os republica- 
nos disputaram. N h  falarei de todas, que para a natureza 
dêste trabalho náo se faz necessário. 

Os republicanos surgem na arena eleitoral em 15 de 
agosto de 1877, apresentando seis candidatos: Prudente de 
Morais, Campos Sales, Martinho Prado Júnior, Rangel Pes  
tana, Quirino dos Santos e Luis Pereira Barreto. Logo após 
a eleições primárias, Luis Pereira Barreto e Rangel Pestana 
retiram suas candidaturas, sendo o primeiro substituído por 
Cesário Nazianzeno e mantida a do segundo. 

No livro "Da Monarquia à República", de George C. A. 
Boehrer, fonte preciosa de informações e do qual muito me 
tenho valido, encontro : 

"O sucesso dessa eleição, a primeira, em toda a provin- 
cia, na qual tomavam parte os republicanos, trouxe prestígio 
io partido, num momento em que em outras províncias, os 
republicanos iam perdendo terreno, rapidamente, ou mesmo 
desparecendo, quase. A eleiçb de três republicanos para a 
Assembléia Provincial foi a primeira vitória tangível que o 
partido alcançou em todo o Brasil. É preciso, contudo, lem- 
brar aqui que dois dos candidatos tinham também concorri- 
do na chapa liberal e que um dêles declarara publicamente 
que a política não ditaria seus atos na Assembléia. O tercei- 
ro candidato vitorioso, que provinha de uma família pode- 
rosa na política, tivera também forte apoio liberal. 

Discordo, porém, da afirmação que essa vitória "não 
era índice claro de força". No meu entender, era. O sim- 
ples fato de outros partidos aceitarem candidatos republi- 
canos para acordos eleitorais, mostra que o partido pesava 
na balança, caso contrário por que os seus candidatos? 
Porque apresentavam, evidentemente, maiores possibilidades. 
E, note-se, que a luta situava-se no campo ideológico, em 
que uns defendiam o regime e buscavam o poder com a 
Monarquia, enquanto outros lutavam pela queda da Mo- 



narquia. Isto é fundamental no exame da questão. E em- 
bora o Partido Republicano desse uma certa liberdade no 
caso dos escravos, não há  duvida que seus grandes leaders, 
na  maioria, queriam a liberdade dos negros. Outro ponto 
que não pode ser desprezado para se penetrar no sentido 
dessas eleições. A questão não era de sentimentalismo, mas 
de regime e de estrutura econôrnicesocial. Para mostrar 
a força crescente dos repubicanos, cito éste trecho signifi- 
cativo de uma carta datada de 23 qe outubro de 1884, que 
Antônio Prado escreveu ao Barão de Rezende: 

"Está feito o acordo com os republicanos no sentido de 
darmos-lhes a votação conservadora, obtendo dêles o voto 
nos outros distritos. Por êste modo garantimos a eleição do 
Rodrigo, facilitamos a minha, a do Delfino e tornamos muito 
provável a do Duarte e Cochrane". ( * 1 

O acordo a que se refere esta carta, facilitou, pela pri- 
meira vez, no Brasil, a eleicão de dois deputados republica 
nos a Cámara, isto e, a representação nacional. Assim par- 
tem de São Paulo, Campos Sales e Prudente de Morais para, 
na  Cõrte, falar em nome dos republicanos brasileiros. Esta. 
eleição reveste-se de grande importância. É indiscutivel- 
mente um marco. 

Campos Sales situa a posição dos dois paulistas: 
"Sr. Presidente, os deputados republicanos não perten- 

cem a maioria nem a oposição governamental, não apóiam 
nem combatem govêmos, não disputam poder no atual 
regime.. . Os deputados republicanos reservam-se o direito 
de apreciar os atos e as propostas do Governo e de seus 
colegas da Câmara e de aceitá-los ou regeitá-los, como me- 
lhor lhes parecer no desempenho escrupuloso de seu man- 
dato de representantes da Nação. Esta será a nossa arma 
de conduta". 

Embora os resultados eleitorais variassem muito, como, 
aliás, acontece ainda hoje, o Partido Republicano mantinha 
uma constante no seu crescimento. O grande eleitorado 
movia-se entre os dois partidos monarquistas. Os republi- 
canos iam fortalecendo-se aos poucos e para eleger deputa- 
dos precisavam de recorrer á coligações. Nomes prestigio- 
sos como.Prudente e Campos Sales, para citar apenas êsses 
dois, saiam vitoriosos numas eleições e derrotados noutras. 

No pleito de 1886, o Partido Conservador, obteve ex- 
pressiva vitória, vencendo as eleições em quase todos os 
distritos, menos no 7.0 e no 8.0. Isto quer dizer, sem mais 
nem menos. que os conservadores se encontravam realmente 



fortes. Que fizeram então? Apoiaram os liberais, ficando 
os republicanos sem representação na Câmara dos Deputa- 
dos. Para os conservadores, com grande maioria em todas 
as províncias, era, agora, preferível, apoiar os Liberais a vo- 
tar em candidatos contrários à Monarquia. Nesse ano, p+ 
rem, os republicanos elegeram inúmeros representantes em 
muitas câmaras municipais. J á  no ano seguinte, 1887, en- 
viam a Assembléia Provincial, quatro representantes: Cam- 
pos Sales, Prudente de, Morais, Martinho Prado e Bernar- 
dino de Campos. 

Os acordos eleitorais nem sempre contentavam a todos. 
IIavi;~ os que descobriam nos republicanos habilidade poli- 
tica de somar votos. sem se comrwomercr ideolveicamente. 
João Mendes de ~ lmeida  via as côisas com mais agudeza do 
que a maioria dos monarquistas. Para êle êsses acordos não 
c??eiravam 1á muito bem. Chefe da dissidência conservadora 
de São Paulo, investiu contra os conservadores que não per- 
cebiam que, fazendo aliança com os republicanos, estavam 
abrindo, com as próprias máos, fendas no edifício monar- 
quico. Leiamos êste tópico enérgico de João Mendes de Al- 
meida, citado por Boehrer : 

"Quem acreditaria que conservadores, cujo programa é 
defender as instituições constitucionais. poderiam fazer 
aliança com republicanos, cujo programa é destruir essas 
mesmas instituições? São homens com duas almas ; a alian- 
ça é notória; os fatos eleitorais, desde 1876, afirmam; sò- 
mente os cegos não vêem. 

Não é raro ouvir ou contestar essa aliança. Contes- 
tando-a ou negandea, logram manter adesões de muitos 
conservadores de boa fé. I3 certamente uma perfídia; mas 
o que êles querem é apenas sucesso, nada mais. Se confes 
sassem a aliança, os sinceros monarquistas os abandona- 
riam; e êste abandono prejudicaria os seus planos de domi- 
nação exclusiva. Vivem identificados nas urnas, mas osten- 
tando ao mesmo tempo um simulacro de combate por idéias 
contrárias, quer na imprensa quer na tribuna". 

João Mendes de Almeida tinha razões para dizer o que 
dizia. Os republicanos eram uma espécie de D. Camilo: 
faziam tôdas as concessóes zhenos aquelas que diziam res- 
peito a sua reiigiáo. 

Como é sabido, os acordos faziam ora com os conserva- 
dores ora com os Liberais. Em 1881, com a reforma Saraiva, 
travouse duro embate na conquista dos postos de represen- 
tação popular. Almeida Nogueira conta, com muito espírito: 
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"No 8.0 distrito, pelo qual se apresentava Gavião Pei- 
xoto, disputavam-lhe a eleição Costa Pinto, candidato con- 
servador, e Prudente de Morais, republicano, além de um 
liberal dissidente, o sr. Vieira Bueno. 

Os três partidos beligerantes dispunham de fôrça quase 
igual, de modo que não se decidiu a eleição no primeiro 
escrutínio. Voltaram à. urna os dois candidatos mais vota- 
dos - Gavião e Costa Pinto. Teve êste os votos republica- 
nos. E assim, segundo o facêto reparo do cronista da "Ga- 
zeta de Notícias", deu-se o estranho fato da vitória de um 
pinto sôbre um gavião". 

Além dos jornais citados, é justo que se destaque O 
Diário Popular, fundado, em 1884, por Américo de Campos 
e José Maria Lisboa; O Piratini, publicado em Santos, e em 
cujas colunas colaborava o ardoroso Silva Jardim. E mais 
os seguintes, da Capital e do Interior: O Rebate, A Tabuna 
Liberal, O Federalista, A Luta, A Flora, O Diário de Rw 
Claro, O Patriota e O Noventa e Trés. Além dos nomes dos 
jornalistas-politicos já citados, todos ligados ativamente 2s 
vida da imprensa, porque o jornal, então, formava, geral- 
mente, um núcleo político, é de se recordar, com justiça, 
mais alguns: Pedro Lessa, Assis Brasil, João Kopke, Antônio 
Guerra, Augusto Teixeira de Carvalho, João Ribeiro Júnior, 
Horácio de Carvalho, João de Faria, César Augusto Ribeiro, 
Simplicio Vilaça, Eduardo Fontes, Hipólito da Silva e Júlio 
de Mesquita. 

Os republicanos agrupavam-se em clubes e partidos pe- 
las diverasas províncias, tendo a uni-los o ideai comum. 
Tomavam resoluções de d r d o  com as circunstâncias locais, 
sem que houvesse, porém, uma diretriz única, um centro 
dirigente para orientar o partido no território nacional. A 
idéia era República Federativa, e em torno dela se agitavam 
e agiam. Dentro da te  princípio ideológico havia problemas 
que os punham em choque e que eram afastados, prudente 
mente, para não prejudicar a idéia republicana. O caso da 
escravidão era deslocado para as províncias, wmo já me 
referi. E isto porque havia republicanos abolicionistas e 
escravocratas. Havia, também, separatistas. César Nasci- 
mento, em 1887, reconhecia a "diversidade de pontos de vis 
ta" e "confusáo de idéias", no partido. Aristides Lobo fala 
"em vários tipos de republicanos". Muitas q u e s W  eram 
superadas de fato ou aparentemente. O que se tomava im- 
possível era aplacar a luta entre as duas alas, uma chefia- 
da por Quintino Bocaiuva, a moderada, e a outra por Silva 
Jardim, a revolucionaria. 



No caldeirão republicano ferviam os mais dispares ele- 
mentos. 

Leoncio Basbaum ("História Sincera da. República") 
escreve : 

"Em maio de 1889, realizou-se novo Congresso, dessa vez 
em São Paulo, o qual se limita a tomar medidas de natureza 
orgânica, elegendo por fim Quintino Bocaiuva como chefe 
do Partido Republicano Nacional, pois Saldanha Marinho, 
velho e doente, não mais poderia exercer essas funções. A 
eleição de Quintino Bocaiuva significava a vitória dos gru- 
pos moderados do Partido em oposição aos grupo radicais 
dos quais o mais importante era o de Silva Jardim, o qual 
se recusou a reconhecer a nova direção, rompendo, afinal, 
com o mesmo. Era consequência natural da luta entre gru- 
pos divergentes dentro do Partido. Pois se faltava unidade 
orgánica, maior e mais desastrosa ainda, pois impedia essa 
unidade orgânica, era a falta de homogeneidade política". 

Quintino, muito hábil, procurava harmonizar as &ver- 
sas correntes, e, notadamente, no caso da emancipação dos 
escravos. Chaga aberta, que tocando sangrava. Quintino 
percebia que se tratava de um ponto delicado. Todos os 
que viam o problema econ6mico e social compreendiam isso. 

José do Patrocínio revelava-se mais abolicionista do que 
republicano. Ou, pelo menos, colocava aquela questão em 
primeiro lugar. A República podia tardar um pouco, a li- 
berdade de uma raça, não! O seu grande sonho se concen- 
trava todo na libertação de ponderável parcela da população 
brasileira. E se manifestava com bastante clareza, para 
não deixar dúvidas : 

"Se o Partido Republicano quer fazer aliança com os 
senhores de escravos, nós haveremos de fazê-la até com o 
Imperador". 

Fato é que a queda do regime monarquico se aproxima- 
va, sem que os próprios republicanos o percebessem. E, por 
um desses aparentes paradoxos "da história, a Monarquia 
brasileira sucumbe no momento em que gozava de maior 
popularidade e simpatia, com a libertação dos escravos. 

Rui, o cérebro que deu estrutura legal a República, de- 
clarou : 

"Sinceramente monarquista era eu em 1889. Náo por 
admitir preexcelências formais dêsse ao outro sistema de 
govêmo; mas porque a monarquia parlamentar, lealmente 
observada, encerra em si todas as virtudes preconizadas, 
sem o grande mal da República, o seu mal inevitável. O 
mal grandissimo e inevitável das instituições republicanas 
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'consiste em deixar exposto 9. ilimitada concorrência das 
ambições menos dignas o primeiro lugar do Estado e, desta 
sorte, o condenar a ser ocupado em regra pela mediocridade". 

Não entrarei na análise dêste tópico, pois que o citei 
apenas para mostrar que foi um monarquista confesso que 
socorreu os republicanos, e que foi republicano da hora. 
como éle mesmo declarou mais tarde, que socorreu a 
República nos momentos decisivos da organização do novo 
regime. 

No dia 15 de Novembro de 1889; o "Diário Popular", 
jomal de José Maria Lisboa, publica o seguinte: 

"VIVA A REPOBLICA 

Desde hoje cedo começaram a correr e tomar vulto na 
cidade boatos de graves ocorrências havidas na  Cõrte. 

A imprensa, até a hora em que escrevemos, não foi pos- 
sível entrar em comunicação com seus correspondentes da 
Corte, e déstes nada recebeu, sendo de supor que há nisso 
intervenção do govêmo. 

Os boatos que correm provêm de telegramas recebidos 
por alguns Bancos desta cidade, telegramas transmitidos 
cedo em cifra ou inglês ou alemão. 

Consta que os Bancos receberam ordem de suspender 
transações e, efetivamente, todos eles retiraram as tabelas 
de câmbio. Os telegramas falam em conflito militar, negó- 
cios paralisados, o ministro da Marinha, Ladário, atirado. 
Ministério demitido, etc. 

Por parte do presidente desta provincia nada transpi- 
rou que nos tenha sido possível saber". 

A noite, porém, por volta das 21 horas, chegam notícias 
do Rio, informando que a família real se encontrava presa 
e que fora proclamada a República. Relata Gabriel Piza que 
"populares aglomerados nas ruas de São Paulo quiseram 
assaltar o Palácio do presidente da Província, para de lá 
retirar o general Couto de Magalhães, último delegado 

, monarquico no govêrno de São Paulo. Na presença de Pru- 
dente de Morais, Campos Sales, Range1 Pestana, Bernardi- 
no de Campos, Cerqueira Cesar, Luis Pereira Barreto, An- 
tonio Francisco de Paula Sousa e outros, que resolviam em 
reunião reservada, sóbre o futuro govérno de São Paulo e 
sobre as medidas que deviam ser tomadas para garantir 
a ordem, concorri com esfõrço, contra companheiros exal- 
tados, para que se dispersasse a multidão em paz e se es- 



486 R~visr.4 DO I ~ s m m o  H ~ s r á ~ m  r Grocnhnco DE S .  PAUIL 

perasse da a@a espontânea do dr. Couto de Magalhães, 
depois do completo conhecimento das ocorrências do Rio, o 
abandono do seu cargo aos seus naturais sucessores, deposi- 
tários da confiança republicana". 

Confirmadas as noticias, o General Couto de Magalhães 
deixou a presidência da província, assumindo o Govêrno, 
no dia 16, uma junta-triunvirato - composta por Prudente 
de Morais, Francisco Range1 Pestana e Coronel Joaquim de 
Sousa Mursa, êste um distinto oficial do exército que dirigia 
a Fábrica de Ipanema. Esta junta governou São Paulo de 
16 de novembro a 14 de dezembru, quando Prudente de 
Morais foi nomeado nosso primeiru governador republicano. 

Eugênio Egas, na  "Galeria dos Presidentes de São Pau- 
lo", relata: 

"O triunvirato expediu, entre outros decretos de caráter 
administrativos, em vida normal, os seguintes, referentes à 
implantação do regime republicano: 
- de adesão do Estado de São Paulo à Republica dos 

Estados Unidos do Brasil; 
- extinguindo a secretaria da assembléia provincial; 
- dando novo regulamento para o serviço de Hospeda- 

ria e Imigrantes. 
A missão do triunvirato foi exclusivamente de manter 

a ordem e fazer respeitar a República nascente". 
Com a adesão de São Paulo h República dos Estados 

Unidos do Brasil, estava findo o Movimento Republicano 
em nosso Estado. Nesse momento começa a história da 
Repiiblica. 



RELATóRIO DO CORONEL LUIS TENóRIO DE 
BRITO, PRIMEIRO SECRETARIO DO INSTITUTO 
HISTóRICO E GEOGRÁFICO, SÔBRE A TRASLA- 

DAÇÃO DOS DESPOJOS DA IMPERATRIZ 
LEOPOLDINA 

"Senhor Presidente : 
Com as congratulaçóes que formulo pelo êxito que coroou 

os esforços desenvolvidos pelo Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, no mágno empreendimento cívico de 
trazer para o Panteáo da Independência, as despojos de Dona 
Leopoldina, primeira Imperatriz do Brasii, apresento a seguir 
a V. Excia., em sucinto relatório, quanto me foi dado fazer 
dentro do quadro de providencias por V. Excia. articuladas. 
em prol do grave desiderato. 

E s f e r a  Mil i tar  - Acompanhei o senhor prof. Emesto 
de Sousa Campos, nas visitas feitas, ao Comando da Zona 
Militar do Centro, onde, recebidos pelo General Levy Car- 
doso, Chefe do Estado-Maior, foi com S. Excia. examinada a 
parte que ao Exercito deveria tocar, relativamente às conti- 
nências a serem prestadas pelas forças federais, dêle depen- 
dentes. Em seguida chegou a vez do senhor Cel. Oscar de 
Me10 Gaia, Comandante Geral da Fõrça Pública quem, pes 
soalmente, além cie aceitar o programa que lhe foi na ocasião 
apresentado, acrescentou ainda sugestóes outras que vieram 
dar maior brilho ao feito memorável. 

Pessoal e só, tratei nos dias sucessivos com o sr. Brigrt- 
deiro do Ar, Armando Ararigboia, Comandante da 4.a Zona 
Aérea, Comandante do Corpo de Bombeiros, Diretor da 
Guarda Civil e Diretor do Departamento do Serviço do 
Trânsito. 

Inicialmente mantive entendimentos com o Padre José 
Thurler, Vigário Cooperador da Catedral Metropolitana de 
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SãoPaulo, encontrando da parte de S. Revma. a melhor 
acolhida. Posteriormente todo o serviço religioso passou 
para a influência do ilustre Secretário da Educação da 
Municipalidade, prof. Valerio Giugli, que foi inexcedivel em 
dedicação e superior orientação no desempenho dos encar- 
gos que a Prefeitura de São Paulo aceitou para o feliz resul- 
tado que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
atingiu com sua patriótica iniciativa. 

Igualmente com a Sxma. Sra. D. Lila Sales Hagnes, 
Presidente da Federação das Bandeirantes, mantive entendi- 
mentos dos quais resultou a inestimável colaboração que as 
distintas moças da entidade prestaram no desenvolvimento e 
execução do programa e que, a seu tempo, virá com pormeno- 
res neste relato. 

Transporte do Esquife da Estação Roosevelt Para a 
Catedral - Segunda feira, 8 horas do dia 10 de outubro de 
1954 - Dadas as proporções fora do comum, em tamanho 
e peso, (770 quilos) do esquife, pedi a cooperação do sr. Te- 
nente-Coronel José Ferreira Machado, Comandante do Cor- 
po de Bombeiros que forneceu não só uma viatura especial 
que, - adaptada, atingiu perfeitamente o objetivo visado - 
,como ainda uma guarnição de 20 homens, sob o comando 
d o  tenente Walter Carlson que, nos dias consecutivos de 
trabalho se houveram com eficiência e dedicação na difícil 
tarefa que lhes coube. 

Munidos de cordas, alavancas e demais apetrechos apli- 
cáveis ao caso, puderam os abnegidos servidores da coletivi- 
dade paulista retirar do vagão da Central do Brasil o pesado 
caixão depositando-o na plataforma. 

Alçado então aos ombros, servindo-se de um estrado 
de madeira vindo do Rio, marcharam os bombeiros em dire- 
ção ao pátio fronteiriço da estação. Ao atingir a ampla sala 
de entrada, parou o cortejo a fim de que a primeira conti- 
nência programada se processasse. Uma guarnição do Exér- 
cito prestou as honras de estilo a Imperatriz, fazendo se en- 
tão ouvir pelo conjunto musical dela dependente, o Hino 
Nacional e em seguida o da Independéncia - de autoria, 
letra e música, como é sabido, do Imperador D. Pedro I. 

Colocado, a-seguir, o ataúde no carro do Corpo de Bom- 
beiros, ornamentado de flóres naturais pelos decoradores da 
Prefeitura, ladeado pelo esquadrão de lanceiros, em grande 
uniforme do Regimento de Cavalaria da Fórça Pública, que 
o escoltou até a Catedral, moveu-se o longo cortejo que o 
acompanhou. Formava-o membros da Familia Imperial, o 
senhor General de Divisáo Olimpio Falconieri da Cunha, 
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Comandante da Zona Militar do Centro; Generais Levy 
Cardoso, seu Chefe de Estado-Maior; Tasso de Oliveira Ti- 
noco, Estênio de Albuquerque e oficialidade da guarniçaõ 
federal, com sede nesta Capital; Cel. Oscar de Me10 Gaia, 
Comandante Geral da Fôrça Pública, Comandante e oficiais 
das várias unidades da milícia estadual; senhor Erefeito 
Municipal em exercício, Cel. Porfirio da Paz; Corpo Consular 
acreditado em São Paulo, representantes de autoridades fe- 
derais, estaduais e municipais ; Presidente e sócios do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo; pessoas gradas 
e imensa multidão. Nas escadarias da Catedral foi o féretro 
recebido por Mons. Arcebispo Ladeira e Cônegos do Cabido 
Metropolitano, e entre alas formadas pelas bandeirantes, 
chegou & peça armada no local designado no interior do 
templo. , 

Ai permaneceram os despojos da Imperatriz Dona Leo- 
poldina expostos & visitação publica, até a manhã do dia 12, 
quando, após a'missa cantada, foram transportados para o 
Altar da Pátria. 

No transcorrer das 24 horas, estiveram as relíquias im- 
periais veladas pela guarda de honra composta de cadetes 
que a Escola de Oficais da Fôrça Pública do Estado destacou 
para a nobre missão, sob o comando do 1.0 Tenente Silvio 
Marcondes de Rezende. 

A missa cantada, que se realizou das 9 tts 10 horas do 
dia 12, foi oficiada pelo Mons. Aguinaldo Gonçalves, Cura 
da Sé, acolitado pelo padre José Thúrler e assistida por cer- 
ca de 5.000 pessoas que ocupavam Wdas as localidades da 
igreja, sem falar na massa incalculável de populares que se 
comprimia na Praça da Sé, em rara demonstração de r e s  
peitos0 culto patriótico à memória daquela que tanto influiu 
no lance dramático do famoso grito do Ipiranga. No mo- 
mento exato da elevação da Hóstia, reboou nos ares as notas 
do Hino Nacional, executado pelo conjunto musical da Fôrça 
Pública. 

O protocolo, no interior do templo, foi organizado pelo 
prof. Valerio Giugli, dignksimo Secretário da Educaçáo e Cui- 
tura da Prefeitura, com alto senso de sabedoria. Viam-se 
ali membros da Familia Imperial, especialmente destacados 
para acompanhar tòda a cerimônia de transladaçáo; o s+ 
nhor Ministro da Educação, Cândido Motta Filho, represen- 
tante do senhor Presidente da República; altas autoridades 
civis, militares e religiosas; federais, estaduais e municipais; 
Corpo Consular, entidades culturais, tradicionais familias 
paulistanas, membros do Instituto Histórico e Geogrhfico 
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de São Paulo e representantes da imprensa, r u o  e televisão. 
Acompanhado o longo e brilhante cortejo e escoltado 

pelo mesmo piquete de cavalaria da vespera, movimentou-se 
o carro condutor do ataúde imperial em demanda ao Monu- 
mento do Ipiranga, em cujas proximidades parou para receber 
as honras militares que lhe prestou o Batalhão da Guarda 
da Fôrça Pública, ai postado em grande gala, para essa f ina  
lidade. Nesse momento, esquadrilhas da IV Zona Aérea 
sobrevoaram a região. Nos patamares e escadarias externas 
do Monumento da Independência, reuniram-se os mesmos 
elementos que assistiram B missa para o cumprimento final 
do programa da magna cerimônia. Após os discursos e a 
distribuiçáo dos prêmios de "Eugenia Imperatriz Leopoldi- 
na", instituído em 1926 pela Academia de Medicina e Cimr- 
gia de São Paulo, e que 5L vista da coincidência das homena 
gens a egrégia patronesse foi incluído no programa do Iristi- 
tuto Histórico, baixou a urna ao Panteáo. 

Nesse momento ouviu-se o estrondo de 21 tiros de arti- 
lharia, provindos da bateria que o Exército colocara nas 
proximidades, após o que o clarim do Batalhão de Guardas 
deu o toque emocionante do silêncio, dandwe encerrada a 
cerimônia". 



DOCUMENTAÇAO SoBRE O ((CAPITÃO-MOR 
GUILHERME POMPEO DE ALMEIDA, MORA- 

DOR QUE FOI NA VILA DE PARNAÍBA» 

Em 1946, o saudoso Afonso de E. Taunay entregou-nos pre- 
ciosa documentação referente a Guilherme Pompeo de Almeida, 
solicitando que escrevêssemos a biografia daquele vulto do pas- 
sado paulista. Infelizmente, múltiplos afazeres impediram-nos de 
atender ao Mestre e a êle devolvemos o material que, tão generosa- 
mente fora colocado à nossa disposição. 

Passou-se o tempo e, alguns dias após sua morte, eni visita 
a exma. senhora D. Sara Taunay, viiiva do grande historiador das 
Bandeiras, perguntou-nos ela, gentilmente, o que desejavamos da 
bibl'oteca do Mestre para ser guardado como recordação. Mani- 
festamos, de imediato, nossa preferência pela documentação sò- 
bre Guilherme Pompeo de Almeida, vindo a mesma, assim, nova- 
mente, às nossas mãos. 

A publicação, agora feita nas paginas da Revista do Instituto 
Hist6rico e Geografico de São Paulo, constitui uma homenagem a 
mais que, nós e o sodalicio, prestamns a Afonso de E. Taunay. 

A leitura e a transcrição do original foram feitas, - em va- 
liosa colaboração que aqui agradecemos, - pelos competentes fun- 
cionários do Arquivo do Estado, sob a direção da Exma. Sra. Rosa 
Wally Samy Leite, e grafas a solicitação por nós endereçada ao Sr. 
Péricles Eugênio da Silva Ramos. 

Deve me o Cap.m Bento do ~ e g o  BarbÒza dfl a juros aos 11 de Agosto rle 
1693 annos; e tem pago os juros athe este anno de 96: deve 190920. 
Importáo os juros cada anno 15273.1~. 15273 ganháo 

Deve me mais drv de resto de Contas 5100 

Mais dre de 18 ar. de algodão - a ar.; mals de obras 10W 

Recebi de hu descarosador de máo 4000. 

hua Sirra brasa1 q' asentei cm D.os P.to, e dis elle q' a recebeu; com q' 
abaterei esta Conta em D.os P.ta; :como o dito diser. 

Recebi 5120; deve me 5000 rs de hu  torno, verei no L.0 gi.de se eritrz 



nas Contas acima; R.e mais 640 q.do mc pagou o dre da Confraria da Snór. 
Recebi os ditos 640. 

Aos 20 dc hlaya de 1696 annoç ajustamos as contas acima as, q' estão 
riscadas, q' s5.o as contas miudas có o Cap.m Bento do Rego Barbosa; e 
me fica <leveiido cm d e  10630; mais 200 de Cerie. 

Deve me maiç hu a1qr.e de Sal. Recebi hua pesa de paiino a Conta 
do q' me deve liojc 2 de Junho; e Sáo des mil reis q' lhe descontarpi pella 
pesa de pano; q' assim corre o pano neste pres.te mes de Jnnlio c dará Car- 
ga de Sal 4000 rç, q' assim o cornprci. 

Recebi mais hua Pecjsa de pano aos 28 de Julho, c,' Ilie descontarei em 
11000, na Viila está a des mil rs no prez.le iemi>o. Recebi maiç liua peSça 
<le pano aos 27 de Agosto do dito aniio cm 10500; q' por este preqo vendi 7 
peSsas minhas a D.os da Roclia por via de André Nunes; deve de hua 
cuberta 2000 rs. 

Recebi maiç vinte mil rs aos 25 de Dezem1)ro de 696. 

Recebi aos 4 de Agosto de 1697 annos 12000 rs a Conta dos juros q' 
devia; São doze mil rs. q' recebi: 

Ajustei estas contas, tudo meudamte; em pres.a de meu C0mp.e 4n&é 
Nunes de Leiras, q' as fes athe a era de 1697 aos 14 de hfarço de 1698; e 
descontando tudo, o q' recebi; e abatendo se, e descontandose os ganhos de 
tudo q.to me deu. e pagas todas as contas meudas iica e restam a dever li- 
quido de principal 174104 q' aos 11 de Agasto de 1697 annos; com <I' aos 
11 de Agosto deste dito annb de 1698 pagar; os juros da dita Contia q' 
são 174104. 

E importa o q' ganlia o principal cada anno 13928 rs. hade 
pagar me por tudo 175082 rs. 

Pagou tudo hoje 27 de Abril G.me Pompeo de A1rnd.a / 
de 1699 annoç. 

2840 
1160 
4000 

Jozeph Correa Pontual deve me 9W00 mil rs q' lhe imprestei- pagou. 
eu devo ao dito duas Canadas de apuardente da Cara de- D.os P.to a seis 
mil rs. a Canada. são 12000 - papuei. 

Deve me meu C0mp.e Jozepli de Almeida Lara em Canta nova aos 11 
de Agosto de 1704 a.s 13360. 

Deve me mais corenta, mil rs. em dfl q' lhe mandei dar em S. Paulo. 
Mais de Carne 960. 

Aos 23 de Abril de 1705 a.s iisernos Contas c6 meii Camp.e Jozeph 
de Almeida Lara. e me deve por tudo em d r ~  61 720. 
Mais de Vaca 960. Mais aos 11 de Mayo de 1708 annos em <Irv seis pata- 
caç; mais de ferraria 1600. 
Mais deve em dro desaseis mil rs, q' paguei por elle a meu C0mp.e Ignacio 
de Cubas 16000 



Todas estas contas importáo 82160; abatendo com mil 
rs da minha avença, resto 17840; q' hentreguci a meu C0p.e Ignacio de 
Cubas, por ordem sua. 

Deve me o Cap.m Bento do Rego Barbosa sincoenia mil rs, q' lhe impres- 
tei em dinheiro aos 23 de Fevr* de 1705 annos; e tornei a remeter lhe o pe- 
nhor, q' me mandava. 

Recebi do C. B.to do Rego trinta niil rs, a conta dos sincoenta acima. 

Pagou tudo aos 7 de Junho de 1705 a.s Almeida. 
Recebi a Conta do q' me deve o R.do P.e Vigro do dr' da Semana Sane- 

ta, abatendo as contas meudas e vinte Sellos q' lhe tinha eu prestado 8880 
passa a Conta do R.do P.e Vigr4 a fol. 110. . 

Deve me o Cap.m Clemente Portes de El Rei secenta mil rs q' lhe im- 
prestei no anno de 1690; em dr* dc contado, descotitari 7 mil reis de hua 
rapariga, q' largou a Paulo de Barros; fica devendo som.te sincoenta e 
treç 5.7000. 

Recebi dr' do dito a conta do q'me deve quarenta mil rs e som.te deve 
agora vinte mil reis, q' ficou de mandar por todo o septembro deste anno 
deve 20.000 

Pagou tudo o aSima. Alrneyda / 
Deve me meu Subr' P.o Frasáa de Britto 25 oitavas de ouro quintado, q' 
lhe emprestei p.a me pagar em o mesmo ouro; aos 24 dc Fevrv de 1699 
annos 

Deve mais por sua mãi a Siira Anna de Proença de dinheiro q' Ihes 
imprestei assim q.do quiz ir p.a Curetiba o anno de 1692, como despois de- 
ve em dr" 52940, q' consta no meu Livro grande a folhas 15. 

Eu Ilie devo oito mil rs' q' se descontará; q' he das covas dos meus de- 
funtos na Sua capella. Maiç do negro q' lhe vendi, deveme em dinheiro 
cento e oitenta mil reis. São 180.000 / 
Deveme mais meu Subr' P.o Frasão 18 moedas de ouro de 4000 q' cada 
hua ias soma de 72000 rs; q' lhe mandei a Curityha. por mos pedir por es- 
crito seu. 

Deve me mais o dito meu subrv 46 oitavas de ouro da C0mp.a q' faze- 
mos elle Luiz Pedrozo no gado de Citrytyba que mando 1425 oitavas de 
ouro, por conta dos tres, p.a comprarem bois 18475 oitavas. 

Em o anno de 17W partio João Pinto p.a a s  Minas, pella quarrçrria 
Leva dosentos e quatro bois por conta minha, e de meu subru P.P Frazio; 
p.a os vender nas minas. e o q' montarem em ouro o prosedido dos ditos 
204 bois heide partir igualm.te ao dito meu Subro. 
Deve me da Confraria do S.r anno de 1700 8M) q', mais 2 5.54 
em drv Recebi dois bois q' se cortarão em drv q' terá a sua parte, q' se des- 
contará no q' me deve. Recebi em dr" 42 380. 

Fizemos a Conta do o&o, e deve meu Subrv som.te da Conta dos bois 
475 oitavas, mas oito oitavas q' ficou a conta errada 475. 
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Deve 475 oitavas, fechos e coronha W. 
Deveme mais meu Subr* P.° Frasão çecenta mil rs q'lhe imprestei em 

drP aos 29 de Julho de 1800. 
G.lme Pompso de Almeida. 

Ant.? Coitinho da Sylva deveme em dr" de contado PP 852000 
Contas dõ meu C0mp.e Andre Nunes dc Qeirm aos 26 de Outubro anno de 
1699. 

Deve me de vinho da terra, e 4 pregos grandes quatro patacas e mea, Porq' 
ia recebi mea pataca de resto de hu sello, q' mandou por carne e deve as 
ditas 4 e mea. Deveme em dr' q' Iheimprestei 32000. 
Recebi do M. da Capella 14 patacas; embolsarmeh~i das 800 da Coniraria 
e 400 da bainha, e sobre bainha, das mais encomendas, como cangalhaç, 
e faca etc. de 3 ar. de Carne, e 7.l.a~ 2000 

Anno de 1700 aos 12 de hlayo; deveme meu C0rnp.e André Nunes dc 
Qeiros em drv 7480 
Deve me mais em dr* q' paguei a Sliomas de Souza - 29150 
Mais da confraria do Senhor anno de 1701 %O 
Mais da dita Confraria anno de 1702 1280 
Mais da Confraria do S.or anno de 1703 1440 
Mais da dita Confraria anno de 1704 1160 
Mais da Confraria anno de I705 1440 rs. 41470 

pagou tudo 

ANKO DE 1696 cantas cõ meo C0mp.e Salvador 
Fragozo Guedes. 

Deve me meo C0rnp.e Salvador Fragozo Guedes em dinheiro, q' man- 
dei pagar por elle emsantos ao Cap.m Thomas de Souza, a peso 19$023 rs. 

Recebi desta Conta Iiua peSsa de pano aos 29 de Mago de 97 annos 
estando de'viagé p.a Ygiiape, e té o 11.0 de 105 ".as e verei porq.ta a vendo 
em S.tos p.a lhe descontar na Contia acima; São do pano 9000 

Pagou tudo. 

Manuel Martins Quaresma deveme em dinheiro de ouro embarretado, q' 
lhe vendi, deve Setecentos, e çecenta mil, quinhentos rs. em dinheiro, a re- 
zão de juros a oito por cento; de q' he fiador e principal pagador, e dos 
juros Thome Teixeira de Carvallio m.or na villa de Santos. Partiaiba sin- 
co de Abril de 1699 annos. 

São 760500. M.el hlir' Quaresma / 

Recebi a esta Canta do q' me deve o S.r M.el Martiiis Qnaresnia q<iinhentos 
e quarenta mil rs em dr? de contada. Parnaiha 18 de JanrQ de 1701 annoç. 
q' abatendose os juros. de des mil rs. ficão correndo juros do principal a' 
são 271200, q' corre a juros de IR de JanrP de 1701. 



,405 12 de Julho reçebi esta Conta; e ente. .  . q' me he devedor M.el 
Martins có principal e juros athe o dito tempo. salvo erro 1703 a.s 328$. . . 
Estou pago e satisfeito de toda a contia acima e me não deve nada M.el 
Miz Quaresma. 

Gl.me Pompeo de Alm.da / 

Deve me a faz.da de meu Cnuhado q' Ds' té d* p.a as tres mysças juntas 
1280. mais dous covados e meo de baeta negra a Gsp.ar Nuncs. 
Deveme minha iimã 480 maiç do inteçtato des mil rs. mais 4 sellos de mys- 
sas tornoume o P.e VgrP 1600 da sua p.te dos des mil rs. do iiitestato 

Mais 20WO rs, q' mandei a S. P. p.a Myçsaç ai P.e Rapozo 

Mais da irmandade do Rorario 640, aniio de 1699; feitio da Capa 3m 
hlais 10000 p.a myssas, q' dei ao prer.te 3 capellaç; duas ao P.e F r .  

AntP Franciscano: São Sin~ocnta mil rs. ao 19 de Janr* de 1700 aniios; 
mais oitenta mil rs. p.a myçsas mais myçsas 4800. 
Eu devo da mezada da Irmandade Terceira do Carmo 20W. 

Mais, seg.do me não lembra. se paguei: 24 moedas de ouro q' s&o 9MXM. 
Recebi de minha irmã dosetitos mil rs. p.a as myçças aos 5 de Fevr* de 
1700 a.s 
Tirei tidaç as Contas acima, q' estão nas duas laudes; e de todas resto eu 
a dever a minha irmã 97 620; hoje 5 dc Fevrv de 1700 a.s Drvenie 1280, mais 
80Vda fechadura 
Deve mais 15 medidas 1/2 de ag 8 medidas de S.s de aguardente do Reino 
a 480 rç a medida; mais 8400 rs de 4 ar. dc asucar, e Canoa. 
Tenho em meu poder o dr' q' pagou Gp.ar Nunes, q' consta pella sua con- 
ta tenho mais o dr* q' cobrei de Ambrozio da Peca q' sáo 50 b50, todo este 
di9 he de minha irmã. 
He o drQ de Gp.ar Nunes q' eu recebi - 390000 
de Ambrozio da Pena có frete sp 0506.50 - 

Monta 4406.50 
074640 
515290 

Deve mais 850 do Cadarsa p.a manto 
Deve me ami minha irmã 4120; mais 17.820. Tenho em dro liquido de mi- 
nha irmã 490250. Deveme 3M; mais 8000 p.a a fes- 
ta de S.to Amara. Mais 6?W a Ignacio de Cubas. 
Recebi mais do chapeo de sol 2.. . . de Luir Pedroro. Tenho em dr* li- 
quido feita a Conta 49955, q' hentreguei ao Juis. 
Eu devo ao Sobre dito meu Subi9 o C. hl. Frasão de Britto drv q' me em- 
prestou, doscntoç mil rs -- 200WO 
Eu devo maiS-ao dito meu Subr* oitenta, e 1113 mil rç em drv. 
Devo mais vinte mil rs, q' paliou Nuno de Campos, do dr', d recebeu de 
maiç. 



Aos seis de Junho de 1703 a.ç partio meu Afilhado o Cap.m M. P.* 
Frasão de Britto, p.a as Minas dos Cataguk;  e çahio da Parnaiba c6 310 
bois? q' for6 por conta minha, e sua; e partimos por meo o procedido delles; 
tirando e u  pr.0 o q' tenho gasto no custo delies, q' consta da Laude em fron- 
te, e o mesmo fará meu afilhado no dro, com q' entrou na compra dos ditos 
bois. 

Lesa mais de minha conta sinco barris de aguardente, sinco perulei- 
ras de vinho da terra. 8 ar, 1/2 de toucinho; e 29 negros meus, c6 15 esco- 
petas, 4 podoens, duas emxadaç; quatro cavallos. Iiüa fraçquirinlia; vendeo 
ti6 destes cavallos por 50400. 

Recebi douç cavallos, dos 4 q' levou meu Subro, e té  som.te hnh .  
Devo ao dito meu SubrQ sincoenta mil, e seisseiitos, e vinte reis, q' 

me mandou hentregar o Dezembargador; q' pagou de mais e m híl inventa- 
rio, cuido q' he o inventario de Seb.am Pais, anno de 1703. 

Deve me vinte e quatro mil rs, q' imprestei a minha Comadre p.a desem- 
penhar a prata q' tinha e m  poder de Phelippe de Aiireu. 

Deve me mais, q' paguei em hü inve?tario pello defunto seu pai 19140 
Ficarão no meu Curral da Capella velha 17 bois, q' faz< por conta de 

ambos; minha e sua. São 11 bois. 
Pella conta. q' deu João Pinto devo a meu afilliada de 11 bois q' tinha 

nas Minas de resto 4% oitavas de ouro. 
O dito meu afilhado escreve q' lhe deixou João P.to 4 caravinas, e 

João P.to dis, q' despoiç de elle escrever lhe ficara mais húa, q' são cinco. 
Mais dous conhecim.tos de 217 oitavasm outro de 69 de D.os Dias. 
Deve me mais vinte patacas, q' imprestei a minha comadre pela Paç- 

choa anno de 1704. Recebi estas 20 patacas, q' risquei. 
Pella Paschoa de 1704 a.s passei hú credito, em q' me faqo devedor de 

sette livras de ouro em põ ao Cap.m Br.meu Bueno elhe pedinios este ouro 
p.a huns pagamentos de meu afilhado elle dirá se eu entrei tambem neste 
ouro; Só deve neste ouro 30 oitavas. 

G.me Pompeo Almeida / 

Em o prs de Junho de 1704 a.s Recebi 26 L.as de ouro em pó q' me re- 
meteu meu afilhado P.o Fras50 de Britto por Jazeph Correa Leite; e veyo 
hú negro meri a trazer este ouro. Mais húa folha, q' me mandou de mimo 
o dito meu afilhado, q' pezou 36 oitavas. 

Deve me o dito meu afilhado 34 mil rç. q' pagiiei por elle a Jozeph 
Martins m.ar de Curitiba, q' he o resto do drP, q' lhe devia; aos 15 de No- 
vembro de 1704 annos. Uais de vaca a minha comadre sua mãe. %O. 
Mais da Confraria do S.or 1440, deve mais vinte mil q' mandei dar a mu- 
lher de seu Camarada Jozeph Correa. mais de vaca 19$200 

Recebi 35 L.as de ouro de meu afilhado Frasão, q.do chegou das Ili- 
nas em Dezembro anno de 1705. São 35 L.as 

Deve me q' paguei a Gaspar Nunes drv 9800 
Mais da Confraria do S.ar anno de 1709 -- 1600 
Mais da Confraria do S.or, e da Novcna a Concei~ão 1900 



Dos cavallos q' ficarão lia minlia Capella Velha dei hú ao f.Q de Estr- 
váo Forquiin, por oidé de meu aiilliado Frasáo. 

Vendi 1iü a JozepIi Correa Penteado por sincocxita mil rs. -- jO$oOO 

Dei hú gratis a meu Coinp.c X.el de Morais e Siqur.a 

Mandei outro a Utu. p.a se vagiiiar nellc. q.do fugia o negrn de nreu 
afilhado. 

Vendi o foreiro todo a meu SubrD Luiz Pedrazo por corciita mil r' 

sn$wo 
E entreguei dous poldros a Br.do Vieira, q' mc diçc lhe devia meu Suhr" 
Frasáo da compra q' fez. do cavallo ruáo; anda no pasto h6 ruão. q' dis incu 
Comp.e o C. Siniáo Bueno, q' tie de seu fiilio. <i' :lia dera meu SuhrQ 

Em Novembro de 1710 fis estas cantas. q' ternos c6 meu Subr' Frasão 
e acho dever me ao liquiclo em ouro em p6 1572 8.as dc ouro. 
em dr' deve 417$580 rs. 

Deve me mais meu afilhaclo Frasáo dr" q' dispendi em duas carrega- 
p e n s  q' mandei as Miiiaç; büa em Comp.a do Cap.m Simão Bueno aos 5 
de Jiilho dc 1704 a s ;  q' hentreguou a Frasjo. Outra carregayão q' levou o 
mesmo Frasão aos 6 de Julho de 1706 a.s deve dr- ---- 1.321$i60 
He hú Conto e tresentas, e vinte e hú mil. e sete centos e secenta rs; rllc 
tirará o drQ com q' entrou p.a os gastos do caminho. 

Aos 20 de Agosto de li05 a.s remeto a Antv Correa Pimenta. ao Rio 
dc Janrv, por via do Ca11.m Mar P" Taques de Almeida. Iiüa receita p.a o 
q' hei mister em Caza, e lhe ciirio hiia barra de ouro có 158 oitavas, e mea: 
e váo có esfa barra, dousqráas de ouro, p.a elle enviar a Lx.a: Iiü orá0 
c6 13 8.as p.a seu tio .4ntv Corrca Monyáo: outra folha c6 11 8.2s e mra 
p.a elle rernetcr a Santos Meiides Xacicl; c6 cartas a todos. 

Aos 13 de Novembro de 705 a.s m.do a Sanctos ao Cap.m Thonias de 
Souza Iiúa barreta de ouro quintado c6 o pezo. ou q' peza 157 8.as e 1/2, 
q' o remete ao Rio ao Capp.rn Atit" Correa Pimciira, aq.m escrevo, c digo 
q' he o dito ouro p.a ajuda das minhas encomendas. 
Recebi carta sua de 19 de Novembro, ein q' me diç, q' recebera a harra r!? 
ouro de 158 oitavas. e os granitos q' mandei p.a Lx.a 

CONTAS CÕ O C. JOÃO I.ElTE D E  M l R 4 N D h  
ANNO D E  1701. 

Deve me o soliredito meu Comp.e o C. Joáo Leite quatro mil rs. em <Ir* 
q' paguei por elle do custo dc CamP de Santos 4WO 
Mais da Confraria do S.or anno de liO2. quatro patacas 1280 

Mais sette medidas de açeite doSce a cruçado a mcdida. 2800 
Mais quarenta mil rs. em drP aos 28 de Abril de 703 a.s 10 060 
Mais da Confraria do S.or anno de 703 quatro patacas, e mea 14-40 
Mais de Obras da ferraria 25W 



Recebi quarenta mil rs. aos 2 de Septembro de 1703 a.s 
Aos'l4 de Outubro de 1703 a.s safamos contas e deve o S.r meu Comp.e em 
d e  8520; mais das favas de trigo ZMW) 

Deve me 3 patacas de 3 medidas de Vv do R.no e mea pataca de luin- 
brigueira; mais 1160 rs da Confraria do S.or anno de 1704. 

pagou tudo etc. 

Deve me de concerto de dous freyoç, e feitio dr Idas ferrupeas -2000; 
mais de conta antiga de vaca tres patacas 960. 

Contas có o Cap.m Gp.ar Goncalves de Araujo. m.or em V.a de Santos; 
tiradas do meu livro gr.de, hoje 21 de Marco de 1699 annos. 

Devo ao dito Cap.rn Gp.ar GIZ' de Araujo de resto <Ia Conta q' me remeteu 
ajustada por Novembro de 1695 amos  33475' 

Devo lhe mais trinta alquercç de sal a resáo de 480 o alquere. q' monta 
dr" 14400 
Devo lhe mais do destrato da escritura de Sutil sáo 480 0450 
Devo lhe mais das cazaç, em q' morou João P.to, e das Canoas o q' o dito 
diSer; das Cazas são 160 rs. 

estas contas sáo athe aos 13 de Marco dc 1696 antioç, em ri' tive Carta 
do dito Gp.ar Gon~alves; e sempre estarei pelo q' elle diScr. 

Está pago a Cap.m Gp.ar Gonqalves de Araujo destas contas acima hoje 
30 de M a r o  de 16% annos; e tem em seu poder 3 pessas de pano, p.a se pa- 
gar de 24340 rs q' lhe devo e Recebi o Sal q' tinha cin S.tos 

Por Julho <Ic 1697 annos lhe deixei 8 pessas de pano q' remeteo o P.e 
Vigrq dos arnani.toç; e húa pessa miril~a c]' fazem 9; r me deu em %tos al- 
guns trinta mil rs. a esta Conta do pano. 

Vendeo o pano dos ornam.toç e rnontoii eiri <Iro 77$000 

Aos 19 de Setembro de 1698 aniios mc remeteo o dito Cap.iri Gp.ar 
Glz' conta ajustada; e ficamos Saf.os de todas ao r( entre nos liavia; c 

som.te deve as seis nessas de pano c 6  627 V.as 1/2 I>riotas, q' remeteo ao 
Rio de JanrP a se: correspondente, M.el Nacentes Pinto, por rniriha conta: 
p a  me vir híia Caixa de aSucar, e outras couzas mais, q' pedi. 

Perdeu se o barco, q' levava estas 6 pessas d? pano; e dizem. q' se sal- 
vara o pano; <,' inda não consta certam.te 

G.me Pompro de i1rnd.a / 

Deve me o dito Cap.m Gp.ar Gonçalves dc I r au jo  o seguinte 
Por Novcmbro do anno de 1695 Ilie remeti 36 pessas de pano dc algodão 
ró  3730 V.as nottas. 

Dcste pano dispus de siiico pessas de 102 \,.as cada Iiiia, q' mandei dar 
a seti i* o 0iiv.or Geral duas pessas, ao scu escriv;io hüa. ç 30 seti Meiriiiho 
iliias; q' sáo as sinco de q' dispus. 
Devem o liquido de 31 peççaç có as v.as q' constar da vcnda, q' o dito fes 
dellas, a saber; escreveme q' vendera a Gp.ar Leite seis pessaç c6 653 v.= 
nottas a 10200 rs. a peçsa; e ao mestre da fragata dos P.es da C0mp.a em 



3 de Fevro de 16% annos, q' vendera 25 pessas, c6 2577 v.as pellos numeros; 
a 11000 rs  a pessa, q' importarão estas 25 pessas em drP 283.470 rs. 

Estas contas são athe 13 de Março de 1696 annos, em d tive Carta do 
dito Cap.m Gp.ar Gonçalves de Araujo. 

Aos 30 de Mayo de 1696 annos recebi a Conta do Cap.m Gp.ar Gonçal- 
ves, q' remeteo 298.860 rs do dr' q' tinha do meu pano; entrando nesta Con- 
ta secenta mil rs, q' deu por minha ordC a AntP da Rocha, a ordé &o Cap.m 
M.el Franco de Britto. E tem em seu poder 3 pessas de pano minhas p.a 
vender, e pagarse no prosedido dellas de 24340 q' lhe devo do q' neste tem- 
po me mandou; e ficamos ajustados e safas das mais contas athe hoje W dr 
Mayo, era acima. 

Aos 14 de Fevr* de 1697 aniios Recebi conta ajustada do Cap.m Gp.ar 
Glz', e de todas as q' athe ao prcz.te tivemos lhe estou devendo em drP 
1015 rs, q' lhe mandarei pagar. 

Aos 25 de Fevro de 1697 lhe remeti 3 marcos de prata. p.a se pagar do 
q' lhe devia; estamos safos; e me deve ele hú restinho. 

Devo lhe 11 v.aç de eçtaminha a 600. e 2 v.as de pano da Serra. 
Aos 4 de Septembra de 1697 annos me rcmeteo conta ajustada e me 

deve de todas as contas q' entre no5 ha athe ao prez.te 7brP - 31$170 
Aos 5 de Agosto de 1698 annos lhe remetti I4 pessaç de pano de alg.1- 

dão có 1458 v.as e mea nottas, e W couros; ~,endeii os couros q' forão 30 a 
700 rs. o Couro; 8 pessas <le pano a 11200 a pesça. Remeteo 6 pessas dr 
pano por minha conta ao Rio de Janrv. 

G.me Pompeo de Alm.da // 

Contas có o Cap.in Gaspar Goncalves de Arauja anno de 1698. 
Aos 8 de Outubro de 1698 a.s principio có o dito conta nova, e he o seg.;e 

/ Deveme de erro de Contas. conforme ine escrereo 1300 
/ remeteo por minha Conta ao Rio de Janrv 6 pcssas de pano a seu Corres- 
pondente M.el Nacentes. q' dizem se perdera o barco, q' levava o pano. 
/ Aos 8 de Outubro lhe remeti hüa barreta de ouro c6 19 8.as 1/2 p.a m.dar 
vir, por minha conta 2 ar. de Sera. o resto eni meas de seda --- 28700 
/ Aos 24 de Outubro recebeu de Arito 'l'avares 163.590 rç em dro, q' são do 
Cap.m Gonçalo Ferreira Souto. q' he pagam.to q' fas Matheus de Esvudei- 
ro a conta do q' lhe deve; e eu mandarei dar mais 24000, q' tenho ern mi- 
nha máo, da seda q' comprci p.a cortina<, q' são p.a este pagam20 de hla- 
theus de Escudeiro. 

Por Novembro do sobre dito anno Ilie rnandei em dinheiro 28050 7s. 

Por Fevereiro de 1699 a.ç mandei ao Ca0.m Gp.ar GIZ' de Araujo 3 L.as de 
ouro p.a mandar ao Rio de Janr* ao seu Correspondente c fazer em dr'; e 
q' delle se pague ao C. M. Fran.co Gomes RibrD secenta mil rç do maixo. 
q' comprei; e q' o mais me venha em dr' novo. 

Deve nie drv q' recebeu do C. M. Bicudo por Fevereiro de 1699 annos 
150.000. 



Deve me 102 oitavas de ouro crn 'Jarrctas ri' lhe iniprestei p.a nie pagar tio 

mesmo ouro. 
Mais vinte mil rç. eni dr' q' recebeu (de Diogo ùc Lara, e Morais aos 17 
de Março de 699 annos. 

Mandarei a o  dito mais 12.410 por conta de Ante T x a r e s  p.a o pagnii?.to 
de Matheus de Escurlciro a G.co Ferreira Sande. Recebeu este drv 

Aos 8 de Mayo de 1699 a.ç nic deve de seis pessas de pano q' vendeo 
iiiiiihas. 
Jleve dr' - W 1 2  rç seis pesças de pano. 

Aos 30 de Junho de 1699 a.s recebi Carta sua, e me <leve de todas a i  
contas athe au prez.te 1SWU; deveme as cem oitavas de ouro. 

Aos 7 d e  Janrqde 1700 recebi conta sua ajustada; e me deve em dr" 
141994 rs, e o procedido de siiico pessas dc pano de algod.50. 
.Aos B de Março de 1700 Ilic maiidci trcs barretas de ouro. .p.a remeter duas 
a Ignacio de Matos a B.a q' pezáo as duas 229/8.; outra p a  remeter a o  Rio 
p.a ir na frota a S.tos Mendes Maciel q' l>eza 126./8 

<;.me P u i n p ~ o  deA1md.a / 

ANNO DE 1698 

Devo a o  Cap.rn Gpar Goiiçalves dc Araujo dr"<1' pagou de frete, e gasto, 
dos dous .. . .  . . . . q' vierão da B.a a o  Sarg.10 &for Hentr~  do Arnaral da 
Sylva -9.200. 

Devo mais da conta, q' mandou aus 26 de Novembro - 21950 
Devo d a  Receita dr 17 de Fevro dc  1 6 9  aiinos a 9 0 0  
Recebi 2 ar de Sera do procedidn das 19. 8.as 1/2 de ouro, <i' r!iandou ao Rin 
de Janrv. 

Mandei pagar os 24000 rs, do resto, q' eci devia a Antv Tararcs da Conta 
de Matheuç de Escudeiro e recehrii o C. Gp.ar Gon~a lves  por conta dc 
G.co Fcrreira Sande. Recehcu este div 

Devo Ilie lo qiiintaes de ferro a 5000 rs o quintal. 
Mais 2 ar. de a s s o  a 160 rs. a L.a 

Recebi o ferri, aos 8 de Mayo, q' for50 67 ar; e duaç ar. de asso; este atino 
de 1699; importa o ferro a 5000 rs. o quintal 83750 
as duas ar. de a s s o  a IM) a L.ã importa drv 10240. q' entra iior 

ditos 91.870. 

Aos 30 de Junho de 1699 a.s Recebi conta ajiistn~la; e mc deve em dr" 
I50M). 

Por Agosto lhe remeti trinta e tantas 8.as de miro, perto de 10 oitavas, 
1J.a m.dar ao Rio, a o  seu Correspondente, c6 húa receita minha. 

Deve me e m  dr9 7800 rs. do  ouro q' lhe remeti dos seus cem mil i-S. 

<I' eu cá tinha, q' lhe mandei ouro de mais. 



Aos 7 de JanrQ de 17W recebi carta sua. e mie deve q' corista <Ia laudç 
em fronte. 

Aos 29 de h l a r ~ o  lhe niandci juntam.te c6 as trea bai-rettas ao dit,:, 
,>.a remeter a B.a a Ignacio de blattos q' poi juntas 19@. 

Deve me mais 112 oitavas r mea dc ouro quiritado. q' lhe irnpre..tei 
aos 20 de hlago de 1700 a.s 

Pagará o ouro, como me pedi0 a 14041 rs' a oiiair;i q' iml>m,rta. ern i15 
1/2 dr" 306300 rs: dos 

G.nic Poinpeo de Xlineiila / 

Deve me a iaze.da do <lefiinto:meu C0rnp.r Ant' Castaiilio da Sylva, 
de q' hc fiador rio inventaria Xarsiso de Farja aniio de 1700 - 69710; mais 
de Sera do Reino 5 I.as a tres patacas a 1.2, e covado e meo de  tafeti C a r ~  
mesi p.a o enterro da filha crianca . . 6000. deveme mais <I;, 

Coniraria do S.or , .  . - .. 960. 
São iÚ2UO 

Deve me mais a iaz.da sobredita vinte mil rs. q' aSiçti p.a o enterro <Ia de- 
fiirita. Recebi tudo aos 7 de FerrY 1703. 

Deve me o Sr. Salvador Gon$alves :de Xgriiar em dinheiro, que lhe impres~  
tei de amor, c grasa, por tempo de liiirn aniio cento e noventa; e doiis mil. 
e quatrocentos reis; e serido c-so o lenha mais tempo em scu poder correri 
a juros de oito por cento iada anno; Darã o q' me obrigou, e fcs Iiyl>othcca 
dc todos os seus bens moveis, c :dr  rais. liavidos e por Iiavrr. e pessas <I<, 
gentio da terra e de guinê; c dise nã" Doderia dar, tiein alliear, i iE vender 
dos sobreditos bens, sem i>rv satisfazer a dita contia de principal e gatilios; 
c por verdade se asignou ncste meu livro; hoje o primeiro Ue ?\gosto <le 

1696 aiinos. 

São 192 1W rs. / Salvador GIZ' de Agiiiar / 

.4os çinco de Marco de 1697apnos se obrigarão a ser iiadores, e pri i i~ 
cipaiç pagadores da Coiitia acima de cento, e noventa, c duos mil e quatro- 
ceritos reis, q' me deve Salvado? Goiiçalves de Agitiar, e sc obrigzo a toda 
a contia, e jiiroç, como correr, Vicente G o i i ~ ~ l v e ç  de Aguiar, Aiitoiiio de 
Aguiar, e Maiiuel Goncalveç de Aguiar; e como iiadorcs, e principais paga- 
dores da Contia toda sobre dita obrigão, todos, e faz6 hypotheca de todos 
os seus bens, assim moveis, como de Raiç, liavidos, e por haver;  e ".?o po- 
der20 vender, rié allicar seus hens, atlie eu ser paqo do priiicipal e juros: 
e cm rienhü tempo poderão por dtiviila algiia nesta obrigaüu, q' fa ié;  c 

quere q' valha, e tenha vigor, como se fora escritura publica. E se asiria- 
ráo no mesmo dia, mes, e anno. 

Visente GIZ' de Aguiar. 

Deve me mais Salvador Goncalveç de Aguiar trinta e sette oitavas de ouro 
por quintar. q' pagaré de volta das m i n a ,  q' nas mcsinas minas cú ordé 
minha, tenho effeitoç, e tarnbe p.a esta contia obriga iiovam.te seus bens, 



havidos, e por haver athe eu ser pago de tudo. Capella da Concei~ão 26 
de F e v r ~  de 1697 annos; e se aSinou neste meti livro. 

Salvador GIZ' / 

Deve me maiç de húa almariya e outras meuderas maiç duas oitavas 
de ouro; mais de húa quarta de sal dous cruzados 6800 

Recebi em ouro empó 19 oitavas. e mea 
Deveme de f.a de trigo. e aSucar 1080 rç. 

G.me Pompeo de A1md.a 

hlais dei drp a Ines de Lima aos 31 de JanQ de 1706 annoç 31240 rs. 
Aos 14 de Mayo de 1706 a.s fis a conta do q' me deve em dr" Paulo de 

, 
Barros Silva, desde o tempo de 1704 em q' fis contas c6 elle, como consta 
do Laude em fronte em os 18 de Julho; e acho dever lhe / salvo erro / 
571$920 rs; e fiando eu pago em ouro; E entreguei o resto a sua mulher 
Ines de Lima; e fis a conta do ouro dando lhe quebras, e quintos por q' o 
seu era embarretado, e Hentreguei a Ines de Lima dosentas oitavas de reç- 
to, com q' ficamos ajustados. 

Anno de 1700 aos 18 de Fevrv contas c6 Paulo de Barros. 
Deveme por canta q' recebi do .C. Gp.ar Gonçalves de Araujo do sustento 
dos muleques - 46350 mais. 

Tenho em drv do seu ouro q' vendi ao P.e Rapozo p.a seu Cunhado Joáo 
Ferreir* q' farão 417. monta drv c5 quebras q' ia teve 581. 880. 
hentreguei todo este dm e ficáo safas estas contas q' hentreguei em dfl 

535530 abatida a conta acima 
Fisemos contas c6 Paulo de Barros hoje 27 de Março de 1700 a.s, e de 

todo o ouro. q' me té dado a guardar tenho em meu poder ouro seu - 637 
oitavas de oiiro quintado. 

Deve me em drv 9280. Deve me mais em d P  32WO; mais 
deve húa barrctta de ouro c6 13 1/2 a 1500 a oitava 20$250 rs 
mais de huns feclios 6400 hiia cunha de pistolla 180; duas coronhas mais 
de bacamartes 2$600, húa mollinha 160. 
Mais a P.v de hiattos paguei em dtg das chaves de oiiro 04160. 

Aos 18 de Julho de 1701 a.s fisemos contas c6 Paulo de Barros; e he o 
seguinte. 

Tenho em minha mão ouro seu embarretado 623 oitavas e mea. 
A esta conta do ouro heide pagar ao D.or ]o% Leite da Silva 300$ rs. 
Deve me o dito Paulo de Barros em dm - 94480 rs. 
Importão as 623 a reção de 1400 rs. a oitava 872700, q' abatendose o q' 
me deve, q' são 94480 rs. fico eu devendo 777720 
Deve me do Cam* dq niar q d o  se fes a confraria do S.or 4480 
Mais da Conirnria do S.or anno de 703 - 1440 
Deve me mais dro q' paguei ao D.or Joáo Leite da Silva 355.000 
Deve mais drP q' dei a sua mulher Ineç de Lima -- 12.0W 
Mais desaseis niil rs. 16.000 



hlais - 20.000; mais da Confraria do S.or afio de 17M 1.160 
Mais trinta e dous mil rs. Mais 960; mais da Confraria - 1.440 
Mais da Confraria do S.or anno de 1706 - 1.760 

Tenho em minha mão ouro quintado em harretas de meu prQ o C. 
Fran.co Bicudo de Brito aos 2 de outubro de 1701 a.s em sette,barrettas 
q' pezarão em Caza de Gp.ar Nunes:. 224 1/2 Arais em pó q' 
recebi do C. João de A1md.a Nave 234.. . . 

P.a 4 negros, e hüa mulla, vendi este ouro em pó a 1140 rs. a oitava q' 
importa em drv 266060 rs aos 5 de Outubro de 1701 a.s 
Aos 12 de outubro remeti o ouro em barrettas ao C. João de Crasto, pe- 
dindo lhe 4 negros fortes e Capares de ir as minas; q' lhe o deu C. Fran.co 
Bicudo. 
Deve me meu C0mp.e o C. Ant' Furqúi dro q' paguei a P.* de Matos de 
Castilho. 

Primeiram.te sincoenta mil rs de feitio 50.000 
.4Sim mais lhe paguei em dro sincoenta, e oito mil e seis centos, e vinte rs. 
de prata q' pos na dita obra dar; duas salvas có s e u  pucaaros, cqnio consta 
da conta, q' me remeteo 58.620. 

Devo ao dito meu C0mp.e sincoenta oitavas de ouro, q' se vendeo em 
Santos a 1050 rs. a oitava -- 52.500 q' se  descontara na conta aCi- 
ma- Deve me mais p C. Antv Furquirn de duas mulecas q' mandei vir p.a 
a Snra minha Comadre --- 301.280. 

Aos 30 de Dezembro de 1701 a fis, e ajustei estas contar; todas do C. 
Antv Furquim e me deve em dr'/salvo erro/ liquido - 385.600 rs. 
Vendeo Se em S.tos o ouro embarrettado do Cap.m Fran.co Bicudo a 1420 
rs. a oitava, q' importa drQ 320920; có mais 266.760 rs do outro ouro, soma 
o drQ todo - 587.680- Custarão as tres pessas, q' lhe remeti - 536920. 
..lhe drp de resto, p.a ajustam.to da Conta 50760. Recebeu tudo. 
Deve me mais meu C0mp.e Ante Furqui de ferramenta 1060. 
Deve me mais da festa da Snra S.ta Anna 3 L040 
Mais 1280 da dita festa ao P.e Vigre 
Deve mais o drv em q' foi lansado p.a se faser o camq do mar - 6000 

Recebi 50 MX] rs. do S.r meu C0mp.e resta a dever 124 000. 
Recebi mais Cem mil rs. deve - 24WO. 

CONTA DO q' me deve dr' a juros a oito por cento hoje 20 
de Fevrv de 1696 annos. 

Bento do Rego Barboza Barregão aos 11 de Agosto de 1691 annos 
cento e noventa mil e novesentos e vinte rs. 174.104 

199.920 
D.oç Pinto ~ u e l h o  aos 15 de Agosto de 1691 annos -- p, 016.000 
Andr4 Nunes de Leiras aos 29 de Dezembro de 1690 annos - pg. 050.000 
Alvaro Netto Bieudo aos I@ de h l a r ~ o  de 1691 annos - pg. 037.660 
Albano de Gais de Milattos 13 de Outubro de 692 050.000 
Fran.co de Proenga Pontes 8 de Fevro de 695 - pagou 025.000 



Clenieiitc Portes De1 Rei 20 de Janre dc 691 aiinos - 150.01!0 
Diogo <Ic Lara e hforais por sei, procurador Jozeuli de .Alni.da 

aos 12 de JanrY de 1696 annos 032.M)O 
.Aritn Frz' Bairros, fiador seu irmáa Salv.or Frz' aos 22 <Ir 

de Fevereiro dc 1693 aiinas trezc niil rs. - 13.00!: 
Jozepli de Almeida Lara aos 23 dc hiarco ile 1696 j>agoi> - 50.0OO 

Bras de Alrneida aos 31 de Hayo de 169 annos pagou -- 50.000 

Cap.ni Seb.ain Suiil dc O1ivr.a aos 16 de .\hril de 169h rlri! a 
pesa - ... :i i?(, 

lartiri t io Furqtiiin ans 23 de r\gosto de 1696 annos deve <Ir? 

pagou 37.000 
Salrador Gon~a lves  de Agiiiar no pr?! cde !\gosto dc 1697 anrios 192.40U 

Jolepli Gorneç Madr.a por Ferr'l <1ç 1697 arinos pagou -- 50.00 

P.? Borges de Aguiar <leve secenta mil r5 das Casas q' liie 
vendi, e deve a juros, e o rendiin.tr' lir p.a llyssas por meu 

pai. e as almas aos 2 de .4bril de 1695 annos; I i t  seu fiadnr, 
e principal pagador n Ca1i.m M.el Peres Calliainarcs 4800 
cada anno os juros 60.000 

Reccl~i do  Cap.iii D.os Pinto Cocllio rlesaseis mil rs. em dro de canta- 

do a Conta dos trinta e dous. q' me devia com <( me deve agora son i t r  
1600 a juros; e t4 paga todos as jiiros atlic lioje 11 de Junho de 1696 aniior 

Recebi de Fraii.cn de Proerira Poiites Iiüi peSia dc pario aos I5 d e  
Janr" de 1697 a.s ein 12000 rs. 

Recebi do C a n m  Clemente Portea Del Rey 114490 r i  em dro a pezu, 
q' mos reineteo por rindré de Siqr.2 a Conta, do q' me deve. aos .5 de Se- 
tembro de 1698 annos. Recebi mais do  Cap.rn Clerneiite Portes da má<> 
do  P.e An.to Rapoio dc Siq1.a 48000, deve de resto 17510. 

Finda. 

Dcvc ine mais 32000. Pagou tudo 
G.me Ponipeo de i\lnid.a / 

Safamos c6 o R d o  P.e Vigrv as contas do ortiameiito; e perdou o r( 
se me devia antio de 1698 a.s 

Em Janeiro do  aniio de 1699 m r  lieritrigou o P.e VigrQ duas barretti- 
"tias de ouro, q' jutitas faicrn peço de 49 oitavas; q' sáo as q' deu o Cap.iii 
hligucl Garci?; e se aplicar p.a r i r  do  Reino ouro ?.a doiirar o rctabulo. 
Heritreguu ine mais o dito P.e Vigr.? lifia p e s a  d; paiiu, q' descontarçi 
delia des inil rs. p a  a rerncssa do oiiio, <I' !leide fazer. 

Remeti ao Reino ceiitn e siricoenta 8.aç de ouro, ini  q' entra este q' nic 

heutregoii a P.e Vigru e AO 8.a- q' drii o Capin Bertliolomeu Ilueco; iii;iis 
vai de rniiilia Conta. q' doir de esrnolla a Confraria cstr aiirio de 1699; ioi 
remetido por via do  C. nIor P.P S a q u e i ;  lic de rniniia coiiia 79 oita\,aç q' 
dou de esmolla a Igreja e Confraria. 



Conta dos irmãos do Senhor q' náo pagará0 o atino de 1699; e caiilw a cada 
Iium 1060. 

Conta dos irniéos do S.or q' rfevé o anno 
I - G.lo Simoinç Cliassiin - pagoii. de 1700 a 800 rs. cada hum 
2 - AiidrC h-unes di: Leiras - pagoii. Bento <lo Rego p. 800 
3 - Fraii.co de Sicira - pagou Diogo de Lara y. 80Cr 
4 - Salvador Georgr - p. Salvador Gcorge 
i - Sel>.am Soares :>. Simio George Jorge Coelho - 833 
6 -  Rii.to Castanho i\ntY Garcia Viccntc Goii~alves 
7 -Salvador Gonqai%es Ant? Castanho D.us Leite 
X -  B.ar de Gorloi - i>. U.o.5 rla Roclia - p. 

- M.el Dias - y. Fraii.ca Pais - p. 

I30 - Fraii.co Raiz P3:iiteadu Siriiáo Bueiio 
I 1  - .\lliaiio dc Gois Jaáo Leite de hLiraiida 
12 - 0 C. 3,f. Garcia Roiz - p. hl.el Dias Rnii 
13 - M.el da Fonseca Rihr.8 O Cap. 1..p Cast" - p. 
14 - Salv.or Frz' Bairros - p . I;rari.co Roiz' Pcnteado 
15 - .4n<lr6 Lopes d p  Morera Ante Correa ile i\lvarctiga 
16- M.el Roiz da Costa. fQ de I l c l  Dias - p. //// George Moreira 
17 - George lforera Velho - p. Alùa~io de Gois - p. 
18 -João de Uritto Furtado .Xsen(o Dias 
19 - P.0 Lemc Xuno Bicudo - p. 

2 0 -  Joáo Leitc de Barras - pagou Joseph Machado Penixes - p 

? I  - Martilibo Cordeiro - p. . . . . . . . . . . de Aguiar 
r2iirlré Frz' Bairros 
Jo Leite dc Barros 
llartinho Cardoso 
Anto l'edroso 2\11.. . 
PQ da S>lva . . . . 
Placido .\nturies 
Gregorio n t u n c s  
Joáo Roiz' rla C .  . . . 
1n.Y de Lima 
P'> Frz de Rrito 
Reriiarclo Pimenta. 
G.me Pompeo de iltrieida. 

1)ese me U.os Pinto Coelho <Ic liíia Cerra B i a ~ a l  6000 
mais de 40 ai-. dc algodáo a 600 rs. a a r  par, y O ~ l  -- ' - 74 000 

Contas cõ a Coniraria do Senhor atino de 16% aos 330 de Ju~iliii. 

; Jlaiidei ao tliesoureiro Aii.to d a  Rocha do Canto híia .a lde Sera 
do Reirio 800 

i Mais de Sera da terra ,>.a ioclias q' Paguei a Plielippe <Ir i\l>reu 3.8% 
/ Mais de seis arratrs ilr iiisenso a 180 rs arratcl 2.880 



/ Mais p.aos Passos Iiúa ].a de Sera 
/ Mais p.a hüa Domiriia despois dos passos Iiú a 1.a de Sera -- 
/ Recebi de esmolla na noite dos Passos 
Mais 23 I.as de. Sera da terra a 160, fio c feitio 

Saíei estas Contas anno de 1699. estou pago. 
Mais o anno de 1699 ao Thesoureiro Br.do Vieira t i i ?  1.a de Sera 

Mais q' se deu ao Preg.dor da novena - 
Anno de 1700 deve me 

Safas todas as contas. 
Deve me de seis apas q' mandei fazer p.a a Irmandade 
Recebi em dre do P.e Vigro 29 moedas de ouro q' são 
mais em dr* 16.160 tudo p.a m.dar fazer no Rio hiía lampads 
de prata, mais húa barretinha de ouro c6 13 oitavas e 1/2. 

Anno de 1702 

Deve me a Confraria de sinco !.as de Scra do RnV 10 00<l 
mais p.a os Passos 4 l.as8000 rs. p.a tochas tres I.as 6000 rs pg. 
Deve me a Confraria do S.r 42 patacas de Scra, q' largou I1.a tochas aos 10 
de Junho de 1703 a.ç 

Deve me mais aos 14 de Fevr' de 17@4 a.s oito vellas de Livra cada húa p.a 
tochas p.a os Passos; mais 8 vellaç de mea Livra, q' são por tudo 12 1.ivras 
nesta occasião das Passos. Mais 14$OW 4' dei a Ioáo Koiz p.a Serafina 
roixa p.a opas. 
Deve me a Confraria do S.or 26$000 de onas. o'm.dou fazer athe fevereiro. 
mais dc azeite doSce 5.920; 4 vellas de mea 1.a p.a i>s Passos; mais de Sera 
p.a toclias - 15.360. Mais de inscnqo 2100. 

A Conta do dro, e ouro q' recebi p a a lampada pessa a fol. 19. 
G.me Pompeo de Almeida / 

A Snra Ilcna de Saavedra mulher q' foi do C. Cicmente Portes Del Rey, 
q' Ds' tem deve me vinte e çinco mil Rs. em drv q' mandei assistir-lhe em 
São Paulo. por via do L.do Antv Rapozo de Siqr.a p.a Iiuns ùanlios dc ca- 
sam.to ,>.a sua f a  em Mayo do anno dc 1705. 

I>nROII. 
Hentreeitei ao R.do P.e Vinrv Içidora Pintto dr  Godoi todo o dr" o' - 

ine tinha encarregado p.a se  mandar fazer hüa alarnpada de prata, porq' 
a mandei vir a minha custa, por minha d e r o ~ ã o  e porisso exibi o dito di- 
nheiro, e ouro a saber hüa barretinha c6 treie oitavas, e mea de oirro, e em 
dr' cento, e trinta e dous mil. e cento e secenta rs. 

SZo 132$160 rs em d e .  13 8,as 1/2 de ouro embarretado. 

O Cap.m Albano de Gois de Mattos meu C0mp.e deve de hüa carga de 
sal des patacas 3200 

Mais de Carne pello entruido de 707 a ar. ----- 1920 
Passei e s t a  Contas a meu livro novo a fol. 19 aos 7 de Janrc dc 708 

annos. 
Guilhernie Pompeo de Irneida.  
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Con ta  có Antv Tavares 

Anno de 1697 té d p  meu de queijos; anno de 98 té 55 vellas do Rcirio 11.x 
vender a 240 cada húa; té mais 27 caixetas de marmellada a 4W rs. caila 
húa; mais hüas vellas de cebo; vinho do Reino ctc. Mais aos 30 de Junho 
33 Caixettas dc marmellada. 

Mais aos 17 de Agosto asucar p.a vender a 120 rs. a 1.a - 56 1.2s Mais duas 
cargas de sal p.a vender a 6203 rs. a carga. 

Safamos contas Passa h Laude contas có An.to Tavares 

Deve me meu C0mp.e o C. Antv Furquí do q' lhe mandei vir 
de Santos, em drv . - 14.50l) 
Mais d r ~  q' paguei a P.* de Mattos do concerto da Lombcta - 3.200 

hlais da Confraria do S.or anno rle 17CQ tres pataras 0.900 

Mais dr? q' paguei a P." de Mattos das veronicas rs. 7.110 
Mais de5.e 0.800 
Mais 0.800 - 

27.100 

João da Motta Pinto m o r  em São Paulo deve ine em diriliriro do pro 
sedido de seis livras de ouro q' lhe vendi a 1.140 rs a oitava oito centos e se- 
tenta, c çinco mil e quinhentos e vinte rs aos 8 de Fevr? de 1701 aniios 

São 875520 rs. 

psgou João da Motta tudo 
G.me P o m l ~ o  de A1md.a / 

Recebi do dito Ante Tavares drvq' deu por ininha conta ao Cap.m hl.el 
Bicudo de Britto - 14640 rs mais par Agora, q' pagou ao Cap.m Phelippc 
de Abreti 204 rs. Mais q' paiou a D.os da Sylva çinco medidas e mea de 

vintio do Reino - 1.320 rs. 
Deve me çorn.te o d r ~  de doas cargas de sal <i' são . . . .  c té a verliler 

as marmelladaç, e asucar; o mais ajustou contas comigo aos 7 de Outuhi-o 
de 1698 annos. 

Recebi dr? d' enterro da f.a de Ant' Roiz de Almada 21M) 

Safamos contas. 

Aos 26 de Agosto me deve mais q' mandei vir de S.tos 24 v.as de palir, 

d~ linho a 600 rs. a v.a 1W 
Mais hüa pesa dc Rretanha a 600 rs. a V.a -. - 13M) 

18700 
Mais 320 

Recebi 500 8.ai de ouro em p6; q' dispeudi conforme a sua ordé. 

Deve me minha Comadre a Snra Mesçia Cardosa do pano p.a . . . . . . . . 
Rretanha e mais miudezas -- 19720. 

G.me Pompeo de Aim.da 



Mais 800 
Anno de 1701. Contas có AntQ Tavares dc Amaral 

Deve me em dr? 13, ou 14 patacas, q' ellc dirá. 
'TE 4 ].as de insenço meti p.a vender a anca a 120 rs; Recebi i onças de ii i-  

seiiço eii Ilie devia liúa onca ou  duas de Setie. 
Deve rne rliiarrnta mil rs. q' Ilic imprestçi; devc 200 rs. pagoii 

4 0 s  10 de Juiiliu de 1703 a.ç deve o C. Claudio Furqui --- 62.020 
l l a i s  <!;i Confraria do  S.or atiiio de 1706 -- li60. 

pagou tudo Soma tudo 63$780 

O Ca11.iri ~ n t "  Vorqui <leve dc resto antigo.--- 24$000 
Mais da Confraria do  S.or anno de 1706 - -. 01$7M) 

Sortia 25$7M) 

Passou esta Conta ao livro novo a iol. 29. 
aos IR dc Janro d e  1709 annos. 

1701 a.s 

-10s 25 de Fevr" r10 atino Acima fis a coriya ila laude rm froiite; c 
devo a minha irm5 - 212720 212920 
Deve me do q' Ilie mandei vir de S.tos par Jiliiho 12320 
l k v e  mc mais q' mandei dizer rtn Missas ~ ~ e l l a ç  almas, Iior ordc 

siia, sincoenta patacas 16000 
Ileve me mais do <I' Ilie ueyo de S.tos p.a o caiarn.10 ---- 3364U 
Mais me deve em dr' -- 12000 
l leve  me da Confraria do S.or tres paiacas; mais viiitc mil rs d o  drY 

q' dei p a  a troca do Cavallo, q' trocou o C. h!. 'rlioirie hlan- 
teiro - 70.000 

lleve inr mais 3ó patacas. q' dei a Abano de Gois, :i.> u sixsteiito ilos negros 
q' vão crn comp.a do  dito Albano de Gois aos 2 dc !\l>ril de l i01 a.s 
M a i s  me deve d r Q p  paguei a P? da Koclia --- 3WO 
Ileve mais <Ire do conhccim.to r i  paguei a Izal>el de  Siqra -- 50640 
Hiia pessa de ~ ~ a i i o  de lititio ao C. M. ~i'liome Moiitr', 29200 
Devo dc resto de todas as contas aos 10 de Korç:nt~i~i> - devv 23100 
I3euo eii ao Capm M. Thoine Wloritr> dc Faria crtn niil r.. rtii d i Y  <I' 

Ilie it~qireslori <r C. M.cl Bicudo dc Xrito 100 OlH1 
i<,l-nri a dar este ,Irs ao Cap.m W. Tliome Monri" dr I.'.:, 

Ktii o incs dr  JanrY iIc 1709 afios fiz veticla das riiiitlias Cazas tiuva'. <lu 
Czrinpo da villa a inrv Corn11.e o C. Anr" Correa Garcia i>or coiitia de clous 
mil c ruzar lo i  

1.0s" pox~cos dizs ddespois aos l i  dc J a n P  d r  1709 lliç reineli <I <Irr 
,Ia f a  ri? l 'iir~niai de .4lrareiiga. q' são dp priticipal - .5riO$O00 



Logo os  dei a juros, q.do os recebi <I' foi aos 19 de Tulho de 1703 a.s 
q' com juros e principal de sirico annos e meo athe 19 do mes 
corrente de Janr" fas a contia de 720$000 
Mando a o  dito meu C0mp.c q' receba todo este dr' na forma seguinte. 

Na mão de Jozeph da Silva Rritto athc 17 de Jaiirv de 709 a.s - 6i$OM) 
Na mão do C. Paulo de 2 ~ u i a r  Lara atlie o m.s de FevrP rle 709 a.s 1628000 
Na mão de Rras Cabral de Savora athe 19 de hiarço de l i09 a.s 54$000 
Na sua mão descontará o dito meu Cornp.c a Canta das dou5 mil 
Cruzados das cazas ;)' me devc 27$000 
Resta a dever me meu Comp-i dos ditos doiis mil C ~ u ~ ~ d o s  das Gazas 363$(XK1 

Passou esta conta ao livro tiovo fol. 33. 
Recehi $ 353080. 

Guillirl-mc I1o,ni>ro de :lni .da 

Deve me o C. Izidro Piiito riiitr iiiii rs. c111 dr"' ike imprrstou aos 18 <Ic 
Mayo de 1700, mais de obrar 9.180 

Recebi tudo: e iião deve nada 
%im.da 

O Cap.m Fraii.co Pires Ribeiro. iiiru Cornl>.c dere-nie dose moedas no- 
vas. de 4800 rs. cada hiia, lhe imprestei p.a a sua viagem das minas ao- 7 
dp .\gosto de 1705 annos. São 57 600 

pagou a o  P.e Rapozo. 

Deve me meu SubrD Fraii.co <Ir Aliririda Pires dosentas oitavas de ulirrb 

eiii p6, lhe imlircstei *>.a comprar honi negro rm Parnaitn aos 18 de Abril 
dc 1706 a.s 

pagou-mc rneu Sulir" o oouri acima. 

D e v e  me Francisco Pires dy Carnargo sccenta rnii r i .  etii drv q' paguei por 

elle a o  C. Joáo Leitc de Miratida seu sogro. i[' ioi q' tnc escreveo lhe papase, 
de q' Ilie mandei recibo do C. João Leite. ieiio eni 24 de Agosto de 1706 a.i; 
e lhe escrevi q' iiáo era iiccessario cscritul-a tiçin juros rtc. Recebi is tc  <Ir'-. 
z estou pago, etc. 

C . ~ n i  I'ornpcc crlr i lme ida  / 

Contas cõ nieu Coinp.r o C. Joáo Pedroro Xaviri- 
aniio de 1700 aos 16 de Fcvr" 

Deve me do alaiiibique q' Ilie larguei pello q' custriii r i o  Rio de JanP 
<leve em dro o Alambique que costoii 27000 mil rs. hü resto de con- 
tas q' montou tudo -. 28.CO(i 
Deve mais de obras <Ias ofiicinas OW 
Mais do frete do alambique fA0 

Tenho em meu poder <loiciitos mil rs, q' mr riiari<ioii a Siira mirtlia Crt- 
madre Anna Rueria p a  duas molccas pequenas. 
Mais hiia 1,arvetta de ouro. r[' pcza 49 8 . a ~ .  teiilio i-in mru poder. 



A esta Conta recebeu pinha comadre duas mulecaç por -- 200000 
Tenho a barretta de ouro, q' peza 49 p.a se mandar outra miileca; e já re- 
meti esta barrettaç ao C. Gp.ar Glz' de Araujo, p.a m.dar.vir da R.a esta 
muleca; anno de 1701. 

Deve me minha comadre cento e sincoenta mil rs em <Ir0 pagou 150.00<) 
Veridi deste ouro 132 oitavas a 1140 rs. p.a me pagar dos cento e çiiicoenta 
mi l  rs. 

Joáo Pedrazo irmão ri:al de nieu Comp.e o Capm Joáo Pedroza Xa- 
vier deve me em d p  q' lhe imprestei p.a me pagar rle volta das minas 8000; 
são oit.0 mil rs. aos 20 de septcmbra de 1700 a s ;  mais de 115 canivctti 800. 

Recebi de M.el Cardozo de Medina hú canudo de ouro, me rcmeteo 
a Síira minha Comadre Anua Huena c6 500 oitavas, q' vendi c6 o mcu a 
1140 rs a oitava; aos 6 de outubro de 1701 a.s; q' monta a dre 570.000 rs. 
a cuja conta dei a M.el Cardazo 100.000 rs. a ordé da dita iniriha Comadri 
té recebi. Deve me da festa da Canceicáo 17200, q' he a metade do gasto. 

Aos 30 de Dezembro de 1701 a,.: iis, e ajustei as coritas acima. q' tciilio 
c6 o C. João Pedrozo; e tenho em meti poder ho praçedido do ouro, pa- 
gando me das adi~oens, q' me devia 42.320 
Dei a esta Conta a minha Comadre a 11 de Fevro de 1702 -- 120.M10 
Deve me mais do gasto q' feç a miileca <I< veyo da 8.a 11.300 
Devo a Sfira minlia Comadre 800 0'00 rs. q' me m.dau guardar de meu aii- 
Ihado. Dcvo ao dito meu C0mp.e 10 livras de ouro em pó. 
Maiç do camo do mar 64000. 
Mais 3200 em missas 

<;.me Yompeu de Almeida / 

Contas có Br.do Vieira Anno de 1701. 
Aos 11 de Setembro do ditoanno paguei por elle ao Cap.m Fran.co Bueno 

de Camargo ó4.880 
4 conta do ouro q' me remeteo das minas. 
Mais pagueo a meu Comp.e P.? da Rocha --- , 12.700 
Mais a An.to Tavares do Amaral - 24000 
Mais ao P.e Fr. B.to de S.to Thomas 50 oitavas de ouro. 
Mais a meri C0mp.e João de Cubas c M.da 212410 
da escritura a juros q' logo pagou o deçtrato della ao Escrivão. 
Maiç no inventario de Fran.co Pais paguei ouro, có ganhos, e quintos impor- 
taráo em pò 366 oitavas. 

Restou do ouro q' recebi, pagando me de 32 q' me &via fica ein p6 -- 
243; devo lhe eu mais quinse oitavas, cã q' iicão liqui<ladas na minha niáo 258 
oitavas. em p6; q' fis venda dellas a 1140 rs a oitava; <i monta. salvo erro, 

294.120 dos quaiç abatendo 314020, q' por elle paguei as pessoas 
acima declaradas, resta me a dever, como parece. p.a ajustam.to - 19900 
em 5 de Outubro de 1701 a.s 
Deve me da Confraria do S.or anno de 1702 - 1280. 
Safamos todas as contas aos 26 de Dezembro de 1702 a.s e não deveiiio- 
nada hú a outro. 



Devo cri ao dito 130 000 rs. 
Paguei, e hentreguei estes cento e trinta mil rs. q' eu devia a Bcrnardo 
Vieira, a meu C0rnp.e o Cap.m Fran.co Bueiio de Camargo p.a pagar o q' 
devia no juiso dos orfãos o dito Br.do Vieira com q' lhe não devo nada, 
Parnaiba 2 de Julho de 1703 a.s 

Deve me cem mil. q' Ilie irnpreçtei aos 5 de Mayo de 1704 a.s 
Deve mais sinco redes; quatro são minlias, q' hade pagar pello q' se veri- 
deré nas minas; e Iiúa mayor lie rlr M.a 3Zartins. q' dará mais 2 oitavas 
do q' as outras. 

G.mi Pompeo de Alm.da / 

Ao primeiro de I>ezembro de 1696 annoç principia a morar tias Caias 
das almas P.Y Borges de Aguiar; e s r  concertou Comigo d e  pagar do alu- 
guel dellaç Iiü cruzado cada mes; com condicão q' será obrigada a retelhar 
as ditas Cazas e cubrir as taipas, e ter cuidado, q' as ditas Caias se  não ar- 
ruinem; e por verdade se aSigiiou Comigo neste meu Livro. Parnaiba aii 

p n  de Dezembro de 1696 annos. 
G.me Pornpeo de Alni.da P." norges de Aguiar / 

Devç mc P.D Borgeç de Aguiar - sellos . eu Lhe devo hú cruzado 400. 
Aos 13 de Mayo de 1697 annos Recebi a Conta do aliigeul das Cazas 1460 r, 

P.? Barges de Aguiar deve me em dr' 1MKK) 
Aos 22 de Julho de 1697 annos tomou posse das Cazas das almas meu 
Comp.e João de Cubas das mesmas pencoens acima com q' as tinha P n  
Borgeç de Aguiar. 
Pagou o dito meu C0mp.e hú antio de penção das covas; deve os mais annos, 
oje 10 de Fevn de 1700. 
Deve me de hú cano e iechos 12M)O. mais de hú fuxo 80 rs. 

Deve me P.0 Borges de Aguiar doçentas mil rí. cm dro q' me treçpaSçou o 
Cap.m Albano de Gois de Matios e scndo q'o dito P.* Borges não satis- 
faça esta contia sempre está obrigado a ella o dito Cap.m Albatio de  Gois 

Recebi de P.O Rorges 92 oitavas de ouro em *>i> a conta do q' me deve 
q' lhe descontarei pello q' se vender, em Dezembro de 1705 a.s 

G.me Pompeo de A1md.a / 

Eçtevão Pimenta deve me quatro mil rç. em d n  de resto de hiia esco- 
petta, q' me comprou, e dis pagará seu irmáo Br.do Pimenta. anno de 1695. 

Escopettaç, q' tem os negros iol. 99. 
Esmollas, q' deixo pello amor de Ds' p.a <i' meus testamenteiros Sa- 

tisfaGáo, e cumprão inteiramente; e nelles dezencarrego a minlia Conciencia; 
e p.a q' o Administrador da minha Capella de Araçariguarna, q' principio a 
fundar; p.a o q' tenho ja 1.ça e transmritagáo dos bens, q' doava a de Serra 
morena, a qual doacão ikita a de Serra morena já não té, né terá em iienhü 
tempo vigor algum; porq' a transmuto a esta minha Capella de Araçari- 
guama; e deixo as esmollas seguintes. Hoje çinco de Mayo de lb97 annos. 



'Tenho na villa de São Paulo a metade das Cazas rtii <I' moramos c6  riieii 
cunhado o C. .?I. P.' Dias Pais; e mando q' se uendão o procedido da dita 
a metade se dará a húa orfã a rnais necessitacl? q' liouver iiesta rilla dr 
Parnaiba, prllo amor de Deus. 

A liüa filha de Lazaro Correa bastardo, q' assisti iia iriirilia iazcnda 
darão cem patacas, pello amar de Deus p.a se" caninento. 

As filhas de b1.el Fernandej daráo a cada Iiúa I.Oa prssa de paiio, p a  
SCII Cazarn.to. ~>ello amor de Deus. 

A Maria filha de Izahcl mulata miiilier de Casco darão aliiiici~toi. c 
dote competeiite a sua criasão, pcllo amor de Ueii?. 

4 Francisco filho de tirisida darão aliiiientos. 11ello amor de Ueiis. 
.4 Guilherme filho dc Maria India daráo alimc~itos pello amor de Deiis. 

A Alariiiel fillio de Sylueriv Machado clarão alimciitos l>ello amor dt. 
1)eus. 

Assim mais virão os rneus testameriteiros. e o .idminislra<lui- da dita 
ininlia Capella os bastardos, <i' nas minhas iazcndas lia, e a todos tratará 
bem, c Ilies assistirá cõ o s  alimentciç nccessarins; porq' qurro, q' os tratetn 
a todos c6 o amor de Pai; e se iintv de Gomes tivcr m i a s  iilhas a cada hú:t 
daráo húa pessa de pano; p.a seu Cazarri.to pello amor de Deu?. 

A Escolastica e Anna alimento c dote. 

G.me Poinpeo de \lrt~.<la 1 

Fraii.co Pais de 0livr.a deve me de 22 ar. dc algoclão a 6110 rs. a i ,  r sapatos. 
esporas e da Confraria do S:or do anno de 95 deve ni? drY 15W ,-S. 

e o dito dirá q' ar. de algodão levou q' iiesta conta riiiráo soni.tr :is 22 RI-. 

16 annos. 

Fran.co Pais deve ine mais 22 a,-. de algodão <I ~ i s  tostoiiis ai.. 19.200 
Recebi de mcu Comp.e Fran.co Pais em drD 16000 rs ;  mais da Conirai-ia 960 
Fran.co de Morigcllas devc me p. 1240. 
Fran.co da Rocha Gralho <leve me 11. WXi 
FT.CO de Siqr.a - 11. -- -- 240 

R.e de Frari.co da Roclia 3.?M) 
Coiita do c( nie deve , 

Ileie me mais Fran.co <Ia Rocha dr" de algorkio. i!' Iiavcnilo Iiaclr yagir  
em .kgosto de 96 annos. 
Pran.co de Proenga Pontes té Iiúa alavarica tniiilia r iiii alinocnirr 
O Cap.ni Fr.co Bueiio Luis deve me dc Iiüa coronh? 11. - -  640 
O Capni Diogo Domingos de Faria deve inc <Ic miiiila Iirransa - 3WO 

Domiiigos Frz' Gipantc deve rnr <Ir niiiiha 1irrai;cn 2160 
vai na tcrsa. 
FernSo Soarcs <leve me 600 ri. 
Recebi de Frari-co da Roclia Grallio 8WO rs. a ('otita rio c,' iiie deve. 
Deve me o R d o  P.e Fran.co G e o R c  Padre Capçlláo <le São João des inar- 



c<>, ilc i>r:iin ciii rlrr, e liüa oitava. q' ias soma de i1230 p.a pagar atlie a Pas- 
clioa <Ir 98 arinos; hoje 17 dc 'ioveinbro de 1697 antioç. i\ esta conta rece- 
bi Iiú cavallo sellado e enireado em 17000 q' aos 6 de Dezcmbro de 1698 
annas pagou. 

Fernando de Morais Madureira deve me doscntos mil rç., <I' mos mandou 
pedir aos 17 de Dezembro de 1704 a.s pagou. O Juis Fernando de hlo- 
raiç Madureira deve me sincoenta mil rs., q' Ilie impreçtei em dr" anno de 
1706. 

Deve mais Cem oitavas de ouro em põ, q' lhe irnprcçtei p.a o seu aviani.to 
das Minas aos 28 de Junlio de 1706 aniios da Coiiiraria do S.or anno dc 
1706 1760W rs. 
Recebi os sincoenta mil rç. a ordé de minha . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.me Ponipeo de Alm.da / 

Meu Compe Fran.co Roiz' Penteado deve me <Ir"de ferramenta <i' lhe niarr- 
dei inzcr *>.a as Minas este armo de 1699 aos 13 de Marco; deve -- 7.530. 
mais da Coniraria do S.or anrio de 1699 1064 

0800 
Eu  <levo ao dito 34 I.as de ferro q' são 2640 rs. -- 7000 7530 - 

6790 9390 - 
Recehi sete mil rs. devo de resto 210 290 26W - 

7000 6 . .  . 
Fran.co Bicuúo de Brito iol. -27 939 
Fran.co Gomes Cabra1 fol. -12 

O C. Fran.co Pires Ribeiro fol. -30. Fran.co Pireç de Camarro., 
Franco dc Almeida Pires iol. -30 

Este anno de 1699 aos 8 de h iwo  recolhi no Sobrado 4C harras <Ir 
ferro, todas as barras dobradas; na na Camarinha de Andrc as 16 b a r r a  
tambem dobradas; na Camariiiha de João 11 ineas barras; c 2 ar. de asso 

Este anno de 1700 tenlio em poder de P.e Pr.or do Carmo Frei Frati.co 
Pais <Ia Puriiicayáo 288 oitavas de ouro em harrettas, p.a Iiúa grata. q' por 
çiia via peGo em Roma. ao P.e II. Braga; niais híia barrctta c6 16 8as  p.a 
hüa Imagé vestida de Nossa Senliora do Carmo. 
Devo ao C. Fran.co Bueno de Camargo trinta moedas de ouro, q' fazi. e 
Contia de 120.000 rs. pagou. 

O Cap.m Fran.co Bueiio de Camargo deve me 52000, q' eni seti nome pedio 
o C. D.os da Roclia. 

Deve me mais 5OWO. 
Gaspar Leme do Prado meu Comp.e deve me dr. 19.120 

Mais quatro mil reis a pezo pagou 4.000 
Feitb 1.800 

Gp.ar Barretto deve me de obras 450 
O Cap. hlor Garcia Roiz Paes deve me Cem ar. de algodão, p.a me pagar 
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na Colheita deste anno de % na mesma especie. 
Deve me mais o Cap. Mor Garcia Roiz caixa de festa de S. Bento q' são 
pg. patacas. 
Gp.ar GIZ' hl0r.a deve me pagar deve mais de obras 504 rs. pagou. 
Gaspar Vas Cardoio deve me em drv 4' lhe imprestei oito mil rs 8000 
Deve me o Cap.m Fran.co Bueno de Camargo cento e secenta e quatro tnil, 
e seiscentos, e quarenta rs. q' lhe imprestei em dr? de amor e graça p.a 
mos pagar; e par verdade e ser assim se aSignou neste meu livro; Capella 
6 de Julho de 1699 a.s 

Fran.co Bueno de Camargo 

Dei Ilie 8 !.as de prata q' dará em dr? de prata, q' são 112640 e mais foi 
cm moedas de ouro. 

Recebi tudo. 
Alm.da / 

G.me Pompeo de Alm.da 
Ignacio de Almeida iol. 3. 
Jacinto Mor.a iol. 4 Jozeph de Godoi m.or em Hutu. fol. 4. deve me 3000 
O RdQ P.e Vigm Içidoro P.to de Godoi foi. 9 - I2 iol. 110. 
O Cap.m João Leite de Myranda iol. 20. 
Jozeph de Almeida Lara fol. 13. João Ferreira de Carvallio foi. 13 
João de Cubas e Mnd.ça foi. 39 e 66. 
Sargento Mor Jozeph Gomes iol. /58 e 66 - Jo io  Ferreira da Fonseca. 
João Alvres iol. 34. 
Ignacio de hlattos ni.or na Cid.e da B.a fol. 73. 
Ignacio de Cubas fol. 52. fol. 116. 
Joáo Pinto iol. 59; e 79. O C. Joáo Fran.co Duarte iol. 71. 
O cap.m João Pedroso Xavier foi. 33. Jozeph de Alm.da m.or no Rio de 
Janm iol. 118. 
O C. Izidro Pinto foi. 30. 
Joáo da hlotta Pinto m.or em Sáo Paulo foi. 27. 
Jozeph Correa Penteado fol. 13. 
O C. Jorge Moreira Velho iol. 92. 
Joáo de hlacedo deve de tafetá 4800 mais 850 
João Fran.co Duarte fol. 71 4800 pagou - 

5650 
Ignacio de Cubas deve me 3840 rs; mais a sua mulher 1000 

Mais 25 ".as de pano a 240 rs. a V.a mais 640; deve de sapatos e chinelas 
2280; mais do gasto q' ies D.os Pais c 6  o manialuco q' comprou 480; 
Mai* seis oitavas de ouro quintado, q' lhe mandei 
h5a barretta de 46 8.2.~; por hiia q' lhe devia de 40. 
Mais oitenta mil rs, e pg d e :  Mais 1200; 
Ao Capm João de Crasto de 0livr.a mandei húa 1.a de ouro de niinha con- 
ta, p.a remeter a Caza da  moeda do Rio de Janr?, jiintam.te c6 o ouro do 
P.e Campos, e de Paulo de Barros, e Suplicio Pedrozo e André Nunes anno 
de 1699 em 7br'. 
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Jozeph Pompeo Castanho fO do C. L.so Castanho deve me ouro eni 
pô, q' lhe imprestei trinta oitavas. pagou. 
O P.e Poyador Geral Fr. J o z e ~ h  de Jezuç deve me setenta mil rs. q' lhe 
imprestei p.a comprar hii cavallo; por Kovembro de 1704 anos. 

, Fr. Jozepli de Jesus Prydor  G.1 deve me 26 mil rs ou o q' elle disser. 
G.me Pompco de Almda / 

L.ço Castanlio o moSço deve me 10180 rs. A M.el Bicudo 
pertence deste dr* 4140 rs; mais da Confraria 960. Recebi 1600 q.do pagou 
a Confraria. 
O Cap.m L.qo Correa Ribr.' te a sua ordem 20 C.dos de Sargetta negra, 
q' lhe mandei ao prv de março de 696 annos, q' ma mandasse vender a 1200 
rs. o =.do 
Deve me o dito Cap.m L.SO Correa Ribr? q' paguei por elle ao P.e Rapozo 
das suas écomendas. q' n%o chegou o pano, deve me -1520; e disto hade ço- 
brar o dito.. .. .. . . da Cabelleira de D.os 
L.ço Castanho u moSço deve me mais de obras anno de 696 - 13520 
Mais de hü cadinho o feitio, e cubertura, e fechadura 250F 
Mais de hü ireyo 1200. Aos 1 0  de Mayo de 1698 annos ihe man- 

dei estas contas, q' somão 26764 rs.; mais de Iiu par de esporas - 10011 
Mais de concertos na ferraria - 1560. pagou tudo. Almda. São 117610. 
Importa tudo o q' me deve o P.e Fr. Jozeph de Jesus 194.800 
Recebi desta conta q' deve o P.e Jozeph q' se ies da Gp.ar Nunes 
Sarm.to 119.610 
Recebi as contas q' deve o P.e Fr. Jozeph de Jesus de Gp.ar Nunes 
Sarm.to 194.800 
Deveme o R.do P.e Presidente deste Convento de Parnaiba 
O P.e M. Preg.dor Geral Frei Jozeph de Jesus hüa livra de ouro embarre- 
tado quintado q' lhe imprestei p.a me pagar no mesmo ouro q* he das Mi- 

, nas dos Cataguis ouro mulato; assim mais me deve 'tres oitavas de ouro 
em pò. E por ser assim na verdade se asignou neste meu livro: Parnaiba 
o primeiro de mayo de 1699 annos. 

Fr. Joreph de Jfzus / 
Deve me o P.e Pres.te des mii rs. 
O P.e Preste deve me SMW de 4 ar. de asucar. 
Mais o dito P.e de obras 4000. 
Deve me João Marques de Araujo sincoenta mil reis em d P  q' lhe im- 
prestei aos 24 de JanrQ de 1700 annos; e si asignou. 
Kecebi, e paguei este drv 

Joam Furqui Caraccc 

, O Sarg.to Mor João hliz' Claros deve me 303 1/2 de ouro em barrettas, 
q' a resão de 1400 a oitava importa drQ 424900: Hoje 18 de Março de 
17W a.s 
O P.e Pres.te Fr. Jozephde Jesus deve me 25OW. 
Deve me mais a dito Sarg.to mor - 24000 

G.me Pompeo de Alm.da / 



hlemoria dos r i '  me deve ouifi 

i i t *  Cordrq de Aguiar <leve me 20 oitavas 
Fran.co Furquim i° de Anto Furquim.. . . . . ,oitavas rmpo/ oito Salpicos 

de oro./ 
Salrr.or Gori$alvcs de Aguiar trinta e iiove oitavas em pó - 39. 
Seb.am Fri (Siib? de Joáo P.to dere 10 oitavas rin po - i6  oitavas) 
Roque de Torres ---- 
3020 Alvrcs Ferreira pagou deve me 24 oitavas em pó. 
O Cap.m 3f.el Biciido dc Rrito 10 oiiavas em p1. 
P.* Moreira irmáti de Melcliior M0r.a 40 oitavas qiiintados. 
João Leme doze oitavas por quintar. 
Sylvestre Gomes Madureira 13 oitavas. 
João de Camargo desasctte aitaras por quintar pagari Joáo de Camargo. 
João de Macedo quarenta e liüa oitavas por rluintar. I>agoti. 
Diago Cubas Ferreira deve iiie seis oitavas ile oiiro por quintar. 
AiitP Castanho da Sylva por qiiintar. 12. 

O C. Anto de 0l i r r .a  Cor<leiro, m.or de Jundialiy pagou 11 pagori. 

Sáo athe aqui -- - 285 oitavas. 

Mandei ao Reino por via do Cap.m Mor  P." Taqueç. remetido a Santos 
Meiides Macicl 150 8.as de ouro, p.a vir 1M) l.aç de miro cõ o necesiario p.a 
sc dourar o retal~ulo; deste ouro foráo cem 8.as minlias, q'dou de esmola a 
Igreja. 

Mais ceiii oitavas por via rlo mesmo ao dito Santos Eilendeç p.a hüa  
encometi<lã. 

Mais 150 8.as por via do P e  Antc Rapozo p.a hiias riicomendaç ao  Rii.o 
Mais 3 1,as por via do C a p m  Gp.ar Glz' de Araujo ao  Rio de Janr* 

p.a r i r  em -moeda. O Cap.m Gp.ar Gancalvcs de Araujo deve rnc ccm 8 2 s  
de ouro em barrettas. 

O Cap. AI. P." Tarjues deve ine h ü â  livra dc oiiro eni harrettas. 

Mandei a El.a a Igiiacio de Matos dizas I.aí de oiiru de Paulo de Dar- 
ros. p.a Ilir vir em mulcqu~ç. 

Mandei mais no mesmo anno por Fevereiro do aniio de 1699 na ira- 
gata dos P.es 738 R.as de ouro do Cap.m Ifigitel Garcia ao dito Igiiacio 
de lvlattos p.a ilie vir cm muleq~ies. 
Mandci mais tres l.as de ouro meu ao dito Igliaiio de Ilattos p.a me vir 
em prata lavrada c6 839 v.as de palio. 

G.me Ponipeo de Alrn.rla 

O R.do P e  11. Fr.  Riipcna da Conceicão Monge Deiieditino está con- 
certado Coinio, a dizer nie hün Capella de Mgssas por iiiinha tenc5o aos 
Sab.dos a EÍossa Siira da CunceicZo, q' principiou a dizer. aos 22 de O u t ~ i -  
bro de 1695 annos q' lhe darei de eçmolla - 10.000 rs. 

Verri se deve hiirgiguins 
Dcve me a conta q' mc deve.. . . . . de aluas 3240 

Safamos contas. Alm.da / 
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Roquc Monteiro Paim fol. 65. 
Deve rne meu Comp.e Roque de 'i'orres em dl- '  - 161930 
Mais viiite e sinco oitavas de ourn rni po, aos 11 de Agosto de 1699 aniioç. 
Deve me mais 900; mais 640. 
Mais sincoenta mil rs. e.dous mil rs. enl dr" 52.000 rs, mais l?50 Desta coii- 
ta hei de abater seis mil is. da Sella. e freyo c não se  iaRar no ouro q' ia 
não deve o dito ouro. 
Importáo estas contas do <I' me devia o defunto Roque de Torres ?I6720 
rs. Recebi do dro q' veyo da Caza da moeda 29900. 
Resto a dever em dro 82280. E deste dru pagavei o eiiterr<i r iiiais <lisidai 
q' elle tiver; devo mais seis mil rs. são 88280. 
O cavallo he do defunto por esta conta; e q.ilo eii n rccel~a ;ii>atcl-ri <lellc 
16 (MO q' por isso lhe larguei. 

Pagué a P." da Rocha 2830, a Ignacio de Cubas 1800; mais da Cruz do Kci- 
zario 320, ao P.e VigP 4420; mais do enterro a Llr.du Vieira 3000: iiiai.. c(' 
devia ao dito Br.do Vieira 6340. 
Mais ao P.e Vigro do intestato des mil rs; destes recebe o P.r T7igrW00. 
somte c seis mil rs. mandará dizer em myssas; q' ia. a conta CIOS des mil r.. 

.\os çeis de Outubro de 1699 a.s fis estaa coiitas, e nic cicvr a faz.<l;i 
deste defunto em dro 223430 r.5; q' abateria do5 299000 rs. (1' irccel~i, iicajii 

o Cavallo e Sella, q' tudo fica em descontado tia Coiila. 
Resto dei a devcr em <IrD. 75 570, < I '  darei a itivciiiario. 

Entreguei ar, Juis este <Ir? <lu rlefunto Torres. q' são 8 .  -570. 

(;.me Piiinpen <Ir .AItnd.a ! 

- -1iiiiu de 1695. i>or Septeriibro. 

João de Cubas e Meii<l.a deve me em <Ir'> <Ir Contarlo --- 66.700 
o s  22 de Julho ele 1697 annos tomou posse me- Coinye João de  

Cubas e Mendo~a das caías das almas; pagando do aluguel <lellai híi cru-  
zado cada mes; sendo obiigado a cubrir as taipas rlo quintal, e retelliar a í  
cazas, e reparar todo o darnno q' tiveré. a sua custa, n a  Conforinirlade, rtii 

q' morava nellas P.0 Rorges. 
Tem em seu puder J." tle <:uhas a iazsla sr~uit i tc  ,>.a vender aiuio de 

1695 aos 8 de Setembro. 
/ Corenta \?.as r mea de cstarnenlia rle Castella. sirico r.as e iiiea <le 

buril S . .  . . . . 27 v a s  e inea de pano de linho: 14 liíouras pequeiias. 10 
das tizouraç grandes. l.'res resmas de papel. 63 meadas rle litihas' 8 ia- 

cas de ponta; tres fec1,aduras meas mouriscas. Seis pares de ferro. 63 
oitavas de retroz; hüa livra de pedra hume. Seis c.dos rlc tatetta; liü rlin- 
peo; 3 pares de sapatos. 
Recebi dro pagou a .\nt" de Lima do linlir,. 
Irlaia ao P.c M.e Fr. Dejunto de h 5  sermão 4000 
Maiç p.a a festa do Desterro. 
.Mais çeis mil e tantos q' lhe havia de ilar <Ia Cotifrarin do 5.01. 
Maiç a Sulpicio de\.e 96000 rs. 



Tetn ineu Comp.C JoZo de Cubas em sua mão o drv <i me pagou Ant' 
de Proenqa q' são 22900, aos 8 dc Abril de 1697 annos; deve de hüa bainha 
320; té mais o dr? de Iiú barril de vinho, antes q' fosemos a Yguape; mais 
Iiúa peruleira de .vQ do Rcino. 

Tem meu Comp. a vender 30 <.dos da baeta pretta minfia a IMW). 
Hade darme 15 çelloç de siiico 8.as uor contd do P.e Antq Rapozo. do dr? 
<le Fran.co Lopes. 

Deve hú par de sapatos 640 Aniio <Ic 1698. 

Deve li8 par de sapatos e 240 rs. de pregos d a  tribuna pela soma. . . . . . 
G.me Pompeo de Alm.da 

I k v e  ine mais Albaiio de Gois de obras e concertos de Iiúa escopetta -- 
2.560. 
Mais de ferro p.a pezos de liúas balancas 1000 1.5.. mais de Iiúa caiigallia. 
ou almatrica 2000; mais de Iiúa mollinlia, grão, e ponto 100. 

Esta conta Iir atlie elli partir p.a as Irinas. q' foi prllo critrudo do aiiiio 
de 1699 a.s 
1% estas contas todas; e rnc deve eiii dirifieiro os sincocntamil reis a juras, 
'I' estão na latide ein fronte c6 o scii siiiial; <i. correrá a juros dos quinsc dc 
Julho deste anno de 1699; e os mais jiiros tem pag?; assim mais me devc 
os noventa mil reis cm drs q' estáo també na laude em fronte; mais de obras 
das minhas officinas deve trese mil. e d~isentos, c setenta rs. as mais contas 
tiáo valem nada, atlie hoje 4 <lejiilho de 1699 aiinos. e sorn.te valeráo as q' 

segiiiré abaixo destas. 
f;.rnr Pornpeii 

Hc <lrn a juros 50.003 rs. 
Mais sem juros em drv 103. 260 

Fis a corita hoje 2 de jisllio de tudo o <i' deve. ,>.a rrcebrr o drY do Cap.in 
Simão Biicno. e sáo 172.400: entrando som.te hú annu dc juros dos sincoen- 
ta mil rs.,  c entra mais nesta conta os quinçe mil rs. de q' he iiador, q' os 
,receberá dr e u  cunhado João da Sylua por q' eu me ernbol~o delles. 

Alni.da 
Recebi do Cap.ni Simão Hueiio 160.000; resta 12400 aos 31 de Jullio rle 
1699 a.r Recebeu inen pr" Siniáo Hileno os 15000 rs de Joán da Silva. 
.\lhatio de Goiç deve da Confraria do S.r armo de 1700 - 1280 pg. 
Deve ine inru Cornp.e o Cat>.in .Albano de Crois rlc Mattos trinta moedas <!e 
ouro novas de 4.806 rs. cada Iiüa. q' lhe iniprestci crri o tnei de Setembro 
<1c 1701 a n n o  inaiç vinte mil ri.. eiri dr" 

Deve me rriais cem mil rs em '<Iru q' lhe inandei aos 22 de Jaiirv de 1705 
aiiiios, deve mais de feitio de ferramenta 290400 
Ileve mais 12$000, q' me pedio minha Comadre por escrito; mais 4800 q' 
pedi" por escrito mais h patacas. Claiç de 3 ar. de vaca, e Iiúa fecha<liira 
480. niaia 8000. 

G.me Pompeo de .Almeida. 
Coiitas c6 < i  K.do P.r Vigr.1 Pbçlippc de Campos. 

.\riiio de 1698. 



Remeti lhe 55 vellas da Reino p.a as m.dar vcnder a 240 cada húa' 
Deve lho dr" de hüa Canada, e 28 medidas de aguard.te a 2WO a canada 

Saberei se t6,marmelladas minhas a m.dar vcnder do anno passado de 
1697; e se fes contas c6 1.0 de Anhaya Araujo. 

Deve me 4 ar de asucar. 
Aos 8 de Abril de 1698 annos lhe mandei por Aii.to Vaqueiro trinta e 

tres caixettas de mamellada, p.a as m.dar vender; té mais p.a se vender 
<lous fechos novos; mais 66 caixettaç de marmellada a 4W e húa ar. e mea 
de asucar. 

Tem em sua mão dro q' recebeu da Siíra Juliana de 0livr.a 6200 
Mais aos 3 de Julho 50 caixettaç de inarmellada 
Mandei lhe aos 28 de Julho duas caixas de tabaco de tartaruga a 12.000 rs 

cada hüa; mais sete lensos p.a tabaco a 800 rs  cada tenso. 
T è  mais o drq de duas fechadiiras, q' hentregou ao R.do P.e Quadros q' 

são 3600 
iiiais hú barril de vinho do Reino pa o m.darvcnder a 240 rs. 

Deve me do R.do P.e Vigrr Phclippe de Campos Iiúa livra de ouro em 
I>arretas, 11' por sua conta remeti ao Cap.m João de Crasto de 0livr.a có 
carta sua. 
Mandei lhe aos 6 de Marso de 1700 125 velas a vender a 200 rs. cada húa, 
e 30 caixettas de marmellada a 100. 

lleve mc de hunç fechos, q' Ilir mandei por bí.el Ricudo 50M). 

Mandei Ihc p.a m.dar vender sinco livras de tabaco em Iiú boy e <I' 
será o q' Pá se achar pezando a o boy p.a q' tudo juntq pezou 7 I.as 

Mais de seis caixettas de marmellada 2100 
Kstou pago de tudo o q' me devia o P.e Vi@ Phelippe de Campos, q' Ds' 
iè; assim dos Cem mil reis q' herdei de meu pai, como das mais contas. 

G.me Pompeo de i\lm.da 
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.%os 10 de Novembro de 1703 annos recebi cartas de Anto Correa Mon- 
cão, e as receitas do q' lhe pedi o anno passado: remete me a Sella, baS- 
sia gr.de de prata, e outras miudezas q' tudo importou o q' se  v& da sua 
conta, e s.o 501.526 

Na frota do anno de 1705 me remeteo a importtancia de 206$600 com 
c,' terá em sua  mão perto de des mil cruzados; q'me escreve0 tami>em. ti- 
ilha em depozito p.a as minhas deligencias; e pertencoens. 

Tenho dro de Anti Correa Monqáa do q' remeteo do Reino, coin o q' 
iii çin Sanctos o Cap.. . GIZ' de Araujo, intrando tudo tenho em dr' 7648623 
i-s Do D.or Ant" de Aimeida tenho 38$500 rs. 
<i' tudo ias soma de 803$123 rs. são oito centos. c ~ I - Ç S  mil, cento r vinte r 
tres reis. 
Mais de hloiicáo des mil rs. de húa Cabeleira <I' fas a contia de 774$623, 
Remeto nesta frota de 1702 a.s aos 21 de .%gosto em dr '  ao Cap.m Mor P." 



Taqueu de Almeida 813$123, p.a q' os remeta ao Rio d e  JanrY r Ante Corrçn 
Pimenta, par conta, e risco de An.to Correa Monção 774$623 rs;  e por coii- 
ta  da D.or An.to de Almeida c Carvalho 38$500; <i' ias a contia dos ditos 
813$123 rs. 

D o  resto da Carregasão de An.to Correa > f < i n ~ ã ~ i  tcir~ n Cap.m J 0 . í ~  
Fran.co Duazte seis cabelleiras, e hü  haul p.a vender. 

Do D.ar An.to de Almeida, e Carvallio tem Iiúa cabelrira loura ,>.a 
vender meu afilhado Eiigenio de Aguiar. 

Conta c6 M.el Nacentes Pinto m.or No Rio <Ir 
Janrv. 

.Aos 29 de Marca de 1700 a.ç lhe remeti hüa  barreta s\x- "ouro c6 98 ui- 
tavas. q' venda na ocasião da frota, e q' do produto me rnariile Iiiim b<iiii 

negro. 

Mais lhe reineti no mesmo dia Iiúa barretta cõ 126 8.2s *.a remete,- iia 

frota na Capitania a Lx.a a S.tos Mendes A~facicl. cá cartas ininlias, e do 
C. P.* Parente. 

Deve me dru dY procedido das 98 8 3 s  de ouro q' vendeu a 1650 a 8.a 

Deve- me mais o resto de duas p e s a s  de pann, q' irendeo rio 1161200 
Rio, de q"mandau já hüas encomendas, e deve o q' elle diser. 

Escrevi ao dito, q' recebi hú negro, e q' o resto do oiiro, e pano de al- 
godão me mande em ferro grosso de Biscaya. e 1 ar. de asso de Milão. 
aos 22 de Dezembro de 1700 2,s 

Safamos contas e não deve rouza algua. 

Por Fevereiro do anno de 1699 recebi Carta de Ipnacio de Mattos viti- 
da no Pataxe de M.el Fois, e me mandou coiita ajustada c6 mais 4 miile- 
ques do ouro do. Sarg.to Mor. e mie rcrneteo o pucaro. salva, e saleiro: 
devo lhe desta coiita quatro mil, e tantos rs. q' lhe ordeno sr pague no 'jiaiiri 

q' lhe mando. 
Este antio de 1703 aos 28 de Marco teiilio remeticlo * Igiiacio de Ma-  

tos o ouro seguinte, p.a me comprar em negros. 
'Tenho eu em S.tos na mão do Cap.in Gp.ar Giz' de Araujo - 283 
remeti por Marco 4 barrettas, duas pczavão - 259 
Outras duas pezaráo -- 190 

São -- 734 
4 

Este ouro, e q' tinha na sua mão o dito Cap.171 Gp.ar GIZ' iiiandei renir- 
ter todo a Ignacio de Matos; São setecentos, e trinta, quatro oitavas, en- 
tre.. . . . . lhe remeti mais húa, ou duas barretas por via do Cap.m hlor 
P.' Taques, ou do P.e Rapozo, q' me desenganarei pella Carta, c( tiver <Ic 
Ignacio de Mattos. 

P o r  Julho d o  anno de 1702 safei cantas c6 Igiiacio de Ilaitos, r Ih.: 
mandei satisfascr sinco mil e tantas rs. q'eu lhe restava a dever; e lhe had,: 
pagar p d.ar Antão de Faria Montrn. 



O Cap.m Manuel Franco de Rritto deve me çecenta mil reis em drQ a 
pezo. q' em S.tos deu a sua ordem o Cap.m Gp.ar GIZ' de Araujo a Anto- 
iiio da Rocha hoje 20 de blayo de 1696 annos. 

R.e do Juis Franco Bicudo de Brito em d e  a pezo, por conta do Cap.m 
M.el Franco de Brito hoje 10 de Novembro 1696 annos - 201ô. e o dito 
Juis deve o q' resta p.a a Conta acinia, com q' M.el Franco não me deve 
nada, dia acima. Tornei a fazer o pezo do dr?, q' me deu o dito Juis, e 
tenho as moedas guardadas em hü saco importa a pezo o dito dro - 18975. 
M.el João folha 44 
O Cap.m M.el Bicudo de Bfito fol. 67. 
O Cap.rn M.el Bicudo de Brito iol. fol. 67. 
M.el da Fonseca de 0livr.a deve me dv a pezo 70 OM) 1s.; eu lhe devo algu- 
mas miudezas, e sinco varas de Bretanha. 

Recebi em d r ~  a pezo 24460 rs. aos 9 de Junho de 1697. 
Safei contas aos 24 de Kovembro do anno de 

me deve de resto em dr* a pelo 135900 pagou tudo 
Alm.da / 

r o dito M:el Fran.eo de Lima m.or na Cid.e do Porto F. 102 
Manoel Martinç Quaresma iol. 29 
hfanoel Nascentes Pinto m.or na Rio de Janrv fol. 72. 
Manoel Gonsalves de Sousa fol. 23. 
M.el Cardozo de Medina fol. 49. 
M.el da Silva Moraes fol. 41. 
M.el Lopes cunhado aos Silvas deve me sincoenta rnilrs. . . . . . . 
imprestei aos 26 de Julho de 17W a.s tornou a dar o resto . . . . . . 
O C. Mathens de Escudeiro deve me 24WO de drv q' cobrou p.a façer o 
Camq d' Mar pagou. 
Manoel Ribeiro Dias fol. 9 M.el loáo fol. 54 
Maximiano de Gois fol. 97. 
M.el da Fonseca de 0livr.a fol. 43. 
O Sarg.to hlor M.el de Morais foi. 42. 

G.me Pompeo de A1nid.a 

Aos sinco de Junho de 1699 annos hentreguei a Manuel de Gomes a 
seu filho por nome Anto de Games, p.a o dito seu pai o tratar como seu fi- 
lho. e livre, e sendo caso q' o dito Manuel Games, ou algü herdeiro se" em 
qualquer tempo vender, ou venderé ao dito Ann de Gomes, poderei eu. :>o 
qualquer herdeiro de meu pai, q' Ds tem tornar a haver ao dito, tornando vin- 
te  mil rs., q' me deu, q' foi o q' custou a meu pai; e por assim ser verdade, e 
c6 esta condicão lho hentrego, p.a q' seja forra, e livre o dito An.to de Gomes 
e se asinou Comigo neste ineri livro, sendo testemunha o R.do P.e Siibprior 
Fr. Sebastião da Madre de Ds'. São vinte mil rs. q' recebi. 

Guilherme Pompeo de Almeida / Fr. Sebastião da hladre 
Manoel de Gomes / de Deus. / 



Manoel Dias Roir meu tio deve me em dinheiro 32 000 aos 26 ile Jaiir,' 
de 1700 a.s Deve me mais q' lhe paguei em drv aos 27 de Abril de 1700 
a.s 36NO rs mais dc Obras 1040. dre da Confraria do S.or 
800 Mais da dita Confraria 960. Mais da Confraria do S.or atino de 1702 

1280. 

Deve seu f" M.el Raiz da Costa deve me - 2440. 
Manoel da Costa Homé me deve sincoecta mil rs. em dro de contado; <li> ' 

quais pagará juros a oito por ceiito.athe Real hentrega e por verdade $r 
asignou neste meu Livro. Parnaiha 10 de Abril de 1701 annos. 

Pagou tudo Manocl da Costa Homem. 

Alm.da 

Negoç q' tem espingardas cni sei* poder a.'de 97 
l -João Pinto Anno dc 1698 hentreguei as 
L - Simão Frz' escopettas . . . . aos negro>; 
3 - Lazaro Correa aos 17 dc Novembro. 
4 - Crisostamo té. hfatheus leme té, Gastão I - D.us, Pinto 

té Jozeph parag5 i - Lazaro Correa 
5 - Martiiiho Serralheiro 3 - hl.cl Fernandcs 
6 -Antonio marido, de Zusana - té B.ar 4 - .4ntn de Gomes 

irmão de Gapar. 5 - D.oç Carpinteiro 
7 - Bernardo; té Donqto 6 -Ante Vaqueiro de U;U. 
8 -Domingos Carpitiito 7 - hiartinho Cerrallieiro 
9 - Mancio té Gastão 8 - Gastão 

10 -João mamaluco. 9 - Miguel mulato. 
I1 - Luiz seu irináo 10 - Seb.am tecelão 
12 -Domingos marido de M.a mulata. I1 - Joáo mamaluco 
13 - Jozeph tecelão 12 - Fran.co Murçilho 
14 - Sebastião tapanliitno. Andr6 mulato 13 - Danato 
15 - Sebastião sriolo 14- Ctemente 
16 - Vicente 15 - André mulato. 
17 - Miguel Capricho 16 - Jozeph Corrca mulato 
18 - hliguel miilato 17 - B:ilthasar. 
19 - Gabriel 18 - Paiilo tapanliuno 
20 - Phelipe 19 - Ga'iriel 
21 -Manuel Castelhano 2C - hlarcellino Indio 
22 - Fran.co Miirçilho i 1  - V n x o  
23 - Salvador mulato 22 - hIanuel Caçtelhano 
21 - Jozeph marido de Feliciana - Siriaca. 23 - Hirremias 
25 - -4maro marido de Romana. 24 - Domingos crio10 
26 - Antv marido de Dina. Seb.am tecelão. 2.5 - Amaro 
27 - Heremiaç 21, - JoiepIi grande 
28 - Clemente 27 -Joaquim vaqueiro erri Utii 
29 - Gastãa Agapito 
30 - Marcellino 
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31 - Roque 
32 - Romão Serrallieiro 

Escopettas iol. 99. 
O Ca11.m Nuno de Campos Ricudo deve me 58$000 

G.me POMPEO DE . iLhl l ) .a  

O R.vdo Fr Paschoal <Leve me de missa de Salvador de . . . . . .  48Oil 
O P.e Presidente Fr. Pascoal de S.to Estevão está bintestado coiliigo a di- 
ser húa Capella de misas par minha rencáo prinsipiou a dize,- aos 24 de 
Agosto de 1695 annos dar-lhe-ei - 10.OM) rs. 
O dito R.do P.e Preste deve me húa Desça dc pano de 102 v.as, mais o dr" 
de obras - 800; eu lhe devo dn q' pagou ao hlarcineiro -- 4.000 
Deve me o dito P.e Preste de obras mais abras 1580 6.100 
O Caç. P." Rendon deve me, q' herdei em dre 25.520, 
q' pertence a meu C0mp.e M.el Bicudo; pertencem a mim pagou 
0 Rv.do P.e P.9 de Godoi M0r.a deve me drY q' herdei 5780, mais 246 
O P.e Presidente Fr. Jozeph de SSto. Esteváo deve me dro de resto de q' 
pagou por elle Br.do Vieira 71Mk) 
O RdY P.e Pres.te deve me' safas todas as cantas acima. 128.480 
. . . . . . . .  poder hü canudo. de ouro do' R.do P.e Preste Fr. Paschoal <to 
S.to Esteváo e duas barretttas, q' ambaspezáo 50 8.aç 
Deve me mais o P.e Pre:te 46 . . . . . . . .  q' recebi mais . . . .  
O P.e Pres.te de vaca 250. Recebi de resto de hüa pesa de pano 1100 
Deve me mais o P.e Preste quarenta mil rs. 40.000 
Deve me mais o P.e PreS.ie viliti e sinco selloç q' lhe isprestei pello Natal: 
iMais o dito Rdv P.e deve drc q' Itie irnpreçtei quarenta selloç. 
Recebi do Castelhano ROque de 'Torres seis sellos; p.a o dito P.e Preste 
~etitregirei a6 Cap.m 'Thome de Lata de ~ l m e i d a  por ordé do dito Rdv 
P.e Pres.te 60 oitavas de oilrò. 

Importa tudo o q' me <leve:b 'P.e PreS.te abatendo o q' actma 'feiilio 
recebido hoje 16 de Fevn de 1697 aiinos ' 122.830 

Recebi do R.do P.c Preste duas barreitas de ouro c 6 7 7  oitavas. 
Estou pago de'tixdo o me devia o R.& P.e Fr. Paschoa1.de S.to ;Ei- 

tevão, e do procedido do ouro q' são 77 oitavas, q' me largou a 1.800rs. a 8.2 
lhe devo eu de resto -'devo eu : 15.770 is. hoje 20' de' Marco 

. . .  de 1697 annos paguei. 
Paguei pello P.e Paschoal::de S.tn ,Este>-20 320 ...:.. devia a Bernardi, 

Vieira; mais ao P.e Rapozo - 4000 de azougue. 
Mais des mil rç. ao Compadre.. . . . . . . .  
Mais 2000 a Fr. Frutuoza.. . . . . . . . . . .  G.me Pompeo de A1ind.a // 

~ :. % 

Luis Castanho fol. 3 o ~ 2 p . m  L.ço Castanho ~ a q u e s  'fol. 10. 
Luis Pedroro de Barros Fol. 53 54. 

Em Lisboa terei por Correspondente a Anto Correa 
Mon~ão,  e seu Subr* no Rio & Janrg o "osso An.to Cor- 
r e a i n i e n t a  fol? 64, i . , . 



L.$o Castaulio rlc r a u j o  meu Subr" deve me trinta niil rs em dro, q' 
Ihe imprestei aos 18 de Marrò de  1705 o dito meu SubrD ful. 30. 

Lourenco Castanho Taques o mosso foi. 30. 
G.me Pompeo de A1md.a / 

hfanuel de Morais e Siqr.a deveme em drQ no meu livro gr.de em q' está 
açignado a fal 310, dr* q' lhe imprestei 82000 rs. e Correrão a juros do pri- 
meiro de hlarço por diante destc anno de 1696. 

Deve me mais drv de hü Ci.. e mais obras 3600 rs. devo lhe 120 
Recebi de M.el de Morais húa PeSsa de pano em 12000 rs. 

Recebi 15000 do Cavallo a Roque de Torres. 

Pagou tudo aos 31 de mayo de 1697 annos: e deve inda os juros q' 
são 5000 rs. pouco mais ou menos -- l 600 

2880 
2WO - 
6480 

M.el cle Aguiar Mend.a devemr 3000 rs. 
M.el de Barros deve me 180 
O Cap.m M.el Bicuda de Brito deveme dr' q' lhe larguei do q' me deve p.a 
vir o cobrar em dous annos; e de q' correr a juros . . . . . . . . . . . . 427500 ri. 

Deve me o dito meu C0mp.e em dr* p. 8960 rs. 
Maximiano de Goiç deveme de nalansas, e pezos, e ferro meu - p. 2800 
Maximiaiio de Gois deveme seis patacas 1600 

2.880 
M.el do Rego Cabra1 deveme 240 rs.. mais M.el do Rego - 6590 - Por 
tudo 18.800 
M.el Dias Roiz deveme 3200 rs. Mais da Confraria seis patacas em . . . 
O Cap.m M.el Franco de Britto 2200 rs.; mais o dito Franco 2400. Em 
ohras da Ermitáo 4.200 q' deve o Cap.m Franco. 
&ligue1 Sutil 16700. deste drv Pertence a M.el Bicudo 15500, e me resta en- 
tão a dever 400. deve som.te Miguel Sutil. 
Maximiano de Gois deveme da Confraria do S.or 360. 
O Cap.m hl.el Peres deve me duas coronhas, e concertos de espingardas; 
pagou os Concertos. deve as coronhas.. 

M.el de Morais e Siqr.a meu Siibro deve me 40000 q' são quarenta mil 
r5.q' lhe imprestei ao pr? de Septembro de 1702 a.s 

Deveme mais 24 oitavas de ouro aos 4 de Julho de 1703 a.s mais des 
 atacas. 

... . .. Capm M. M.el'de Morais e Siqr.a deve 1M10; mais de vaca 
- 1920. 
X.el da Fonc.a de 0livr.a deve 4140 de asucar. Mais de carne 
de vaca. 

G.me Pompeo de Alm.da 

Paulo de Rarros Silva fol. 26. 
O Rd' P.e Vigr' ~he l i ppe  de Campos deve dr* 6 lierdei demeu pai q' Dd 
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tem, cem mil rs, da q' lhe tenho doado os juros fol. 63 --- 100000 
P.Q Borges de hguiar ial. 39. 
O Cap.m Mor P.? Dias Pais fol. 3.5. Minha irmã U . a  de Lima fol. 36. 
Paulo de Anhaya o mosso iol. 4. 
O C. M. P.9 Erasão de Brito iol. 90. P.? Leme Ferreira iol. 24. 
O Cap.m Mor P . O  Saques de Alrneida fol. 1. 
P.0 de Mvlattos de Castilho fol. 4 
P.P da Rocha do Canto iol. 68. Prata lavrada fol. %. 

a. 
Pessaç. q' me devem este anno de 1696 

O Cap.m Clemente Portes Del Rey 3 - Asenso Nunes 1 
.4senço Alves Maciel - p - 1 
Antv Alvres Maciel - p - 1 
Ante Frz' Bairros - p - 2 
João Gonsalves genro de M.el Dias p. - 2 
Salvador de Aguiar Giráo -- 1 

João de Lara deve me hüa pessa boa; q' lhe larguei, hú 
heran~a 

Serrano bom no anno de 1691. 
João Lopeç - 1 
André Domingues - I>. 
Miguel Roi* Monteiro - 1 
D.oç Frz' Garcia - 1 
Fran.co Correa a M.el de Ahreu p - 1 
Gregorio de La penha - 1 diç 9' meu pai lhe perdoará, 

Meu Comp.e P.° da Rocha do Canto deve me 32WO rs pagou 
Pedro Mattoç de Casti!ho deve me em drQ . . . . . . 
em Dezembro de 1700 a.s 1ó4.000 pagou Fernáo Castanho 

O C. Paschoal Ribeiro deveme em drw 16MM rs. em Dezembro de 1700 a.s 
q' lhe imprestei pagou. Alm.da 

O Cap.m M. P.0 Taques de almeida fol. 8, e 9. 
G.me Pampeo de A1md.a / 

Por curiosidade f a ~ o  o acento seg.te do ouro q' entra na V.a de S.ta 
Anna da Parnaiba este anno de 1698, de Agosto por diante, e he o Segte. 

Por Agosto do dito Anno recebi 80 oitavas, q' me m.dou João Pinto. 
e 40, q' que mandou meu primo Sulplicio Pedroso; e he por tudo - 120 
8,as em pó. 

Por Setembro trouxe M.el Roiz' 150, M.el Correa 30, D.os Alves 50.230 
8 .a~  em pó. 
Anto Gon~alves das Minas do Sul secenta oitavas em pó - 60 
O Cap.m Miguel Garcia 20 quintado 20 L.as 

Ao Cap.m M.el Bicudo seis 8 . a s  18 L.as quintadas 
O Cap.m M.el Franco quintadas 8 L-as 
D.9 da Rocha - seis L.as quintadas mais 3 L.as 
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P . v  da Rocha quintado mea L.a 
Fran.co Pais quatro L.as 
Jozeph de Camargo duae L.as 
Matheus dc Escudeiro duas I..as 
Br.do Vieira' hüa L.a 
AntQ de 0livr.a duas L.as 
Phelipe de Abreit 4 L.as, mais 3. 
D.oç Pinto duas L.as, mais des quintadar. 
Se&m Leme hüa quarta. 
Mais treç quartas 
Veyo me a mi por Janrv de 16% a.s ouro aSsi meu como de diversas pes- 
soas, p.a eu mandar quiotar 34 L.aç em pó, mais 23 e mea; São quintadas 
40 L a r  
O C. J.' Pedrozo c6 seus Cunhados e irmãos 1 ar. quintado. 
J.' Leme quintado 3 I..as J.cPedrozo o mosso, e Fran.co Furquí 4 L.as 
quintado. 

Conta do ouro alheo, q' tenho em meu poder fol. 77, e 78. 
Nuno Bicudo hüa L.a os *.os de X.a 0livr.a 2. I.as 
Ant' . . . . de Alvarenga seis L.as 

Alvaro Netto Bicudo deve me dc minha herança dr' a juros a oito por cento 
a 10 de h l a r ~ o  de 1691 annos 32.560 
Eu lhe devo. abatida tudo o q' té recebido de obras e as festas, q' me Cantou, 
devo lhe eu  <Irv m o  de 1696. 8320 
Safamos as contas c6 Alvaro Netto, q' lhe comprei o mullato por 64WO rs; 
e ficamos safos hoje 24 de Dezembro de 1696 a.s 

Contas có meu pro Sulpicio Pedrozo Xavier Anno de 1698. 

Aos 23 de Julho de 1698 annos recebi do dito meu pr" quarenta oitavas 
de ouro em po, q' verei em q' fica qiiintado e o q' qiiebra, c vendido abona- 
rei na sua conta o q' montar o seu valor; rendeu o ouro - 47000 rs. 
Deve me de Sapatos. eborziquins 4480, entra nesta conta 1100, de sapatos 
q' mandeu fazer dous pares p.a suas subr.aç. mais liüa moeda de 2000 

Devo ao dito meu primo Sulpicio Pedrazo ouro. crn pó 30. .oitavas 
Deve de tafeta 52M); mais em dr' çecenta mil rs. q' paguei a . . . . . . . . . . . . 
Deve me Alvaro Natto Bicudo tres mil rs q' lhe imprestei aos ql de Abril 
de 1699 annos, pagou. 

Alvaro Netto Ricudo deveme em dr.? q' lhe imprestei p.a enfermidade cie 
sua mái 10030 rs. aos 10 de Septembro de 1698. 

Sáo des mil e trinta rs; deve me mais seis mil rs em drw p.a a dita sua 
mãe aos 24 de Novembro; deve mais dinheiro, q' lhe deu por mi o P.e 
Vigrv 1485 rs.; mais q' lhe deu Anto Tavares. 

Este drD acima deve me a S6ra Luiza de Mendonça q' dispagará os 
juros atlie satisfazer me. aSino por minha mãe Luiza de Mendonca Alvaro 
Netto Bicudo. 



hlais quatro mil rs em <Iro q' tudo correrá a juros, estes 4 . . . . . . . . dei aos 
13 de Dezembro de 1700 a.ç; mais 4000 rs mais 8MY) . . . . . .  . . 27 de Julho 
de 1701 annos, devem mais mil rç; mais 4WO rs mais. 

Passei estas contas 
G.me Pompeo de Almeida 

Contas có a Snra Luisa de Mendonça desde o anuo de 1695, athe ao 
prez.te de 1701. 

Na laude atras dis por seu f.e Alvaro Netto Bicudo, <i pagar5 os juros 
do dro q' deve; o q' não permito, e n5o quero, q' pague os juros, mais I>  

principal q' me dever. 
Aos 2 de Novembro de 1701 a.s tirci as contas do q' me deve a dita 

Sfira, na laude atras; emportão 40.515. 
Deve me mais drv c6 q' lhe assisti0 hf.el Cardozo por minha orllerri 

-50.120 
Mais dr* q'lhe imprestei a 11 de Abril de 1702 a.s 1.920 

Fis estas contas cõ Alvaro Netto, e comprei a mulata por 180.000 rx. 
c6 hú filliinlio; e lhe paguei tudo. e ficamos ajustados aos 26 de Dezembro 
(le 1702 a.s 

Alm.da / 
Deve me Alvaro Netto quatro mil rs ao'. 27 dc .%gosto de 1704 a.s 
Deve o dito 8000. 

Ajustei contas com o Cap.m Ignacio de Cubis e Mendonça na contii 
de q' era fiador de seu Irmão o Cap.m João de Cubas de Mendonça e a 

conta he a seg.te 
Deve a dito Cap.m João de Cubas e Meiidonça a juro <le 8 por 100 duzen- 
tos mil rç de principal dados em 12 de Abril de 1708 'por escritura da tal 

" 
era no livro a fol.  104. 
O Coll.' não mais juros q' 6 e 7< por 100 e ficáo vendidos nestes annoç 
146.500 Q' juntos ao principal fazem346500 deve mais de ferramta e de 
d inh r~  q' se pagou à Confraria do S.or 4320 rs. deve mais de 6 éxadas tiovag 
mo 

Pello q' 
Principal M0.000 
Juros 246.500 
Divida 004.320 
Divida 006.000 

, 436.820 

Deve o D.or ao d.to Cap. João de Cubas 69.746 . . 
Deve mais segundo diz o S.or Cap. Ignacio de Cubas e iião 

copçta do livro 24.000 
Recebi em dinhm 170.000 - 

Soma 263.740 



Era a divida 356820 
Da qual abatidas 263740 

Resta a dever o dito S.or ; 93080 
Pagou mais c 6  conta dos 93080 62600 
Resta agora a dever 32480 

Contas có meu C0mp.e Diogo de Almerda 1-ara 

Anno de 1703 

Aos 7 de Junho do Sobredito ánno recebi conta çiia ajustada, entendo 
<i vai contra elle o custo do Tumulo, q' náo vé na conta o q' pagou ao offi- 
cial Carpinteiro, ou marcineiro, q' o fes. 
Deve me da dita conta ajustada 889$983 
Deve me mais em dm q' sahio da Casa da moeda 1276$584 - 
Deve resto de ouro embarretado - 173 oitavas, e mea - 2166$567 

Não entrando o ouro São 2166$567 - 
Receb~ o drP, q' sahio da Caça da moeda. e deve'somte o dre 

do resto de contas que são 889$983 
Deve mais o ouro embarretado 173 8.as 1/2 

Escreve me Jozeph Pompeo, q' comprara hú rniileque ladino crio10 por 
180 000 rs. 

Recebi conta sua, em q' dispendeo nos gastos, funeral do de- 
funto Jazeph Pompeo IXZ$XXO 

deu bú dobrão a hú mosso, q' tirou a minha fas.da - 4$8W 
Este anno de 1704 recebi conta ajustada do Cap.m Diogo de 

Almeida Lara, e me deve, ajustadas todas as contas, athe 
agora 672.953. - 

Devo lhe eu dos trinta e seis tresçadoç; mandou quarenta, e de quatro 
fes venda o L.do Jozeph Garces; com q' dos 36 lhe devo e m d m  huns a des 
patacas, q' forão 15 a 32W, os mais a quatro mil rç;  importão todos - 
126.000. São cento, e vinte e seis mil rs. 

Devo lhe dm com q' assisti0 ao Clerigo Hieronimo de Maura q'do se 
1 

ordenou 22$380 
Guilherme Pompeo de Alrneida. 

Anno de 1688 

Deve me meu p~ Ante Castanho, do aviam.to p.a o Certão Iiúa es- 
copeta 6.000 
Mais 12 L.as de polvora a 400 rs. custou em S.os 1.a 4.800 
Mais 36 I.as de chumbo a 100 rç L.a 3.600 
hú prato de estanho 1.280 
Sete facas 0.600 



alvayadr, r pedra Iiumr 0.480 
hú papel de alfenetes 0.160 
liú tressado 1.280 

tres Cadeados 0.600 

daas ar.de toucicho comprado çni Hutu 1.600 

4 machados. e 4 podoenç 2.000 

Mais dous mil reis, q' deo o P.e Quadros ,>.a os Indias - 2.000 

Mais çinco colheres 0.300 
Hüa canoa, q' iiitendo custou 7 mil reis, do q' iião estou certo 7.000 
Mais 4 patacas q' paguei de Cr>ndeiia~áo do Vezit.or D. P." Roiidoii 1.280 

,yais r m s e  tostoeri? da Confraria do Senhor aiiiio dr 90 l.lOU 

Soma coma parece - 35.010 

Ajustei a Coiita aSima cõ meu pro o Cap.in L.co Castanho Taque>. 
cotiformç as contas q' tE cõ Fran.co Pires do q' Ihr deve p.a a3.iam.t" di, 
Certáo, q' lhe veyo de Santas juntam.te c6 o q' me matidou >ir 1i.a meu 
*r' Ant.o Castanho; soma tudo pellos preços referidos --- 33.620 

Aos 18 de Septeinbro ajustamos esta corita c6 o Sr. .int." Castanlio 
comq' soin.te deve agora trinta mil e oitenta reis - 30.080 

Deve mais q' lhe mandei vir de S t o s  eçtamenha co- baeta. e 
aviamentos 5.560 

Soma tudo -- 3 5 . M  

, Mais dcue o dito 12 tostoins, q' paguei a meu pai da Confraria do S.or 
anno de 9 e p. 0.1200 
Recebi a conta asima hüa ar. de fumo por 4 p.tas e outra de baixeiro q' 
será o preco menus; e olitra I3.a o P.e V i ~ r . " ,  <i tomo em conta; mais $0 r5 

rle resto de hü troSo. p 

Fisemos contas c6 meu prY .Ant.v Castanho, c ajustamos as rneudas; 
e çom.te iicou devendo me os 35.640 r i  asima; q' tomo a juros p. pagar a 
ganancia delles a oito por cento; e corre desde hoje q' são 22 de Septeni- 
bro de '1691 aiilioi, e tem pago a ganancia deste anna. 

Alin.da 
Pasei esta conta ein outl-0 

livro. Aiit.n Cast.* da Silva / 
41rii.a 

Roque de  Siqr.a deve me dr'i c6 r( Ilie assisti athe Iioje 20 de Eevr" ilr 
1700 a.ç 4.000 

Deve me mais quatro mil rs. Safanos contas. 

'40s dçs de X a q o  de 1701 aiiiios iiacmos contas cõ o Snr Berthulomrii 
clc Anhaya, e me he a dever cento e nove oitavas de ouro quintado. correr,- 
do seus juros de hoje por diante allie eu ser pago, a resão de oito por ceil- 
to, p.a o r( obriga seus hens, assim moveis como de rais; e por verdade >e 



asignau neste meu livro. Capella hojr 10 de Marco de 1701 annos SBo 
cento e nove oitava5 

pagou Bartholomeu de .%nhay-a 

Deve me meu Subrm Ignacio de Almeida f?  de meu C0mp.e Diogo de Lara 
e Morais cem mil rs em dinheiro, q' lhe imprestei p.a a viagem das Miiias 
aos 6 de Outubro de 1703 a.s 

pagou tudo. Almeida / + .  

Devr 131F O Cap.m Jaáo Leite de Myranda tirarias . . . . . . . . meu livro 
grande a iol. 47, deve me hoje 18 de Feverçirn . . . . nos - 16.660 
Mais de iiii par de chinellaç a 10 de Maryo 400 
Mais algodão q' lhe irnprestei 12 a r ;  deve me niais Iiii poitco de algadáo do 
clizimo de meu Cump.e Sutil, q' elle deve. rnais da Confraria do S.ar anno 
de 96 960 
.Mais de 2 I.as c mea de asucai- 400. mais de concerto de fechos 800 
Mais de vaca atlie Janru de 1697 aiinos --- 3400 
Mais estando cu na V.a 6 incdidas de v" do Reino a 240 e duas caixettas 
de marmellada, e q' isto era p.a seo genro ].o Camargo e o por perdeo o 
dr' e tudo importou em dr' --- 2240 rs; mais liiia niedida de vinho 
do Reino 240; hiia purga de -4iitimonio 120 - algodso 

42 106.000 61000 
42 1.520 32000 - - 
84 168 107 570 IOOM) 
84 106.000 

1280 
2 4  
- 

15 20 
168 ar. 107.520. 

Aos 7 de Janr' de 1697 aiinos Recebi hiia pesa d<: pano <Ir 1U3 r.as 
P.a o P.e 4nt.' Rapozo; e lhe mandei em drn som.te 1000 rs coil, q', 

<levo desta peçça 8.WO 
Pagou me tudo o dito meti C0mp.e e não dere nada hojr 20 de Sep- 

iernbro de 1697 annos; e som.te fica de fora a a d i ~ ã o  asima de 2240 rs, 
deve seu genro João de Camargo. Devo lhe +e resto do algodão . . -380- 

Deve me 11 patacas, q' paguei por elle ao C. Thorne de . . . . 3520 
Mais de húa mollinha-l6ü; mais de obras da tenda 720; mais de 1iü par de 
chinellas 320; de concerto de húa estribeira 100, devo Ilir de axuar.tr d& 
milho de resto do dm q' me tornou a mandar: 180. Deve me mais do con- 
certo de  hüa espora 240; dere me mais enl dr", q' pagou por elle a meu 
Compe Sutil 11.520 rç. mais 5120 d e  <luas caixas de caminhos c6 seis. ..: 
Mais de Iiúa caixa grande.sette mil reis; ieitio de 1iú par de sapatos e outro 
de chinelas 480; mais h3 par de sapatos e l i ír pai- de cliinelas . . . meu couro 



1040 rs; feitio de 24 pregos 80; de ferram.ta (>.a as minas do seu ferro aos 
9 de Marco de 1699 a.s deve me - 5300 Somão as adiqoins acima o q' me 
me deve 34.140; descontandose 180 ri. q' lhe devo. hr a conta 
34320 rs. 

Deve me mais 35 oitavas e mea de ouro embarretado. a' Ilie imurestei . . 
aos 9 de margo de 1699 annos; c pagarão os juras a oito por cento oito oita- 
vas de ouro quintado por cem oitavas qirintadas, e será obrigado a dar me 
ouro bom, q' não tinha eu perda nos qtiilatrí. e são de oiiro. <i lhe deu a 
ganhos. 
Deve me o dito meu Compe de resto do'<lrY q' lhc mandei q'do lhe comprei 
o algodão deve em dr" 2780 rs. hojr 1.5 de Setembro de 1699 a.r 

Pazou tudo. 

G.mr Potnpro <Ic :Almeida. 

Dcvr nie . . . . . . . . do resto do  ouro q' :rir rendeu 109.350 
Mandei pagar a esta conta a vila pello Cap.m M.el Kicurio rio cartorio 

dos orfáoç, q' lhe hentreguei em dru 62.200 
Devo lhe em drQ 47.150 tornaráo [luas moeda- - 480 paguei tudo. 
Deve ao R.do P.e anno de 1701 em dr'! 2540; valendo as contas atras. 
Deve me Francisco Gomes Cabral cento. e sincocnta niil rs. em dinhei- 

ro de contado, q' lhe imprestei por Iiú anno. sem juros, r p.a satisfacão des- 
ta contia da por seus fiadores, e principais payadores a meu Comp.e João 
de Cubas y híendonca, e ao Coronel Jnzepli Gomes Madureira; q' todos 
se asignarão c6 o dito neste nic~i livro. Parnaiha 9 d? Outub~.i, de 1701 
annos. 

Fralica Gonie* Cahral / 
João de Cubas e M.<.a 

Juzrph (;ornes &<liir.a 

.Ao5 . . . de Junho de 1702 a.5 recebi o <Ir" acinia q' me devia Fraii.co G<i- 
rner . . . . me náo deve nada attie o preí.ie dia. 

Alnteida 

rios 3 de Abril de L702 a.s fis as conta, toda. <i tiiliia . . . c6 o Kud'. 
P.e Vigr. Isidoro Pinto de Godoi. e ajustadas . . . . . . . . . Iiarer fica deveri- 
do me . . . . . . . . 97.530 . . . . . . . . diviso em húa adição y' ha de 25 vellas p a  
hii enterro . .  . . . .  . . pagou çe abateráo - 4250. 
. . . . . . . . concertos e o b r a  da terraria 2WO pagou tadi,. 
Deve me o P.e Vigr.u de ferram.ta eni corita nova - 7110 - pagoii. 
Deve me o P.e VigrP 32.000 rs q' lhe irnpreitei ~,clla Paschoa do ati!>o ric 

1705. 
Deve me do q' lhe triandei vir de Lx.a c5  fictei. r gastos 77.900 . . . . . .  . .  . .  

Recebi 22$000. Recebi pella I'asclio;~ . . . . . . 4 a conta do <i' nic drrc 
10800 rs deve mais 14400. 

G.mc Pompeo dc .Almrida / <leve riiais 4$400 
Devc me o P.e Vigr' tresentos niil : S .  c,' !nc deo P.r Vigr" 

oito mil ri de offertas. 



Devo a meii Forn.e 'Thome d c  Lara d r  Alnieicla dr" q' pagou por riiiiii 

a varias pessoas cetecentos e sincociita e seis mil rcis ern dro  de Contado 
da qual contia lhe devo os gaiihos a oito por cento <Irs<le a era de 1686 
annos; digo dcsde a era de niil e seis ceritos c oitenta r seis aiirios 7560011 

Devo a Setiastião Ricudo <le Britto por IiCa escritura a ganhos j>ur ju- 
iiho de q' tenho pago as gananciaç atlie o anno de 168í ~>aguçi  - 132.000 

Devo a João Barreto por húa escritura a ganhos por Abril, de q' tenho 
pago as ganancias athe o aniio ile 1688 pagoir meti Coii>p.e Thomé de 
Lara 100.000 
Devo a inna Iliheira D. viiiva a ganhos por Fevereiro p. -- 158.620 
Devo a rneu Cunhado P.? Dias Paes em drY -- 1). - 160.000 
Devo ao Cap.ni Mor P." Taques de Almeida ein dr" - I>. --- U54.(100 
D e r a  iiiais ai> <liti> Cap.ni nior o <liser d e  liiia ar. rle ~iolvora, monicáo. 
cliuniho, e algUas contas mcudas, q' po~lerá es<~ucreri~iç.  e (luas ecscopetaç ;I. 

Devo ao P.e .Ant.? Raporo de Siqr.a rni (Ir' 1jO.iI0O 

Mais ao dito P.r diser dp Contas meudas, r Capellas <Iç niissas p. 
Deise iiie nieu tio Encirioii Carrleiro dei patacaç de piirgas ou o q' elle diser 
Ilevç a G.ln Simoens <i q' parecer r e ã o  do disimu <Ir milho frijáo emitide- 
sas, q' se Ilie parei-a dar 12 mil reis. Devo a niinha ria M.a Iloiz D. veura 
sete iiiil reis a D.os 'Dias Dinis iii.or iio Rio de Jarii" oito mil reis; a João 
Saraiia Sirurgião m.or cin Soi-ocava cinco rnil reis y 
Deve nir meu Comp.e Fraii.co Pires RibrY <Ic resto ilo ,Irn, q' liic irirprestei 
p.a coiiiprar i i  sitio, em q' rnora o q' clle <liser. 
Deve rnr o Caprn 1T.el Pitito do Rego trinta mil reis. os ciiiais ienlio eii- 

carregado ao Rd.' Our.or <Ia Vara D.os <Ia Cunlia. cchre: c q' elles clarci 
a S.ta 'i'hereza des mil reis liagou finda. 
Ilei a nieii pr" o Cap.m L.co Castanho Tailues cento e siiicoeiita mil rcis 
por Cornposi~áo sobrr a contetida. q' meu pae tinlia c6 rneiis pr.<ia sobre 
n mulato João cazado; e parece q' a iaz.<la de meu pae me eiiá obrigada a 
este <Ir" pois Ilir trabalha o dito mulato lia ni.t<is i i i r i o i  r inru pae ré iio- 

ticia. 
Deve inc o ('apiir .Athaiiaiio da I fot ta  pagou. 

O P.c G.me Pompru de .Alniryda 

Devo ao K.<lo P e  P.<i <Ir )..irna do Praclu todo o tempo, q' elle dever 
vencido de 9 de Septembro do anno de 1687 de mil c sei5 centos e oiteiila 
e sete da Capella das I r n a s ,  <I' dis por minlia conta, e a este respeito lhe 
pagarei os annus . . . . . . . . . . . . . <I' rios ajustamos a dizrllas sempre por 
ininha conta atlic ei> ohter . . . . . . daí  Fiiirias, hoje 6 < I ?  hfayu ili 688 ai i imi .  

~ ~ a g u e i .  
O P r  C;.iri<: Pornpro de .Aln>.da 1 

Aos 25 rle Juliio de 1698 ainii,s recel>i i ,  riiii-o r( jo20 Piiito iiir rsiiieteo. 
l>ello P.e Fr. Gp.ar Fragozo, q' me Entregou Igiiacio de C-bas. e pezou 
oitenta oitava5 em pò quintado este ouro foi vendido eiii S.tos iioi. via do  
P.r Rapozr~ a 1548, ç rendeo prn dro 105.600 rs .  



No mesmo dia acima, o anno dito recebi ria mesma ocasiáo o ouro q' 
me remete0 o meu prP Sulpicio Pedroso )<avier. e pezou quarenta oitavas 
em pó: quintado ficou em 31 1/2 q' vendido em S.tos rendeo c6 a quebra. 
q' teve o drv, q' se vendeo a 1540 a oitava, e o dr? quehbru, e ficou em 470W 
r.s Dia do Archanjo São Miguel despedi os negros p.a as minais aos 29 
de Septembro de 1698 annos; por cabos a Joáo mamaluco, c Sel>.am teceláo 
a-levar socorro a João Pinto; e importarão os gastos desta riageni c6 o 
q' mando 300.000 rs. não.avaliando as escopetas dos negros; iié o manti- 
mento; né os dou? tacboç; mais em dr' p.a os quejoç 7560. coiri ri' importa 
estes gastos 307.560; r q.du pariio João P.to 385.000 

307.560 - 
692.560 
050.000 .- 

Perdi hú negro Vicente importa 742.560 
Aos 12 de Janrv de 1699 a.s recebi ouro em po. (1' tnc rnaii<lou Joáo Pin- 

to pellos meus negros 18 L.as e mea de ouro em pO procedido da  Carrega- 
cão, 9' lhe mandou; recebi mais de meu pr? J: Pedrozo i 3  T..as e mea. li 

m.dou J. P.to 
<;.me Pompeo dr .Ilm.da / 

Deve me meu Subrinhõ Diogo de Lara e Ivlorais o iiosso cento, e se- 
tenta oitavas de ouro em pò, procedidas de h5 cavallo Castanho. q' Ilie veii- 
di, có hum cabresto; tudo a seu contento; com condisão q' me pagará o 
dito ouro por todo o anno q'vem de 1704; e por verdade s r  asigiiou neste 
peu  livro: Capella Nova o primeiro de Outubro de 1703 anrios. São 1a 
oitavas 

Diogo de Lara e hforais o i loSo 
Pagou tudo / Alm.da / 

Deve me o C. Diogo de Lara e hiorais quarenta mil rs. em drQ q' Itic 
prestei; p.a pagar por seu f.' meu aiilhado, o q' devia a Jozeph Correa Leite 
aos 30 de Septembro de 1708 a.s passei esta conta ao livro novo ia]. 31. 

Meu C0mp.e Diogo de Lara e .Morais deve me vinte mil rs. q' lhe ini- 
prestei aos 7 .de Fevrv de 1704 a.s 

Dei lhe mais 16$000 a conta do fio q ' m e  hade vender. 
mais 2000 ao prv de Mayo de 1705 a.s pagou estes dous niil rs. 

O Cap.m Diagõ de Lara e Morais. 
Deve me meu C0mp.e da Carregacão q' veyo de Lx.a por sua conta, a sa- 
ber linho, crepe, tallinç, solla et, importa tudo 136$WO r s  - - 
19 de Julho de 1706 a.5: mais dos gastos e fretes - 3200. 

Deve mais Cem niil r s  em dinheiro, q' lhe imprestei aos . . de JanrY 
de 1707 annos; p:a pagar ao Cap.m João Fran.co Duarte o q' lhe devia. 
Mais de vara %O. 

Pagou tudo 
Guilherme Pompeo de Alrnrida / 



Deve me mcu Comp.e,Diogo dc Lata, e Morais 4 ar. de ferro, são 3 ar. e 

22 I.as, q' pagará a dr' ou outro tanto ferro hojc 21 de Abril de 703 annos. 
Deve me meii Comp.e o Cap.m Diogode  Lara e Morais tres livras e 

mea de ouro enibarretado, q' Ilie imprestei p.a me pagar no mesmo ouri. 
náo tendo eu perda nos quilates do dito ouro; q' he ilo q' ctiamáo ouro mu- 
lato; e p.a esta contia deu por seus fiadores e principaes pagadores aos Cap. 
Mor P.? Pias Paes, q' se obriga a ser iiador. e principal pagador de haa 
livra de ouro; e p.aomais se obrigou a ser iiador,e principal pagador meu 
pr' Cliristovio Antunes de Siqr.a e p.a esta satisiacáo obrigáo suas pessoas, 
e bens, aSim moveis como de Rais havidos,e pot haver;.e se asignaráo to- 
dos Comigo neste nieu livro: Capella da Conceisão aos 23 de Junho de 1699 
annos. 

Recebi todo este ouro sobredito, e estou pago delle. 

Capella 11 de Janro de 1701 a.s 
.\lm.da . ., 

Deve mé meu C0mp.e Diogo de Lara 24.000 rs q' lhe imprestei, niai; 
vinte mil rs, p a  o Anno Novo cobramos 24000 rç acima foi p.a os aviam.toç 
p.a as Minas no anno de 1702. 

Devo a meu C0mp.e hüaç I.as e mea de ouro em p6; paguei. 

Diogo de Lara e Morais 
Christovão .intuneç de Siqr.a 

Deve me mais o dito meu C0mp.e Cem mil rs. em dinheiro; dos quais 
corre a juros trinta e dous mil rs, e por verdade se asignou neste meu livro, 
Capella 23 de Junho de 1699 annos. 

Diogo de Lara e Morais. 
pagou tudo 

G.me Pompeo de Almeida / 

Contas c6 meu C0mp.e Diogo de Lara e Morais 

'Tenho conta antigas, q' ajustar có o dito meu C0mp.e no meu livro grande 
a folhas o. 

Deve me dr' q' paguei por elle p.a os ornamentos da Matris - 32WO 
Deve me mais de ferramenta este anno dc 1696 neste anno de 1696 

- pagoii 3.560 
Aos 23 de outubro de 1696 annos Recebi húa pessa de pano, q' corria 

na V.a a 10.500 rs.. q' descontará nas nossas contas. 
Deve dr' a juros --- 32000 rs; mais 8.000 rs q' pagou por elle ao 

P.e Fr. Seb.am da Madre de D.s; Mais de vaca 400. 
Mais de huns sapatos de cordovão 1000. 
Deve me mais em dr' preso, q' lhe impreçtei na viage de Yguape qua- 

tro mil rs por hüa ves mais p.a f.a o q' elle diser, q' cuido sáo 600. 
Mais por Rol q' me deu Jozeph de concertos de escopettas, q'do vim de 

Yguape 5864 rs e hüa L.a de Sa . . 5WO. 



Mais 3 ].as e mea de' ouro embarretado. Deve 4 ar. e mea d e  Vaca. 
Recebi a Conta do q' me deve vinte mil rs. em dr* q' Entreg& em SitoS 

aa Cap.m Gp.ar Glz' de Araujo; recebi mais des mil h. em drv, q' me deti 
. ,  , 

p.a comprar algodão de Seb.arn Pinheiro. . , 

.. . Deve de seis camgalhas 8000. Devo lhe 12 ar. de algod%o: ' ' 

Aos 14 de Junho de 1699 a.s iizemos as contas q' temos c6 ineu C0mp.e. 
assim no livro gr.de como neste, e os juros de a.s e meo, e o mais de deve; 
c hade haver achamos có Br.do Vicira e P.v da Rocha q' iicava devendo 
e em . . . safamos as contas cem mil e novecentos e sccenta reis. 

' Alm.da 
Mais do concerto e coronha da espingarda -- 1840 
q' lhe imprestei aos 16 de Janro de 1709 a.s 

passei esta conta ao livro novo Fo1.'31. 

Deve me meu C0mp.e Joáo Pedrozo de resto do custo da niulkqua - 
ajustouse esta conta; e não deve nada a988 
Devo mais a meu C0mp.e João Pedrozo, sinco I.as menos seis oitavas de 
ouro em pô; porq' das des I.as q' me hentregou pella Quaresma de 1703 
annos. hentreguei a Joáo Pedrozo sinco I.as, e mais seis  oitavas; com q' lhe 
sou devedor por tudo, entrando a adiqão defronte ffe. des ],as, devo quinse 
L.as menos seis oitavas. 

Deste ouro são duas L.as pouco mais, ou menos de Simáo Bueno meu 
C0mp.e de q' lhe paguei já hiia livra aos 11 de Novembro de 1703. 

Hentreguei ao  Cap.m Simão Bueno 362.280 rs p.a meu C0mp.e Joáo 
Pedrozo, a conta do drQ q' lhe devo, athe safarmos cozitas aos 11 de NoVem- 
hio de 1703 a.s 
Devo a meu C0mp.e João Pedrozo 13 L.as, menos seis oitavas. 
Paguei tudo,e não devo ouro algú; 20 de Novembro de 17Q.3.a.s 

G.me Pompeo. 
Deve me o Cap.m Joáo Pedrozo Xavier meu C0mp.e Cem mil rs em díe, 
q' lhe prestei aos 4 de Junho de 1707 a.s 

pagou se me este dr' 
G.me Pompao de ~ l m e i d a  / 

E u  devo ao dito meu C0mp.e seis 8.as e mea de ouro em põ. 
Mais 10 Covados debaeta 10 C.dos p.a Pompeo. 

Mais húa 1.a de retros alaranjado p.a minha filha 
Mais 20 v.as e mea de estopa q' dei p.a sua Cara 
Mais 3 imxadas q' dei a Joacliim de Lara, e a Bastião da Lucrecia da Caza 
de Alvaro Netto. 

Recebi mais 17840 rç em dr* 
Recebi mais oito mil rs. aos 30 de Septembro de 1708a.s 
Devo mais duas 8.as de . . . preto. 

Alm.da / 
finda 



Aos 7 de Novembro fizemos contas c6 meu C0p.e Ignacio cle Cnhas e 
Mend.ça e tC em seu poder p.a vender por minha conta o Seg.te 
34 chapeaç a douç mil rs cada hum: 
48 V.as de Bretanha, a mil rç a Vara 
64 V.aç de pano de linho a 800 rs a V.a 
isto acima esta a vender em Sorocaba 
hfais aqui 10 cliapeos a 1600. 

G.me Pompeo de .\lmryda / 

Jozepli de hlmeyda m.or no Rio de .ianrY 
.<os nove de  Outuhro de 1708 a.s remeti ao dito Jozepli dc .ilmçyda 

genro de Tobias Lupe e hüa barretta de ouro quintado c6 96 oitavas; e Ihr 
digo que do procedido della me mande . . . dous almofarizes de bronze, e 
q' remeta esta encomenda ao P.e Reitor do Collv de Snctris; i i  se cliania 
A U ~ . ~  de Morais. 

E q' havendo safado contrato me mande 6 alquçircs; c setido de mayoi- 
prego, q' mande 20. 

Passei esta conta ao livro novo a fl. 45. 

% Deve me meu SubrY LULS Pedios0 de Barros sincoeiiia riiil rs. ein dinheiro 
q' lhe imprestei aos 7 de Abril de 1698 annaç. 

Deve me mais dosentas oitavas de ouro eni pò <i lhe mandei a Curytiba. 
q' mos mandou pedir por carta sua. 

Assim mais lhe mandei 1426 oitavas de ouro em po, p.a comprar Bois; 
e entrando na C0mp.a P: Fraráo de Britto cabe a cada huni de nos 475 oi- 
tavas de ouro; com q' cada Iiü delleç me pagará a sua p t e  q' são as ditas 
475 oitavas, q' eu entro c 6  o pagam.to junto por todos. e este ouro vai por 
conta, e risco dos tres; a saber por minha Canta, e de Luis Pedroso, e de 
P: FrazZo 475 oitavas cada hum; assim maiç as dozentas oitavas acima 
váo som.te por conta de Luis ~ e d r o g o ;  maiç 18 moedas de ouro. q' vão em 
h6 canudo gr.de em q' vai o ouro, são por conta. e risco de P.' Frazãa. 

Hoje 20 de Septembro de 1ó99 annas; a; moedas de ouro são de quatro 
mil rs cada húa, q' faze 72.000. 

Mandei mais a meu Subr' Luis Pedroso 221 8.as de ouro p.a me trazer 
em vacas da pr.a parição; estas 221 oitavas vão por minha conta çom.te; c 
as 475 acima ditas. 20 de Septembro de 699. 
Deve me hú par de sapatos 1600; mais 24000 q' paguei por elle do chapeo 
de Sal. 

Tenho em Curitiha na mão de Diogo da Costa 200 8.as de ouro em pò 
p.a vacas; este ouro emprestei a P.? Frazáo e lhe pertence. elle o cobrará 
de Diogo da Costa. 

Fisemos contas c6 meu SubrP Luis Pedroso de Barros e me pagou as 
adiçoens acima; e sorn.te me fica devendo o ouro em *>o, q' são 675 oitavas 
aos 10 de Jutilio de 1700 a.s dise que meu Suhro q' tornasse a ssentar maiç 



8 oitavas em cada hiim, q' foi errada a pr.a conta. deve me de huns fechos 
m. 

675 
8 São 683 oitavas. - 

683 
G.me Pompeo de 4lmeida / 

Deve me mais o dito meu Subr" 670 oitavas em pô. 
Mais cento e secenta mil rs em dre; q' he o q' devia o PP Frazão. 
Mais sincoenta mil rç; q' paguei do Sitio de meu cunhado. 

Manael João deve me em dr? q lhe prestei aos 2 de Novembro de 1707 
a.s cem mil rs. ~00$000 
Pagou esta adição de Cem mil rs. 

Tem a vender de minha conta o Seg.te 
hüa pessa de pano de 102 V.as a 640 
60 Caixotteç de marmellada a a 480. recebi as marmelladas. 
Sincoenta chapeo a 1600 a . . . patacas; os peqrienos as sinco ti. mais 1100 
pregos a 1600 o cento. 

Mais 40 caixettas de marmellada a cruzado. 

Tem niI.el João em seu poder p.a me vender 22 clialieus a 1600 

Mais 1100 purgas 380 o sento. 

Recolhi os chapeus. 

Deve me Antonio de Oliveira Cordeiro cento, e trinta e sinco mil rs. 
erii dinheiro de contado procedidos de ouro, q' lhe vendi a mil e quinhentos 
a oitava a qual contia terá hum aiino da feitura desta, sem pagar juros; c 
de bú aiino par diante pagará os juros a .oito por cento; para o q' deu por 
seu fiador e principal pagador a seu sogro o Cap.ni Phelippe de Abreu c 
,>.a a dita contia ficarão ambos obrigação de seus bens assim rnoveis como 
de Rais, havidos e por haver, e por verdade se aSignarão Cómigo neste 
nieu livro. Parnaiha 14 de blarço de 1699. 

Pagou tudo 

Phelipe dc Ahreu i\nt.v de 0livr.a Cordeiro 
São 135.000 
Pagou tudo o Conteudo em Cima e me não deve nada, hoje 12 rle Sep- 

trrnbro de 1700 arinos. 
A1m.a 

Deve me o Sobredito -1nt.G de 0livr.a Cordeiro 6400 rs.  de huns fechos q' 
lhe remeti a Jiindiay aos 26 de Novembro de 1700 a.s 

-40s 23 de Julho de 1704 annos fisemoç contas c6 o Coronel Joieph Go- 
mes Madureira; e me he a dever novesentos, e quarenta mil rs. em d e  de 
contado; o.' lhe imprestei; entra nesta conta quatrocentos, e sincoenta mil 
1-5. do p r e p  das cazaç, q' lhe vendi; e p.a satisfarão de tudo obriga todos 
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os seus bew aSim rnoveiç como de rais; e s e  asignoit iicste incu livro. Ca- 
pella Nova, dia, e anno acima dito. São 940$000 

Jozeph Gomes 1,íadurrira 
Deve mais mea ar de vaca p.a sua caza 480; mais vaca 480. dese mais dese 

1280, mais vaca 480, maiç 480 mais da Confraria do Senhor 1440, maiç 380 
de Carne; deve mais 7000 de vaca c' Sal; mais seis patacas de vaca; mais 
treç patacas de vacas, mais %O. Deve ine mais 64 mil rç, por seu irmão 64000 

Recebi de Jozeph Gomes mil oitavas de ouro em pi> ano de 1705 em 
Dezembro, q' me remeteo por meu Subrp Frazão / G.me Pompeo de .ilmd.a / 
p.a satisfazer suas dividas. Paguei os 400$000 q' devia Jozeph Gomes 
ao Capm Simão Bueno aos 10 de Junho de 1706. 

Deve me Joáo Pinto em dr? 27.760. Seu f0 JQo Pto o niosso deve i i i c  

32 patacas; maiç o dito vinte mil rs. 

Dcve me meu Comp.e o Cap.m Gaspar Leme da Pra<i<i cento e sincorii- 
ta mil reis em dinheiro de contado, p.a ine pagar em oiiro ein po, nas 3li- 
lias; e duas patacas a oitava; q' fazem 234 oitavas e mea; o qual ouro heii- 
tregará nas minas, a Joáo Pinto ou a meu primo Sulpicio Pedraso; da fri- 
tura deste a oito meses hentregará a dito ouro; e como este dro ioi p.a $>a- 
gar as Cazas, em q' mora; náo satisfazendo o dito ouro, no tempo Sobrr- 
dito de oito meses, me ficarei cõ as Cazas; e por ser verdade sc aSignori có- 
m i ~ o  ricste livro; Parnaiba 16 de Maro de 1700 aiinus. 

G.me Pompeo de Ilmeida / Gpar  Lcmr 
São 234 oitavas. Figredo/ 

Recebi as Cazas por Feure rlo anno de 1701. 

Contas cõ meu C0mp.e e o Cap.m Claudio Fiirqui armo de 1700 
Deve me do q' lhe mandei vir de Santos - 8.300 
Deve me dc 3 ].as de polvora, e 9 de moni~ão -- 2.520 

1280 

.. - - 
160 

Mais di. ollrai .- 4.2011 
1140 

Mais em dinlieiro p.a jogo pg. 2.0Ml 
Deve me de obras tres mil rs. e quatrosentns - 3.W - 

62$020 1760 18.420 
1$760 1440 14.0W - - - 

63$780 3200 04.420 
8.420 

Devo eu ao dito Comp.? quatro livras de prata 

Devo ao dito meu C0mp.e o C. Claudio Furqui ouro me inipi-esicu eni rrcs 
barrettas - -288. 
a esta conta recebeu 105 ern po; q' dei a Fr. Fran.co, irade Fraiicisco. 
está pago de todo o ouro, s' eu lhe devia; e do dr? q' sahio da Caza da moeda; 
q'lhc hentreguei tudo. e está pago de tudo. 



Rccel>i de iiieu C:oirip.c o C .  Clau<lio Iiurquí a cunta do q' aciiria <I<.\-<. 
--- 12.000' : . : . : .  

Deve me o dito meu Comp.e de resto dc'contas em dr,! ---- 4420 
Mais de ouro em pO 2 138 1/2 vinte e liúa oitavas r inea. 
Mais do concerto de húa tamboladeira gr.<le ao ourives 11.000 
Mais ,cem mil rç q' dei a P.9 de Mattos do feitio das salvas -- 
pucaros de prata, e deve ambos os irmãos este drg 100$00i1 
Mais da Confraria do S.or anno de 1701 tres patacaç --- 960 
Mais em dro 320. 

Estas 100 $.as se venderão em S.tos a 3020 rs a mil r siiicoeiita rs. 
Recebi Ceiii oitavas de ouro crn po, q' iaco . . . . . . . . a 1050 rs a oitx- 

va; ou como a acomodar a meu Conip.~, e inc pagarei das 71 8.a. r inea :cri- 
nia ditas elle ficou c6 o ouro rni -- i 8  

8 

Mais q' <lei a Snra minha Comadre em drq ].a mil rç 12.000 r:. 
Deve mais de feitio das 2 salvas, e pucaros q' paguei a P.? de hlattos 500OD. 
Mais de prata, q' o dito Po de Mattos pos lia obra como consta da 
Conta q' rrnieteci - - 68.840 

.ius 30 de '~e r r rnb ro  de 1701 a.s ajustei as çoritai toda' . . . . . . . . ,  assiin 
<lo ouro. q' recebi como do ,mais, e me resta a dever meu Conii,.ç o C. Claii- 
rlio Furqui- em dr" (salvo e m  po liqrii<lu ,55120 r*. 
Deve mais inmi C0rnyi.r de ferramenta 900. Mais do Caniq do mar 6000 rs. 

Gme Pomppo de .Xlrnd.a / 

Deve me meu primo t >  Caprii,Bras Leme <la Silva Crii, iiiil rs riri dr9 de 
contado q' tomou a juros a oito por ceiito como Iiç uso r custume; e por 
todo u tempo q' rrn seti poder o tiver pagará os ditos juros; e iiomea híia-. 
moradas d& Cazas, r(' tem nesta Villa por fiança dos ditos Ccrri mil rs. c6 
os mais bens q' possue; assim moveis coino <Ic Rais, rle q' rÁo poderi .<li.s- 
por, sem q' satisfaça prv a dita contia; e por ser assim se asignoii neste inrtt 

livro de contas. Parnaibá seis dc Dez?mhri> de 1706 aiinos. 
Bras Leme da Silva 

Pagou i, principal c juros antio de 1707. 
G.me Pompeo de .ilnieuda / 

Coiita c6 meu Cunhado r> Cap.zii Moi  P." Diai PCS clesde u aiiiio <te 

1695 atlie este prer.tr de 697; tiradas rlu inrci Livro grrlc lioje i de Jaric'? 

de 1697 annos. 
Deve me drQ tiradas as coritas do 1.0 gi-.tlr q' inipurtáo riu &ti> 

livro - 15960 
Deve me mais da Confraria do glorioso S.to Xavier -- 16W 
Mais em d e  q' lhe irnprestei d serião p.a o pagain.to do dr9 da Sílra A,f .-i 

Roiz d deo a seu genro; e nesta a d i ~ ã o  teiilio duvida se me pagou oiitras 
este d e ,  q' será o q' meo cunhado diser lie em dr" --- I8 000 
Mais de vaca athe o dia acima de JanrQ - -- O 3000 



Mais de húa coronlia SM), de tachas - 1920. mais 120, q' soma - 02840 
Mais de 12 I.as queijo -- 4.800, de hiia fecliadura 800; mais de 2 fe- 
chaduras p.a P.D Dias Leite - O 600. 

Estou pago desta rnntia acima 
2500 1280 
1450 160 
- - 
1060 1440 
2500 

Eu devo ao dito ineo Cunhado os aviain.tos de Lotoens e retroz p.a hú 
vestido de Jozeph Pompeo, q' meu cunhado dirá o <i importa - paguei. 

Devo lhe mais em dr* das pessas, q' comprei de Seb.am Glz' de Aguiar; 
de q' pag-uei a M.el Bicudo de Brito, do n' herdario os ditos Bicudos, lhe 
paguei em drv 55400 r s ;  e devo de resto a meo cunhado paguei - 78.600 

Devo mais a meo Cunhado em dre q' me imprestoi~, q' cobrei de Ant.Q 
Cordeiro dc hguiar o Giráo dosentos mil rs, paguei 200.000 

Aos 30 dc Novembro de 1697 annos safamos c6 meu Clnhado o Cap.111 
?dor P.O Dias Pais todas as contas acima; e de todas ellaç fico devendo ao 
dito meo Cunliado os doseritos mil ts da ultima adicão acima, e o mais 
tudo safamos, e ajustamos. 

Deve me de jogo 1040; mais de resto do trigo I1.a S. P,  q' forão 6 a1qr.s 
deve de resto çette oitavas aos 27 de g a r ç o  de 1696 alinos. . 

Deve mais por hua.. . . sal e 10 purgas de antimonio de nove práos 
cada.. . 

Mais duas medidas de aguardentr. do Reino dcs pataças - 960 
Deve mais ao dito Cap.m Mor meo Cunhado P.? Dias Pais cem mil rs. em 
<Ire q' ine imprestou p.a pagar a João Barreto. com q' devia tudo em dro 
treseiitos mil reis hoje 21 de Setembro de 1698 annos. 
Deve h6 par de sapatos 400, mais dm q' dei por sua conta a Gabriel Potice 
12.000 que dei 12.000 da Confraria do S.or anno de 99 - 1000 de ferramenta, 
de Capelas, devo lhe de resto rne pataca, mais 5629 dr! de M.el Gomes por 
seo fe 9660. 

Paogau meu Cunhadn os tresentos mil rs. q' lhe clcvia iinje 4 de Junho 
de 1600 a.s em dr' novo. 
Deve me de . . . . . . . . 2000 - G.me Pompeo de Alriieyùl. 
Húa cangalha 2000 - Devo Ihc 4 patacas c treç vinteis dc hiia restituicão 
q' dekoii a Ignacio de I m e i d a  a faz.& de meu pai. 
Mais outra cavalln . . . . . . . . 

.Armo de 1700 

Deuç tiic iriiiiha iriná M.a de Lima 4.720, mais 960. :Mais de 2 C.dos 
de baeta 3.000 pagou. 

Tenho em dinheiro de minha irmã Cem mil ri, q' mandou dar o Cap.m 
Salvador George Velho, de se fará partilhas. 



Deve me minha imá 1800, Mais 480 da procuração. Mais 160 dos ter- 
mos; mais 44ü de outros papeis. 

Remeti mais por canta de minha irmá, deste dro 47000 rs; p.a os gas- 
tos da demanda, p.a dar ap C. Garcia Roiz Velho 35.J00 rs. q' lhe tocáo des- 
tes Cem mil rs. q' se não deu a inventario, por senio saber e os remeti ao 
P.e Rapozo não recebe0 inda este dro Garcia Roiz'. 
Deve mais das deligencias aos officiais 1600; mais 240 r. Mais 1800; mais 
de hüa prociraçáo 320. 

Tenho em minha ináo 240.WO rs em dr? q' remeteo o P.e Rapozo; 
200.000 q' pagou o C. M.r P." Roiz; Sanches; e 40 000 rs. q' cr io  p.a o pa- 
8am.to de Lucinda; q' dos secenta mil rs. 2' mandei p.a este pagam.to erão 
meus 20.000 rs. 
Deve me de I,." i,' Ilie veyo de S.tc>s P rla Canoa 2860; rnais W. 

Recebi quintieiitas oitavas de ouro eni 1>6 da conta de minha irnià, q' me 
remeteo meu C0rnp.e o C. Diogo de Lara, e Morais aos 11 de Janr.' de 
1701; q' hentreguei ao Cap.ni hlor Shome ?vlonteiro. 

Deve me minha irmã 130.000 r s ;  q' dei a João Cazado do dote de scri 
filho: hentreguei mais ao Cap.m Thome Motiteiro em drs 55.000 ,>.a coni- 
prar o ouro do Frances P.? Parente. 

Devo lhe eu 60.000 rs. 
fis esta conta aos 25 de Frvr* c deru - 212.7M) 

São 212.720 

G.mi Ponipeo de .Almd.a / 

Deprza ,  r Kol dos gastos corri a iaz.da de Aragaripuama 

Por trrs chapeos e alguns escravos -- 
Por 2 I.as e 1/2 de cera a 1óiM 
Por hatata 
tres cargas de sal a 3200 -- - 
H ú a  4.a de arroz 

' Duas ar. e 1/2 de açuqra, a 3320 
que dei a huiis mocoç p.a seoç I>entinhoi -- 
D e  20 meadas de linhas pretas a 60 rs 
de 60 bocetas de marmelada a 30 rs. 
Meya barra de ferro 
.A Affonco hú chapco có 2 V.as rle fita ve1m.a - 
Húa carga de sal mais 
Húa botija de az.tr doce 
Que dei a João Castelhanoç 4 c.os de I>aela preta a 1920 A- 

Oito c.os de Roão fino a 480 ri ' 

Huá duzia de facas 



C O S T A S  C 6  BR.dci,Virira de r\breii 170 . .- 

Jlevr inc Rer.do Vieira de Abreu dr" <I' llir imprestei -- tresenlos 
mil rs -. - 3oo$r~oo 

Deve m e  mais sinco redes p.a I'agar d* volta das Minas; biia destas siiii-n 
he de Maria Martins. 

Hentregou me Br.do Vicira h ü  Credito d o  Cap,m Aii.lo Buenu dr  240 
8.as de ouro em pô; r receberei » o u r o a  Conta do q' nie deve. 

Leva meti Subr" Frilsão este Credito p.a receber o ouro. 
Rei'ebi Cem oitavas de ouro e m  pó do dito l3r.do lTieira <i' mo reincleo 

i> C. Sirnáo Biirno. 
Recebi mais quinhcntai oitavas crn 110; dr q' ioi 11.a casthu; q' ias a Cont;i 
de seis centas oitavas? 2s q u i s  hentreguei ao Cai>.ni Luis Pedrozo, )>.a 

i> vagam.to do 4' <Icvia ao Cofre;  r <li> resto recrlii roGrita mil rs q' o consta 
q' sobroir do  q' devia ao Coil-e. 

Rccebi mais de hf.el Yur.5~ <:eivi i i t i l  rs. em <Ir,, por conta <!c Ur.do Vici- 
ra aos 30 de hlarqi> dr 1707 ;i ... 

í;mr Po~npeotlc .ilni.<la / 

Recel>i do Hv.do P .e  VigrY Piielii:pr de Campos o seg.te 
Rccebi 32 . . q' dt.i pello P.e P r e g o r  Fr .  G.lo da . \ s t in ip~io de I i i i  . . . . . 
E mais 4420 pello P e  JoZo de LIloraii Navarro 
Reccbi as hucettaí de . . . . . i sris leiiços. vendeu sr  Iiú Icnco q' er;ir> 

e t t r  
Aos 7 de Mago de 1699 annos illc rnaiidri bíi Rol <li..- q' irie inaiidciii 

r in  . . . p.a o m.dar cobrar; e Iir o seg.tr 
/ Deve o C. Cleni.te Portes Dei Rey p. 45510; mais 32000 r-. 
/ Aseiiso Alvrçs Macicl li& pevsa rio\-a 
/ Mais o dito e m  dr" +WU 
,' .%nt." ?Ivres Macirl - 5OMl 
,i .%nt.' Cardozo Pirneiitel - 1815 
/ .\ndr& dc 6qr .a  0.560 
/ Jorcpli de Godoi - Pagou - 3000 
/ Jozeph Correa irmão de .\seliso \ Ivres  - 21W 
/ Ant." Frz' i'orto -- 5900 
/ O C. P.? Rendon pagou -- 25520 
/ Joreph Niçudu de Harros h0 resto 
q' devia 24.760: enterido <I' t é  pago vinte mil rs., cleur 4.760. 
Ant.o de 8Siqr.a ni.or c m  t l tu  deve nic inea pcssa, ou i, q' rlle disser . . . . . . 
i ~ a g o t ~  e m  iiirro . . . . . . 

.%tino de 1702 Contas c 6  u Cip.m Mur  Tliuriie Montra de Faria. 
Deve inr o C. M. Tliome Erloiitr" de Faria s r i s  centos inil rç. eni dro <I' o pedi 
prestados ao Cap.m Fernáo Pais de Barros; e seu eu pagar juros deste dro 
os  pagará tambcm o dito C a p m  hlor Thorne Montrg q' os toinuu a Si' p.a 
comprar negros --- 600$O0<1 



Deve me iiiais çitico iiiil, e sciscent0s rs. q' pagou o Cap.rn Gpar  Glz' de 
:%raujo de freie, c gastos do q' lhe veyo da R.a este sohredito aiino - 5$6W 

' Rccchi de João Ferreira de Carvalho inil Ciuzados. por ordé do C a ~ . m  
Mor Thome bfoiitro de Faria, a conta do q' acima me he a dever; coin q' 
fica devetido me de resto dosenios e siiico mil, c seis centos rs. Deve- 205$600 

Recebi mais do dito João Ferreira em Dezembro de 1705 dosentos, r 
sincoenta mil rs 250$oOU 
aqui entrará algum dr" a conta do q' me deve Fr. ritlianasio Gerelano. 
o dito João Ferreira tem effeitos seus. 

Minha irmã Maria de Lima deve me ilozçntos mil rs. q' lhe prestei 
em drv aos 8 dc Abril <Ir 1708 aiinoç. São 200$000 

Passei esta conta ao L.<> novo a iol. 4. 

G n i e  Pompeu de .\linri<la / 

Devc ine rnais crni paLacas de Ceiri caixettas de rnarmellarla -- 32S000 
Recebi quarenta mil digo trinta e dous mil rs. do Ca11.m M.el 
Biciido de Rrittu das juros do anno dc 1706. 
te pago os juros atlie o aiino de 1707 inclusirc 
Rt-crbi os juros do anno dr 1708. 

Conta das cicopettas c( os ilcgro' té çnt ,das 

Cazas aos 8 ile Junlio rle 1702 annos. 

1 Jozepii Pirapora 19 1.orenco tapanliuno 
2 Af ion~o  mulato ?O Luis mulato 
3 Antonio lloçambiqne 71 Lasaro Correa 
4 Gaspai f? de Romáo 22 João mamaluco 
i Paulo tapanhono 23 Donato 
6 D.oç Arda 24 Seb.ain tecelão 
7 Alexandre Serrano 35 .\ligue1 mulato 
8 M.el negro, irmão de Eçtri.ir; 26 Pedro Tupi 
9 Severino mulato 27 Siriaco 

10 Silvesire rnulalo 28 hlartinl>o Ferreiro 
I1 Martinho mulato 29 Gastào 
12 Mathias manialucu 30 Simplicio 
13 D.os Cabo Verde 31 \nt." .+nselmo 
14 Fran.co Wetto 32 H.ar irmão de GastSa 
15 Ludovico 33 Claiidio 
16 Amaro irmão de 5a-tão 34 Phelippe Grande 
17 Hiereiniaç 3.; Salvador m;lato 
18 Jozepli Correa 36 I).os Carpinteiro. 

Deve me meu Subru .*lbanu de Gois' de Matoi em drv hoje 20 de Fevr" 
de 1696 annos - São 72740 rs 75740 

' Deve me mais a juros sincoerita mil reis em dr. a 13 de Outubro dc 
1692 annas 50000 



Aos 22 de Mayo ajustei a conta acima. e ine deve rni <IrY - 69300 
e també está ja pago de dous alqueires de feijão em . . . . . q' abatido tudo 
fica a dita contia de 69300 

Deve me mais hoje 30 de M a r p  de 2 pares <I? sapatos. e h 0  par d~ 
chinellas 2400; mais de 30 ar de algodão I5 . . . aos 70 de R\'«- 
vembro de 1696. 

Ajustamos contas cõ meu S u b r ~  o C. .illiano de Gois de Matos e me 
deve sincoenta mil r s  a juros q' Corre desde hoje q' ráo 12 <te .May<, de 
1697 annos; e assim mais me deve em dinheiro de Contado noventa mil 
rs; q' não pagará0 os juros dos ditos noventa iriil rs, r anni.te pagará os 
 anhos dos ditos sincoenta mil rç: por todo o tempo, r,' em seu poder tiver, 
e p.a esta satisfagão £as hypotheca de todos os seus bens, tiavidos. r pi>r 
Iiaver, moveis, e de Rais e por verdade se aSignori rieste nieli liuto Iiojc 12 
de Mayo de 1697 annos. Deve me mais li5 rapas a volta do Certáo por 
húa espingarda; e não trazendo gente dará 12000 ; r tainbé Iic fiador de 
seu cunhado Joáo da Sylvade quinze mil rs, q' me deve, procedidos rle hiia 
espingarda, q' me comprou; r por verdade de tudo sr asiria neste livro, Iiojr 
dia e era acima. 

.Ubaii« de Gois de Matos / 

Recebi a Conta dos juros dos 5 0 . W  rs. húa ,>essa de paiio eiii 12000, e 12 
alq.res de fejão 960 rs. 

Recebi ein <Ir" 3110 dp feitio da ferrain.ta q' 3-ei-ci se entra iia Coiitia 
r r .de acima, do q' me deve; 21 de Marco 1696. 

Recebi esta Conta; entra esta Contia no q' asirna iiie deve; r desroti- 
tandose os 3440 rs nos 72740 rs  q' me deve, íica devendo Iior eni cheo --- 
69300 de concerto da sua ferram.ta, cõ feitio ferro. e asso  meo - 1850. 
Deve me mais meu Subrv ,*lhano de Gois dc uhras q.do partio p.a r> Certão 
o anno de 1697 em dre 1020 ri.  

Mais de marmellada, vinho e aSucar e lumbrigueira 1000 
Por Novembro de 1697 annos recebi húa pessa de pano reis - 11000 
Mais sapatos Tornei este ano a seu dono 400 
Deve me em pano . . . . 4 ioises r6 ferro e asso meu ---- 1120 
Recebi o rapas q' me deve na Conta acima. Maisdevr de ferramenta 1700 

Ileso a 2.tit.r Ferras 12 taboas de sedro de clouç ~ialmos e dou5 dedos de 
largura cada húa. 8 são de 26 palmos de comprido. e 4 são de 29 palmos de 
cornprim.to -- Anno de 1693. 

Devo a S.to . . . . . . . . de baixo trinta e sinco mil rs em dr" de Iiúa ne- 
sra, e hii rapas q' trouxerão do sertão ao dito S.to 35.DOU 

Paguei a S.to Antonio sincoenta mil reis 
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Dos Ccm niil rs q' recebi do deiunto João Xachado de Lima paguei 
vinte e oito inil rs. a Gaspar Niineç Sarmento; q' lhe deu Joáo de Cubas; 
e quasi outro tanto a Phelippe de Abreu são 27.000 

Paguei mais a M.el Frz Thomé, q' recebeu por seu filho - 16.000 
a D.os da Rocha por M.el Correa 16.000 

Importa o q' tenho pago destes Cem mil rs do def.to meu tio João Ma- 
chado de Lima 87.000 rs; tenho de resto em meu poder - 13.000 
exibi os trese mil reis acima, e os hentreguei ao P.e Subprior Frei Sebastião 
da Xadre de Deus, com q' não tcnho ja em meu poder nenhii dro destes 
Cem mil rs. do defunto meu tio João Machado de Lima 

Devo ao Cap.m Thomaç de Sousa em S.tos de hunç barris de vQ 13.04« 

Mais 10 a1qr.s de Sal a 2800 o a1qr.e 28.000 

hiais.2 cadeados 560 rs.; paguei ao Cap.m Thomas de Souça 
Devo ao Cap.m Mor P.QTaques de Alm.da o q' elle diser; q' estou pella 
sua verdade. 

Por outubro do anno. de 1698 paguei a Joáo Rarreto mil cruzados q' 
lhe devia a reç5o de juros; siiico annos tive este dre; de q' paguei 500 p.tas 
de juros. 

Aos 16 digo 18 de Maya de 1706 a.s fis as Contas do q' me deve o Cap.m 
Albano de Gois de hlattos meti Comp.e nas adigoens q' ficáo na folha em 
fronte de n.? 15 q' fica atras; e me deve 326.000 
Mais de obras 5280; mais 1280 de húa fechadura. 

Recebi de P.O Borges desta conta dozentos mil rs. passa a fol. 19 

G.me Pompeo de Almeyda / 

Deve iiie iiiliu Subrn Bras de Almeida sincoenta mil reis em drp prece- 
didos de Cem ar. de algodão, q' me comprou a 500 rç. a ar.; e toma a juros 
o dito dr? por todo a tempo q' em seu poder o tiver; a oito por Cento, e 
dá por seu fiador, e principal pagador ao Cap.iri Seb.am Sutil de 0livr.a. e 
me fes hypotheca de todos os seus bens, assim moveis, como derais. ha- 
vidos, e por haver athe eu ser ~ a g o ,  e satisfeito dos ditos sincoenta mil reis 
c6 seus juros; e por verdade sc aSignou c6 seo fiador neste meu livro; hoje 
31 de Mayo de 1697 annos. 

Bras de Almeida / Seh.am Sutil de 0livr.a / 

Recebi 29000 nesta Conta; hoje 27 de Abril de 1697 annos. Almeida / 
Recebi toda a Contia aos 21 de Mayo de 1697 annos. 

Deve me Cem mil rs; q' estão acentados neste Livro a folhas 59. 
Deve me mais da Confraria da S.or anno de 7 W  1160. 
passei esta conta ao Livro novo 501. 21. anno 709. 
Deve me meu C0mp.e P.V Leme Ferreira Cem oitavas de ouro em p6, q' 
me pagará este anno, e não pagando neste anno cqrrerá a juros por Cento; 
e obriga todos seus bens, havidos e por haver, assim moveis como de Raiç, 



r se aSinou neste meu livro Parnaiba 30 de Iviar~o dr I706 annos, pagou 
tudo 

Pedro i.erne E'er.a i 

Deve mais 70 oitavas de ouro ao D.or João Leite da Silva, de q' sou fiador 
de hú cavallo, q' comprou. 
Rccebeu o D.or João Leite da Silva as 70 8.as do Cavalo. 

G.me Ponipeo de .%lm.da / 

Do ouro q' recebi de Salvador Goncalves de Aguiar mc paguei de ouro 
em pó de 19 oitavas, e mea; a Conta de 29 oitavas q' me era a dcvcr; o 
mais ouro q' me enviou ficou depois de quintado em 32 8.2s q' vendidas a 
1300 rs. soma 41WO; pagos os juros vencidos de anno e meo e mais algfias 
adiçoens em frente. q' estáo riscadas. q' somóu tudo c6 os juras 24,968, aba- 
tidos dos 41600, resto a dever p.a abater no principal 16632, fica de princi- 
pal, correndo sempre os juros 17,5768; q' correm a j i i ro~  do primeiro de Fe- 
vereiro deste anno de 1699; e tenho recebido os juros de todo o tempo pas- 
sado, athe a feitura deste. Hoje o primeiro de Fevereiro de 11699 annoç. 

G.me Pompeo de Alni.da / 

Deve me mais de húa carga de sal. e húa medida de aguardente 33320 
mais de v? do Reino 360; de vaca 200; da Confraria do S.or 1060; mais 40M>40~> 

Aos R de Julho de 1699 a.s recebi escrito seu c6 616 8.as de ouro cm po 
e como O mandar quintar o seguirei o q' me encomenda. 

Despois de tirar 8,S.a~ e mea p.a o P.e Vigm, e 9 ,&as i/2 p.a mí q' me 
devia; achei no meu marco q' reçtavão 5% R.as p.a mandar quintar das di- 
tas 5% oitavas tirei mais 20 p.a Phelippe de Xhreu. 
Mais des oitavas p.a o Cap.m M.el Franco, com q' ficáo p.a se quintar -565. 

Paguei ao R.do P.e Vigrv do abintestato 10.000 
Hentreguei a meu C0mp.e André Nunes 561 8.as p.a m.dar quintar, q' 

isso se  achou no peso. 
Importou o ouro acima quintado 414 oitavas? g' importa e& dr9 ven- 

dido a 1400 rs. a 8.a 579MK1 rs. aos 13 de Agosto de 1699 a.s 
Hade dar me meu C0rnp.e Leiras 838 rs do drQ q' lhe mandei desta 

Conta do ouro; q' eu mandei em drv 377.600 rs. 

Estou pago de todas estas contas anno de 1699. 
Alm.da / 

Aos 13 de Outubro de 1708 a.s devo ao Capm Shomas de Souza em 
conta nova de q' me remeteo em dito dia em húa receita -- 75$220 

Mandei pagar tudo o que devia a fazenda do Cap. Tliomas de Souza 
q' D.ç tem por meu C0mp.e Ignacio de Cubas; conforme a laude em frente. 
e ficamos ajustados, aos 14 de Julho de 1709 a.s 

G.me Pompeo de Alheida ,' 



Aos 18 de Junho de 1708 fizemos contas cõ meu C0mp.e Ignacio de 
Cubas e Mend.ça e he o Seg.te saias as contas do q' tinha a vender, e do q' 
lhe devia. ficou devendo me em dr? 37200 rs. 

No dia acima té a vender de minha Coiita o seguinte. 
/ 10 L.as e mea de retros de Cores a I60 a 8.a 
/ 11 massos de linhas br.caç de 30 meadas - a 160 a meada 
/ 7 duzias de Candieiroç a 240 cada hum 
/ onse pessas de baetas de Cores cõ 579 c.dos a 1440 o c.do 
/ sinca pessas de Serafinas c6 170 c.dos a 1000 o c.do 
/ dozcntas, e noventa e duas V.aç e mea de Bretanhas --- a 1000 V.a 
/ 963 V.as e mea de estopas a 400 a V. 
/ Cem enxadas a 1 e  cada Iiúa. 

Finda / 

Aos 7 de Novembro de 1708 a.s fizemos contas có meu C0mp.e Ignacio 
de C u b a  e Mend.ca e safas todas as q' entre nos havia me ficoii dcvendo 
novecentos mil rs em d P  900$0o0 

Passei esta Conta ao livro novo. 

G.me Pompeo de Almeyda / 

Contas cõ Ignacio de Mattos m.or na Bahya 
Remeti ao dito Ignacio de Mattos o anno de 1697. 4 barrettas de ouro, q' 
me mandasse o procedido delle em muleques; este ouro he do Sarg.to Mor 
Bento do Amara]; q' por minha via manda vir estes muleques, e são 200 
oitavas, se me não engano, q' não estou certo. 

De minha conta lhe remeti 6 pesas de pano de algodão p.a me mandar 
hum pucaro, e salva. e hum saleiro. 

Aos 8 de F e v r . ~  de 1699 a.s remeti a Ignacio de Matos na Fragata dos 
P.es da'C0mp.a duas L.as de ouro de Paulo de Barros. p.a lhe vir em mu- 
leques; 236 oitavas do Cap.m Miguel Garcia, p.a o mesmo; e tres L.as de 
ouro meu p.a me mandar em prata lavrada. Mais sette pessas de pano de 
algodão có 839 v.aç brutas p.a me vir tudo em prata, confornie a receita q' 
lhe mandei. 

Tornei a recolher este ouro as 3 I.as ao pano q' lhe remetia, por causa 
dos Piratas; e aos 27 de Abril do sobredito anno escrevi a Ignacio de Matos, 
se quisesse mandarme a prata lavrada, por minha conta a Santos, q' lhe 
mandaria o procedida, ou o custo da prata em ouro, por sua conta a 15W 
rs a 8.a 

Por Marco do anno de 17W lhe remeti tres, ou quatro L.as de ouro. 
por via do Cap.m Mor P.? Taques, e o Cap.m G.ar Gonçalves p.a me mandar 
em Negros ou mulatos, e q' não repare n o  preço delles. també lhe remeti o 
ouro de meu C0mp.e Simão Biieno. 

Remeti mais aos 29 de Marco do dita-anno por via do ~ a p . m  Gaspar 
Goncalves a Ignacio de Matos duas barrettas q' pesão por tudo 259 8.as y.a 



me comprar em negros nauns q' os pague atlie 180.000 rs. q' liao repare rio 
preço. 

Mais no mesmo dia duas barrettas q' cada liüa peia 95 oilavas q' iazeni 
190 oitavas p.a negros bounç. 

Por Mayo de 1700 a.s lhe remeti sinco l.as de ouro do Sarg.to M.r Beii- 
to do Amaral p.a prata lavrada; c duas I.as e 24 de Br.meu Bueno, p.a m.dar 
a Pernambuco por negros. 

Safamas estas contas anno de 1701 por SI, . . . 
G.me Pompeo de Almeida / 

IYa frota q' sahio do Kio este anria de 1701, aos 10 de Julho remeti a 
S.tos Mendes Maciel sette I.aç e 60 oitavas de ouro embarretado p.a q' 
este e o resto q' té em sua mão e esperada por meus negacios. 

Na frota deste anno de 1702 lhe remeti ao dito por via de Diogo de 
Almeida Lara mil e sincoenta e nove oitavis de ouro embarretada; ou o 
q' diSer Diogo de Almeida, e lhe m.do receita q' fica asentacla no Livro 
grande. 

Recebi cartas uas em os 10 de Novembro de 1703, e conta da vinda d o  
ouro, q' lhe remeti o anno passado, e as sinco L.aç q' lhe mandou bentre- 
gar Roque Montr-aim; o q' lhe remeti o aiino passado forão 968 oitavas; 
có as ditas sinco I.as montou dro conforme a Conta q' me mandou 2452725 

Recebi as carregaçoenç. q' me mandou juntam.te có as contas acima; q' 
importão ditas Carrega~oens 1274585; e desta conta do ouro 
fica na sua mão de resto - 1278.140 rs. 

Na frota deste anno de 1705 recebi a impartancia da carregacão ri' 

me remeterão, q' importa dr" 1225$264. 
e gella minha conta terá em sua mão sinco mil Criizadoç. pouco mais ou 
menos; 

Recebi a carregação vinda do Porto, remetida por M.el Fran.co de 
Lima, por ordé de Sanctos Mendes ~ a c i e l ;  feita em 4 de Janro de 1707 
annos. q' importa em o Conhecim.to a Carta - 260$821. 

Aos 20 de Abril de 1708 recebi conta sua ajustada; restanie a dever em 
<Ir? 30.360 rs. 

Contas có Sanctos Mendes Maciel m.or eni 1.x.a 

Aos 29 de h f a r ~ o  de 1700 a.s lhe remeti por via do Cap.m Gp.ar Gon- 
çalves de Araujo hiia barretta de ouro c6 12ó 8.as; e lhe eçcreveo, q' he p.a 
as minlias encomendas, por via do Cap.m Mor P.? Taqucs; e q' se não for 
necessario o ouro, q' me mande fazer do procedido dellc 12 Curilhettes p.a 
a mesa, q' simão p.a sopas, e caldo, e dous castiSaes de mesa, e liiias galhe- 
tas, có seli  pratinho; e q' da barretta tire 20 oitavas q' lhe ofere~o p.a hü 
anel. 

E q' procure reposta dessas Cartas do Cap.m P.o Parentem Frances, 
Cazado na Corte; q' assistio no ehgenlio de ferro em Figueirô ou Alcobaga. 

Escreveo me na frota de 1700; té em sua mão o resto do dro q' empre- 



gaii tio miro <Ir dourar. i( riiiielco tia iiita frota. q' sácj rin d r '  dr? 66101 rs.; 
eslc drY tenlio i1n 1.s.a na sua iriáo; mais Ce~ii oitavas de ouro. <I' eu  r c r i i c -  

tia :i Sehastiáo Diiiis, q' o n5o rrcrbeu; niais Ilir iiiaii~lri iicstc aiiiio dc iil0 
Iiúa barra c6 126 %as, <i' acima digo (ligo; ci>iri i( iriiho lá 200 8.2s de ouiu, 
c o i  seceiita e sei, niil rs; e lhe IICGO inc iiiaiidr Iiíi guiáo de sctiiii de 18, oii 
19 covadoi, c6 suas {ranjas, r frocos; e contiiiiic as deiig.-as do q' llic cii- 
comendo. 

Recebi ein 29 de iiiayo de 1701 a.s carta siia cõ coiila do q' Iiie rciiicteo; 
feita cm Lix.a aos 26 de Janr? do dito nnno; em q' nie reinetro o Guiáo de 
Calharnaco caramesi. 12 Ligella-. gnllrr!l;iz, castisiaii, '1' tiido ci i \ i<>u eiii 1.ix.a 

274$9.<7 rs. 

10s 3 de Jlillio I-ccclri carta sua, xiiiila iia ii-ota de 1702 ;i.- r;' i i i c  i i i a i i -  

il.i Conta do ouro; e ine reinetç o q' Ilii: prili erir iasenda-. c pratas, c 

iniporla o q' me reinrteo ?5ô$737 rs, c a iiiil>oiiaiici;i r10 ouro i l i i  atino <Ir 
i01 Iic 173$936, como se ve da sua conta; e fica liquido em sua iiiáo da 
rcinessa deite anno 179199 rç; té mais na siia iiiáo Sanctos Mendes llacirl  
siiico livras de nilro cmharretado, r( Iliç niaridoii entrepar Roque Ilontciro 
rir miiiiia roiita, <Ic c!' <Iari corita :i i c u  iriii5<i. 

C;.~IIC L'íib~ipro (Ic  \l~n)ri(la. 

Coiitas cú :\ii.to Fr.i~~inti<lci Ciihas o Oleiro 

.\os 21 de Srptenihrri de 1704 annos eiitioii naminlia iaz.da Azit.'? Fi-L' 
Cubas; <i' o rnatidci r i r  de Utu. l>.a trahalliai, i. fazcriiie prriileiras; c llie 
i~iaiidei a dita V.a de L-tu secccita iiiil I-s eiii <li*, q' niç ii~aiidou pedir; e mc 
deve o dito <Ir0 p.a irir ir sa~isfazendo no que avensar nas o l~ra i ,  g' i i ie  iizcr 

rlr barro. 

Coiisertoii sc Coiiiigo eiii Iiíi criisa<ln <lc feitio dc cada iiiía das lirrulei- 
ras. g' forem a nieii Coiitrnto; c do iiiais r( iiser coino hc tclha tijollos, e 

mais obras, q' Ilic darei o terco de tudo; eu Ilic disr, q' o inillio, e icjáo, e 

sal lhe  náo hax-ia ile custar =ousa algüa; o !"ais, corno Iie agiiardeiite, Cai- 
iie, rtc. q' llie asiçtiria eu pello preco q' corresse, a sua custa. 

Deve nie o Sol>iedito o dro q' Ihc mandei a Utu, q' acinia digo. <i s2u 

Scccnta iriil rs. 60$000 
Mais 1 iriediclas de aguatxlriite dc Cana --- 1$280 
Mais inea ar. de i a c a  an i:. Diogo dc Lara U$480 
Mais a i de Outiibro 4 incdidas de aguari1.t~ - 1$2RO 
Mais 4 medidas a 18 de Oiitiibro 1$?80 
Mais a 26 do dito 4 rricdi<las de aguardente 1$280 
Mais ;itlie 12 de Novciiibro sette niedidas ag~iar<l.tr - 2$2M 
Mais dous cruzados p.a pão -- O$SW 
De vaca derc I ai-. S960 



550 R r v r s r  oo INSTR~TO HIST~RICO E GEOCIIÁFICO DE S. PAULO - 

Faro novo i~ioda de acento do q' compra o dito hiit." Frt' Oleiro; por 
ser mais facil; com q' as medidas de aguard.te q' continiiar daqui p.a baixo 
vão em riscas; risca q 'passa a linha comprida Iie iiiedida inteira; o q' iiáo 
passa he mea medida; na inesma forma serão a5 ar. de carne. 

Dere cic agiiardeiite a 320 rs a aguarderite. 

De le  mais iiii dr'! q' Ilic dei pella Quaresina 1 9 ~  
.\griardentr 

inais aguar.lr 
Dere nie inair riirte mil rs, q' lhe iinprestei aos 23 de Jullio de 1705 

aniios. 
Giiilliçrme F'oiiipco de .\lmeida. 

Coiitas c6 I l e l  Frai,.co de 1,iina ni.or iia Cirladr do Porto 
Rerneti ai) dito por via do C. Diogo de Alireida Lara por mão rlc 

Fran.co Xavicr genro de Rras Leiiie, aos 12 de Agosto de 1707 a.s i73 8.as ~ l e  
ouro em duas barrcttas p a  nie iiiaiidar era e topas ,  liiiho. Sera etc. có adver- 
tencia q' iicste "tiro entra o C. Simão Buesio em 70 oitax,as, <I' vão por sua 
conta, e risco. e o dito; e o dita C. Simão Bucno rrir <lerr as ditas 70 oita- 
vas, p a  Itir \-ir tamhem carregacio por sira conta coriio consta da receita 
q' aqiii estâ. 

Não remeti a conta aCinia. 
Hentregtiei ao R.do P e  Vigi-,r Isidoro Pinto <ic (;<doi tudo o q' iiic 

tinlia encarregado p.a mandai- vir do Reino Iiúa alaiilpada de prata; e como 
a rnandri vir a minha custa, por iiiiiiha devocão pia-u Sar~ctii'simo. lhe tor- 
nei o dito dr?. e Iiúa harretliiha r( [>Piava trese oitavas c inen de ouro quiii- 
tado, emharrctado? q' larnbeni me tinlia hentrcgado dita I>arretta; r o lie o dro 
cento, e trinta. c dou5 mil, e cento c recenta reis: c fis a lirntr?ga rrn o aiiiio 

de 1763. 
São eni <Ir" 13i$lMI ri 

Euqucl~io de .\guiar, iiicu \iiili:ido 1 E  a vetidrr de minha coiila n sc- 
guintc- anno de 1707. 

.Aos 24 de Deicinùru de i707 a.s I1.a vcndrr 24 cliapeos 1 %  ~iardos a seis 
patacas cada li5 mais 33W pregos a 4 patacas o Ceiitn. 

Recollii <i< prcgris. Tciii 44 chapços a rciidcr a 1600 i-S. c seis pataias 
os chapeos. 

Recolhi os pregos. 

Teni a render meu afilliado o Srg.te 

Qnareiita cliaproi a seis Ilatncas. Kerollii iiiais iiiil ~>rçgos a iinco 
,>.tas O ce11to. 

Recebi 12 cliapcos, os inaiidoli r i r  <Ia villn. 



.\os 2. .de  hlayo de li06 annos ajustarnos contas có nieu SiibrO o Cap.m 
Liiis Pedroso de Barros. 
e he o seguinte. 

Deve me o drp das Caras Q' lhe vendi 8OO$OlM 
Deve nic mais ouro. 2' lhe irnprestei p.a comprar pagou o ouro. húaa 

~ieSsas em Pariiaiba - pagou - São 345 
Recchi de meu Subro em dr? seis centos mil rs. da festa de São B.to 

deve dr. 19.W 
Deve me mais cern mil ri, q' lhe prestei Ela ajuda rio pagamto <I' fes a An- 
dre de Sainpayo. 

Por < I  C. 11. Jorepli de Gois deve 1238(10 
Recebi do P.e Jozrpli dc Aimeida 
<I' pagou por seu cuiitiado o (1' devia ao C. h(. Jozrph de Gois 71000 

Dcvn eu ao dito meu Siibr" 36$550 
Irni~ortão ar obras de meu Subr? o C. Luis Pedroso de Barros, 

c6 os ariarn.toi todos p.a as iniiias -- jô$180 
Deve irie 42 L.as de ferro. e 8 L.as de :isso. 
Deve me mais de dous ieclios de escopetta 120$RW 
Mais dc raca - 6520. 
Devc ile seis bois capados - 

- 
3 m  

Mais vinte init rs. ?O$WO 
Safarnos contas aos 3 de Mavo de 1709 a.c 

G.mr Ponipeo <Ic .\irnei<la. 

De\-e riie Sylrestrc Gornci trinta e srte inil r Ceiii rs. ern dru p.a iiie 

pazar em ouro pello (1' correr, de volt:< das *ninas p.a onde ias viagé o anno 
r( i.é de 698; c não iazendo me pagará em dru a dita contia; e estando o 
<kV a C tu  me pagará 11900 rs a pezo, e mais em dr" . . . . athe fazer a dita 
conta; q' são 37100; c s i  aSiiioii neste ineti I.." hoje 18 de Dezembro de 
1697 aiinoh. 

Hadc pagar toda  a cuiita a przo.  q' assim >e rcsulvro depois da conta 
aCiiiia. 

Silvestre Gonics 

Deve nie ttiais tresr 0itax.a~ dc oiiro quiiitado p.a parar o . .  volta dai 
niiiias. Mais 2000 rs. p.a Cera. . . lodas estas contas hade ser do a pezo; q' assiin se resolveo. 

Hade se abater a ferranita q' se n'ao levou da canta acima f ie  hadc 
abater. 

Pagou me tudo aos 8 de Jarir" de 1700 a.s as 964 82s de oitro de Jo- 
zeph Gomes importão 1156800 

Almeidi / 

Aos 18 de hfayo de 1701 a.ç iizemos coritas có o Coronel Jozeph Gomes 
Madureira; e ine he a dever em drQ de contado, ri' Ihc irnprestei novecentos, 
e treze mil i-S. São 913$000. 



Ucclaro q' houve erro lia conta acima;  e i%<> -oiii.tc 8lJS100 
oitncentos. e tresc mil e Cem rs. 
U r r e  me mais dr* q' lhe imprestei, <~.clu fui a Junila? 
Dcre mais 26 8.as oitavas, e mea de ouro; deve iiiais 21  Sas  <I t  oiii<i. 

Recebi 964 8.aç de ouro ri' lhe pagarei pello <I' correr. 
Kecehi do dito 35000 a Conta da drQ do  CamY <lu tnar. rcce!,i iiiais 800 de 
João Rapozo, mais 1200(1 de P.'? Frasáo, iriais 4000 r i  de J." T.eite de \li- 
randa. 

Deve rne quareiita mil $-i. q' me pedio I>.a Fraii.co Hiieiio; iriais 1.5 sellos 
q' lhe drii p.a mi meu C0rnp.e Fran.co Ruciio; mais oitenta mil rs. do Ca- 
rallo q' lhe mandoti meu C0mp.e Ignacio de Ciibas. Urre iiie 7-inti. mil rs 
pov D.os Pais. 
Recel>i a Conta cio Calii? 6000 rs. do  iiieu Colnl>.t Siir?;io Ri:eiici, mais do  

Cam' 12000 dc minha irmã. 

Derr i i i e  mais 120000 rs. do Carallo . . . . . . . . ' lkx~e me nrais 24000 ,-S. ,I' 
llie iinprestei no (:asam.to de Frasão. 

Saiairios contas 
G.ine Poii!~>~.o de .\lrneiila 

-40s seis de Felereiru ilc I704 a.s cnipiesrei ao Ca11.m Silvestre (ioriivs 
Ma<l~ireira secenta r quatro mil rç. em dinheiro de contado; p.a moa pagar 
todai as i eçeç ,  q' ri, lhe pedir, q' lhos eniorestei gratis; assiiii mais i ~ i c  

deve rintr oitavas de ouro em pô, procedidos de Iiurn cobertor da India. c 

ires cataras; q' Ihc vendi; e por verdadc se asigriou iicste iiie (rnru) l i r ro .  
Recebi a> viritc oilavas <i? i>;i:n,. S~!.,e\t!w (;<>>me, \f:cdt~r.;< 1 

q' rnr dcria o Cap.rn Silvestre de Gomes; e os 
secerita e quatro mil rs. q' deve acertarei na Coiita rlc scii irrnáo ci Coiciiicl 
Jozepki Gomes. q' assim rnc avisa o dia Coroncl. 

Aos 30 de Dczeiribro de 1706 a.s iizernoí a Coiita ieiiios c6 o Coroiiel 
Jozepli Gomes c6 meu C0mp.e Ignaciu dc Culjas; acliaiiio- dei-er i i i e  <Ic 

347$440. resto - 

Aos 26 de Fcvcreiro de 1704 a.s iizcnios contas c6 o Coronel Jorrpli 
Gonies Marlureira. r ine lie devedor de settecentos. quarenta, coito inil. r 
dusentoí, c oitenta reis,;. a saber quairoçentoç, e çiiicornta mil r ç .  em <Ir9 
procedidos das casas de Sobrado, q' lhe vendi; q' já farão suas os aiiilos 
passados, e lhas tornei a vender pelo preco acima; e o mais Iie de diniieiro, 
q' lhe imprcstei; e por rerrlade se aSignoii neste meti lirro, era acima. 

Jozepli Gomes Madur.a / 
Recebi a esta conta sincoeiita iibi! rs. q' hc o <I' devia n defunto Jozepli 
Pompeo a Jozeph Gomes. 
Deve nie mais oitenta oitavas de ouro cm 126. piocedidai <Ir h5 carallo, i,' 
lhe vendi, p.a mandar as Minas; tornou a dar me este Cavailo, c não a deve. 
Deve nie mais 29000; são vintr e no\-e mil rç. nesta adicão. 



Deve ine Jozeph Gomei 1760 da Confraria do Sr. Mais de vaca 5.730. 
Mais de sac c vaca 12.000 rs. 102W mais 480. 
As mil oita7:as de ouro se rendeo a 1150 rs a oitava importa a dr" <<1' paguei 
ao Cap.iii Simáo Rucnu do seu credito a 10 dc Junho de 1706 -- 4SSS320 

Contas có iiirii pr" o C. Diogo dc Alnida Lara rio Rio <le Janrv. .\tii~o 
<Ir 1696. 

Por Xovembro do Sobredito anno remeti au dito ineu C0mp.e 8 peisas 
de pano de algod5.o duas redes lavradas, q' custarão 16000 rs; c c6 mais de 
tninlia Conta hiia pesça de pano do P.e Vigrq Izidoro P.to de Godoi <i Iir 
riiinha; iora a Conta toda do pano, e trassada da Siira S.ta Anna. 

Paguei a Frari.co .Alves Raiz' m.or cm Utú por elle --- 2823 r\. 

Por Mayo do anno de 1696 remeti a rneo Comp.e Diogo de i\lmeida 
Lara des pesças de pano, por minha conta, e o dito estâ enganado; Por 

cuida são da Conta <Ia Sííra S.ta Anna; e são minhas; coin q' estas dcs 
pessas de pano, e as 8 acima, c6 as duas redes, e a peSsa de sano do VigrY. 
São p. a Conta dos 251.738 rs. q' Ilie devo. 

Por conta ila Sííra S.ia .Xtiiia Ilie tendo matidado o q' corista iia ladudc riii 

ii-oiitc. 

1697 aiiiios 

Aos 4 de Fevereiro de 1697 annoç lhe remeti, por irigiiha Conta 16 prs- 
'as de pano có 1648 v.as barretas de 4 pessas dc trassada có 492 r.aç e mea; 
c 6  hiia receita do Cap.m L.co Castanho Taqucs, q' vinlia por conta, e risco 
do dito Cap.m L.$o Castanho; e q' o rcsto desta carregaçáo de pano. e 
traçsada acento em minlia conta no mesmo dia de 4 de Fevr9 lhe remeti 
mais Iiúa barretta de otiro c5 100-Cem oitavas p.a se pagar de tudo o q' 
lhe devo; e ficar lhe dr? dc sobra p.a me mdar  a q' Ilie pe$o em húa receita 
geral, q' té p.1 todos os annos me comprar na irota. 

P a ~ u e i  pello dito meo C0mp.e C. Diogo de A1md.a ao Cap.in A n t '  Y c -  
droso dc 0livr.a por carta sua 47715 rs. / anno de 1697 por março. 

.%os L1 de Março do dito anno remeii por mcu prv Ani.? de Lima m.or 
na Ilha de S. Seb.am 2 barrettas có 77 oitavas de ouro ao Cap.m C;p.ar Gon- 
qalueç, p.a remeter ao dito rneo C0rnp.e Diogo de Almeida ao Rio de Janro. 

Derc o resto <Ic hüa caixa de aSucar, q' mandou ao Reino por miiilia 
conta, na frota de 97 antios, p.a hú  Cx.am de louça e veyo o Cxam q custoii 
tudo 11659; e o S.or Santos Mendes Maciel lhe escreve" cõa louca. q' 1150 ti- 
nha vendido a C.xa de aSiicar. 
hlando dar Ilie porsáo de trastu de0livr.a tres inil Cruzados p.a mos e i i i -  

pregar etn negros costeados. 

Por Setembro de 1701 a s  recebi conta sua ajustada e me restou a devcr 
14$200; entrando ria Conta a negra Elena, em 145$000; q' inda náa ma rr -  
mete". 

G.me Pornpeo de A1rn.a í 



Por Julho destc aiinu dc 1705 Renieli a nieo Cornl>.e o C. Diogo dc \ i -  
i~ieida Lara Iiüa receita, p.a leitos e cortinas de Seda, e mais iiieiiciesas, r 

lhe renieti as tres barrettas de ouro q' pezaráo 140 oitavas de o?li-o quiiitailri. 

Contas c6 o Calr.ni l'liornas de Soiisa 
\ o s  19 de Marco do  armo sobreilito lhe remeti <lo/riitris i i i i l  r>.  li.;, iatihia- 
zrr ao Cap.m Gp.ar de Araiijo. q' 11s: tem M$OUO r,' eii llie i-citaia a i i c \ r r  

<k rrçtopella cniita o q' clle diser. 
E~ii Novemhrii lhe mandei mai. outros <lozçiitos inil ri .  

hiaiidnu rnc conta ajustada rni l.lar<;o de 1705 a.s aSini riie iraia a drx~rl- 
100$015 c eiiteii<lo q' trio ineteo nesta Conta 63 mil e taiitoi r-. r( rii rriat?<lci 
s;itisiarer ao <lciiinto seu sogro. 

Kni Fevereiro aiino de 1706 

Dcve o Cap.rn Tlioiiias de Soiisa da Coiita ajiista<la ciii hí.lar<;o <I<> aiiiici 
de 705 1005015. 
licita Ci~rita sr iari meiicão, <j  dcve o dito o i  20US000 i!' Ilic rcnir!i ciii Xii- 
remlirn <Ir 1705 a s  

.\os 11 de F e v y  de 706 ficáo ajiistadas teclas aí  contas aSiriia: c ~ i i - i i i - i -  

pio Coiita iiova, ij hc aScg. te  
Deve iiie o Cap.m Tlioiiiai de Sousa <Ic resto dai  ;<li(orii> a i i i i a  
Erri Marco do Sobredito aiino llie rcincii siiicoeiita iiiil ri por Juzi,>ir 

iiiulato, q.do ellc fug-io. 
.Aos 28 de Abril lixe ciitregou ineu Subr? %lrxiriiiaiio <!c Goií 100 oiii- 

x~as de ouro eni pii. p.a o veridcr e carregar o procedido <lellc ern niizilia Cnri- 
ta, ieç vezida della a 1100. 

Ern Fevro de 1707 me rriandoiz conta ajustada, r iiic fica deieridn d i  
i-eíto de coiita 40793 

Ern Março de 1708 safamos contas- 
Principiarciiros corita riova. 

AI~n.da / 

n r i o  de 1705 

Devo eu ao dito em froiite 63 mil e tantos, <j pagou por ordé minlia a 
Íar.da de seu Sogro, q' Dg' tem. 

Devo mais da receita, q' me mandou aos 15 de Novcinhro de 1705 a s  
62$080 rs 62$080 

iirsta receita eiiiráo 20 alqres  de Sal q' inda tem em 
sita Caza atlie a nies dito dc Korernliro. 

Em Fevereiro anno de 1706 
Nade haver dito S.or em froiite 63 mil rs, q' pagou por ordi. minlia ao 

<lefiiiito çrii sogro 63$00(1 
,Mais da receita, q' me remeteo a 14 de Novembro passado de 170.5 a.s 

62$080 



Mais ria receita, q' irie niandou aos 3 de FerrQlo dito aiino aCinia dc 
de l i06  120$9RO 

\os 111 de Fer ro  de 1706 a s  i i c h  ajiistai a i  Coiitas a5ini:i; e priticipio 
Conta iiosa, q' iie a Seguiritc 

H a d r  Iiaver o dito S o r  etri fronte o valor ,Ia receiia <i ~ i i c  rriiieteo ciii 
3 dc Fevr" dc 706 1?0$9RO 
Mais <I' trouxe Jozepli mulato qclo iugin. riiilio e peixe, q' iiiil>o:ta 35 mil 
rs poiico mais oii iiiei~oi, q' estarei pclla sua  Cotiln 35$000 
\tais 4560 r( J C I ~ C I  I7.to gastou <l.<Ii> foi h t i c a r  o5 iogidoi --. l$560 

.\os 28 de .Abril recebi receita sua do  <I' i ~ i c  rcnieteo, p.a i, ('s:>.in JoZo 
Leme Boiniaiite, e p.a mim q' importa tiiilo como clle dis --- 68$i?0 
\lais do q' remeteo aos 14 de Jiinlio -- 35$2íiO 

o s  3 de Fevr" dc 1707 a.ç mc rcmeteo conta ajustada c resta a de r r r  
131i - -lU 793 

Aos 14 de b r i l  dc 708 a s  deve r10 <i nir remc!co có rtiix;riiai ferro-. 
viiilir> e iecliaduras 92.690 

E m  o inrs de Biar~o de 1708 me i-evnrtci, ri,iit.i ajli5tarl;i; i i i o  r l r re i~ i< .s  
Iiíi a oiitro coiiza algüa; ~>rincii>iaremos conta tiora. 

Guilherrnr Purnl~eu <Ir .\lnieqrla / 

I)e\-c iiie o dr. Jacititr> Mor.a Cahral 21 mil reis, q '  Ilie iinpirstri riri iliiilii'' 
de contadom $>.a mos pagar no iiies de I l i r i l  do ;iiiao <I' vem r le 1692, e piir 
rcrclade aSiiiou rieste mcu I.? 

pagou Almepda / Jassintto Moreira Calxal 

Paguei este aiino de 1692 ao ?.r Arit." Rapozo de Sic1r.a - 10110(Hi 
a João Barreto 1Ci8360 

a Çtira Leonor de Siqr.a 216000 
a Sehzstiao Ricudo de Rritto 212000 
ao P e  Vigrn Içidoro Pinto paguei o <IrY de S.to 4n . to  q' sZir - 060000 

Soma ao todo 6963MI 

Paguei maiç a o  Cap.m Mar P." Dias Pais ùre da avaliaêão de João Piii- 
to, Luis, e o rnuleque q' dei a meii Stil>rQ F~ari.co de Godoi -- 50000 
hlais ao Cap.m An.to de Godoi hforeira do gado, r( me sendro - 62400 
1.fais ao C a p m  >for P."Diaç P a y  - 17000 

hlaiç ao Cap.m Ant.' de Godoi 1,íorcira paguei em drn da compra, q' ii, 
de Joáo Pinto, Luis e o mrilerttie 3lanuel q' dei a meu siibrY Pran.co e do- 
colchoeiiç, caixas, etc q' comprei nas partillias 66000 
Paguei mais em o anno de 1693 por Janeiro a ineii Com.e o Cap.m Thonic 
de I.ara de Almeyda tudo o q' lhe devia. q' iml~ortou ao todo oito centos, c 
oitenta e qiiatrn mil r& em dr" iicamos safos de todas as contar, q' tinlianioi 
atlie este sobredito anno 884000 



Paguei mais ao Ca11.m Mor  P."n Taqurs de .\liiic>rda tiido o <i ihe cra a 
dever, I( scria pouco mais uu nienos Cem mil reis 100000 

Jozepli dc Godoi m.or eni C t ú  deve me em <Ir" - 3000 
Paulo de \ n h a v a  deve nie dro do entcrro de siia irinz 6960. 
IInis drvc o dito de 1iíi inachado 610; mais ciri \i!-" 200. 

Urro  riiaii a iiici! C0mp.e o Cal>.rii Shorrir ile Lar:, dc \Iniryrla \Ir"' pa- 
gou por mi ao P.+ 41it." Kaporo Siqr.a paguei tudo. 26.243 
M z i ~  erii S i o  Paulo a Joáo narrctto por rni <i dco Hirronirno Prdrozo ,o 
dito I>. - -- 0X.OOo 
Devo 30 l J . r  J<1á0 do SOLI~<,  cinto ç oitu mil C quarenta reis 108.0O<i 
rlos giiais lieiile pagar snni.tr oitenta niil r ~ i s ,  por<( soni-tr 80 bovs I-rceha 
o mais, q' i50 2 8 W  7s. liade pagar rneu pae. 
Devo mais 3 meti Comp.e Thorne dc Lara  de Alriieida q' paga por nii a 
João Xarreiio Cciito, e sete riiil rs. pagiici no antio d r  92 - p iOi,iK10 
Devo mais ao P c  Ji>áu do Souto seis patacis q' cobrei de João l.riiiç 

00,296 
Dcvo a Sfiro 1.conor de Sir1r.a doseritoi iiiii reis. o i  qiiaii corrc a ~ a n ' i o s  
;e 24 de Septembro do arrnu dc 1690 200.000 

Devo a juros a l a á o  Barreto Cem mil rs. po 9br" de 1690 pagnei 100.00<1 
I k v u  a Seb.arn Bicudo descontey mil rs a juios por b r i l  -- 2OO.OíKl 
cio aiino rlr 1688 paguei isto aos 8 de Pevr. de 692 aixios. 
Devo a S t o  .\iit." 60000 paguei a S.to Ant." <I' tomou o P.r Vipre esta rli- 
\-ida :i sy - 6 0 W  

Devo por tudo c6 contas meudas, fora os juros 178W 
Dcvo a rneit Compe  o C a p m  ThomF. dc Lira dc Alrneyda i<iniadas to.lai 
as adicociiz dcstas duas I.aii<les ao todo paguei - 897.2i:) 
Oito centos r noventa. e setc mil r dusentos, e quarenta rei5 - 
]>ornei hojr 14 de Fevro de 1692 aiiilos / Alrneyda - paguei tiido. 
/ O  aseriti, do q' vai pagando de niinlias rlividaç he na laiidc atraç a follias 4. 

o s  24 <Ir Agosto de 1692 aiinoç safei contas có rneu Ci>mp.e o Cap.>ii 
Thorne rle Lara de .41rneyda q' mandou por sy  a meu Conipc Ant.0 Koiz 
Peiitenrlo e llic pag-uei tiido n <I' lhe devia. 

G.me Pompeo rle 4lind.a / 

-4rit<iiiii> Cordeiro de Aguiai- iiie tic n dever vinte oitavas de ouro ciii 

pii, por qiiiiitai-, procedidas de  vinte mil rs. ern dinlieiro q' me ficou restaii- 
do a dever em o pagarncnto q' me fes da obrigaçáo do dinheiro a juros, q' 
devia ao <leiunto meu pai; c este ouro me pagar i  em vindo ou rnandandg 
~ I e i t o s  em ouro p.a povoado? c iiáo tendo ouro serà scrnpre obrigado a 
paparmr os ditos vintc mil 1.ç em d r q a  o q' ohriga seus bens todos, assim 
inoveis conio de Rais; e por verdade sc aSignou iieste meti livro de contas. 
Ara~ariguaina 3 <le Jaiir" de 1697 annos. 

Recebi vinte mil rs e mc Ant." Cordr.' de Agiar. 
não deve mais couça Algiía. hoje 24 de Mayo de 1700. 
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Devo ao P .e  Reriiaril<i de Quadro cento e siricoelita inil reis, por Jo -  
irpli Goinci lfacliireira Paguei liO.iWI 

Devo a« P.c  RI-.do de Quadros 50.000 Rccebeii 20iI0<1 

o dito P.c 
Si,,coeiita inil r.< no P r  ()iia<lrus. 

G.mr Poi~ipço de .Iliiicl.a / 

Ka rcinessa <i iis a Iliogo de ;\Imd.a p.a os orriarneiitos iii.do 34 oirava; 
<I? oiil-o por ininlia Conta, e p.a nii ciacoinendei deste oiiro Iiii calis doiira<l.> 
ivo Reiiio. r I 6  Ilyscal. r Mantilhas. Armo de 1696. 

Jlrrç me Maiiiiel (;<>ri(-alveç de .%guiar quarenta mil i-i rtn dinlieiro :I<.  
Coiita<lo, <l<is qiiais pagar2 os juros por todo o trnqio, c( oii seu poder i:. 

tiver atlie Real heiitrcga para o c( me ias hipotlieca <Ir todus os seus hrii. 
aSiini tiioveis coi~io dc Rais, e priiicipalm.te das pcísas q' trin as q~iais  nXk 
podcr i  aliiear, iié dar ou vciider athe eil ser paz" dus ditos cj~iaienta mil rc.; 
có seus juros, e por verda<lr, e claiesa se aSinoii iiestc m i e t i  livro; Iiojr ?,+ 
<I<- Jiinho de 1696 aririos. 

Marioel Gatisalres dc .lguiar 

Pagoii iiie turlrm \I.el Goiicalres. :\1111.<la / 
1)eue nic Durniiigos Pompeo sincoenta e sinco e rluatrosentos rs. em dinii<,t- 
i o  de Contado, <I' Ilie assisti p.a pagar as dividas do  clcfuiito seu sogro, e 
Icgados. e compra <!e peçsas; e pagari  os jiiros ~ > r l i o . .  . . . que os tiver etti 

-r i ,  puder; hojc 12 de  Setembro de 1697 ârinos. 
Recebi e pagou tudo Pornp~o .  
Deve rne i> Snrgeiito %for Joízpli (;ciines hfadiircira criito e siiici>rri!:i. 

iiiil reis etii dr" <Ic Contado q' paguei por elle ao P.e Hernardo de Qitadroi. 
Deve ine mais cincoenta mil r í  a juros por dous cotilieçirneiitoa. R , -  

c ~ b i  do Sarg.to h l u r  Jozepli Gomes sincocnta mil rs. a conta do q' inci deve. 
Deve me Martinho Furquini <Ias jiiros do drY q' pagou o princil~al c 

d r i e  de juros 18 patacas. 

Recchi a conta do  q' nie deve D.oç Poini>co 18400 ri. aos 15 de Fevr." 
de 1700 annos, riiais reccbi 1600. 

Recebi mais na mão <le i'." Frâsáo vintc mil rs. pagou tudo. -4lnl.di 

G.me Pnmpeo de 41ni.cia / 

Dcvc me meu pr' Ai11.~ Castanlio da S y h a  lioje 30 de I \ l a r ~ o  de 1696 
atitios seis mil e oito ceritos rs. 2.dOO 
os sincoenta mil reis q' mc dcvia, deve por elle mcu pr' Jozrpli de  Alrneid?. 
q' os tomou assi; e q'clo o dito rião pague sempre a dito meu prY Ant." 
Cast: cçtarâ obrigado 480!1 

12ilO - 
00*7 

Deve rnc rnaiç de húa carga rle Sal 1000 iç., q' assim o Comlirci mais de 
duas caixettas de marrnellada 1000, q' em C t ú  se vendera a 800 a caixetta. 



Recebi de meu pr" =\nt.q Castatiho 2500. q' lie da reparticáo q' ia\o 
aos lierdeiros do  defutito Thinioteo Lciiie. <( toca a cada Iiú os  diios 2500 
de deç mil rç, q' me encomendoii o de i to  TLtr (;oiicalvrs de i\giiiar; r j i  
niandei a Sorocaba outros 2500. 

Safamos estas contas aCiina Iiojr L1 de \gos to  do  sobredito aiitio. i 
me deve em dr' 18M ,-i. 

Deve me mais <I? cará 400, de coccerto de Iiúa escopetta 400; mais 40011 
dc hú capado; mais 3 machados 2400; baitilia, costura s punho d c  hii t r i ; -  
sa<lii 400; mais 24 ou 25 1.2s de iio elle dira <i pezo certo. 

Recebi a esta corita Irüa pataca de resto r i c  Iiü se!lo, q f  iiie iiiaiidou i>i,;~ 
Iiúa garrafa de virilio do  Reino c Iiiia purga de ~ i t i m o r i i o  coni q' Icra < l i  
resto do dito Sello 3200 rs devem de aSiicar 100. Mais duas cairetta; de 
niarnicllada r uiiilio q' pedia o i." de rncu ~>i." r\zit." Castari110 .aos I4 dc Ko- 
vcriibro de 1697 aiinos dei-e dito i i i e ~ i  prY 1040. Mais feitio dr .3  fn r i i i~~a  
3W; mais siiicu enixadas a 11íi rs. cada Iiiia. 2 podoenç a 320 cada Iiú, l i <  

cliuSo 160, Iiúa mollirilia eos aiieis iiiiporta a ?iiolliiilia c6 os aiicis 710; n~.:i, 
húa cac«l>ctta 12 oitavas de ouro por iliiiiitar; diias facas r 6  si ias bainhas 
2200 rs., ambas. finda. 

l'íinlia comadre deve de Iiúa caixiiilia 640; mais de lcrnhri 
Deve tne o S.or rrieu Comi>. :\rit.? Castanlin <Ia Sylva quarenta, r doui niil, 
ç qiiatrocentos e vinte rs. cm dro a qual coiitia se obriga a parar me ?ti: 

ouro por quiiitar a des tostoiiis a oitava, ou ciii ouro quintado pello q' va!?r 
nesta terra; e por verdade se aSinoii iiestr meu livro obrigando seus hrii. 
todos a esta divida 8 dc J~iiilio dc 1698 annoç. 

E riáo acliaiido ouro rias minas pagari a contia ern . . . . . . . . . 

iliiilieiio a peso 
G.inc Pomiieo de Aline-da / 

São 42120 rs. 
.Aiit." Castarilio da Sylva / 

Manoel Gonsalves de Souza m.or ern Apyterehy deve nie dosentos e 
secenta mil reis, em dr? d e  Contado; os  quaiç recebe0 à juros a oito por 
cento emq.to tiver em suas m.ío e ias ohrigaçáo rle siias pcssas. e bens nrd- 
veiç, como de rais, pcisas escravas e pardas, athe ser pago e satisfeito <I- 
principal e juros. E por verdade se aSinou neste rneu livro de Contas. C a -  
pella 8 de Janr.? d e  170.. atinos. Sáo 264.000 rs. 

Recebi a Canta do q' nie dere aCiriia hlanoel GIZ' de Souza dosentos. e 
' quarenta mil rs eni dinlieiro de Cuiitailo; aos 4 de .*gosto de 1702 a.s 

São 240$000. 
M.el Glz' de Souza / 



.\lmda / 
Recebi ludo aos 6 de Drzembro de l i05  a.s 

C;.nie Ponipec; clc iliiieida. 

i i t . "  .\Ir,-rs Maciel irir sinco t i i i l  i s ,  de drs iii;icli;iilos iioros, q' l l ic 
iiiandei. anno de 1698 aos 17 de Srtembro. 

per<loi> esta <liviila. 
.\liiici<ia 

:\or 11 de Abril dc 1695 aiiilos rcnicii a<, Cal>.in Diogo de ;\lni.da 1.ara 

iiior nii Ri<> de janrn mil e ti-es \-.as <ic Irassado bi-,!tas r tres ]>essas :Iç 

pano c< 306 r .as hriitas poi- conta da S5ra S.ta iirii; ,:,.a o- oi - i iamta~ r!* 
llatri;. 

Fic lhe mais remessa en i  ouro y' coii~proii o P.c 1-igr? : erii llie Tiia,>- 

iil.or iio Rio d r  Janr.9 mil e tres, V.as rle trasiado brutas e tres pessas <Ir 
ornam.toç destas 34 oitavas de ouro; e pedi 1j.a rní 113 calis doiirarlo, r o u - ,  
iras meudesas; o ouro da Corita dos or:,airi.tos cão  60 8.as c( ,i R d o  V i ~ v "  
comprou. 

.\os 10 de Marco de 1699 a s  liir niaridri 19 oitax-as de niii-o çiii 1iUa !>ar- 
rrta p.a 12 qiieijos, e Corais. 

Reineteo iia Náo Capitania <Ia iiuta c i r c e  aririo d e  1699 I.x.hoa ;i Saiti.- 
tos !ilen<les l'faciel 762 oitavas de ouro de  minha conta, <i' vai por via do 
Cap.m I I o r  P.9 Taqurs. q' esci-c ao (lito caiirtos \IeiiiIcs !![acicl. p a  Iiiíii 
ri,coniciidai ininhsi 

Vryo o oiii-o :ia frota I1.a doiirai-. aiiiio <ic li00. 

Deve rnr o dito me,! C0rnp.r de rrsto <Ir contas <i' i i i rnioi  atlir o 
~ ~ r c ç . t e  mes de Sctembro tlc 1701 a s  115700; r já fica pato do valor <Ia i,?- 

qra Eletia eni 145$000 rs. 

Por  Outuhro de 1701 a s  lhe retrieti por \-ia cio C. Gp.ar GIZ' dc .\raitj<> 

qiintro L.as de ouro embarretado, p.a a- rriinlias encomendas. 

Recebeu mais de Aii<lrc de Sousa i-onfnrme a Sua coiita de  1 dc Jit!!:~ 
de 1702 a.s; receheu seis Livras, e seis a i t a ~ a s  de ouro em quatro harrettai. 
assim mais recebeu rlo dito hiidré de Souja hü  conto e settenta e sinro 
niil e diiçeiitoj rs. Recebeu de Andri  de Souza em drv hú conto de Reis 
som.te q' André rle Soiiia me satisfes ca o iresto do drn aos 4 de  Fevro de 
1703 a.s 

.Aos 3 de F e ~ r . '  dor 1705 a.s Ilic reirieti 830 oiiaras de ouro ernbarre?;i- 
do p.a o nicter na Casa da moeda, e matidar me o d e  logo; deste ouro Iiadr 
dar a Ant." Corrca Pimenta Iiüa barretinha de 18 8.as. 

Recebi 36 catanas suas, p a  m.dai vender;  as mais rende i i  o P e  Joscpli 
Garces de Morais eni Santos 

G m c  Pompeo de Zlin.da i 
Curral de Thomas, c do Negro Iiiiia: 

E m  Novembro de 1712 hentregcu Gaçtão. par coiita sua a Shomas 1?3 Ca- 
bessas em q' são 100 de ferro, e 23 beçerroi. 



D c \ i  n i ç  o R d u  I',c Vigr" Izidiiro Piiito <!e Cioiloi. tiradas todas i.- 
cuiitas do rnru Livro gi.de e sr ias ùc deve e liarlr l iarçr hoje 13 <lc Fcil-." 
dr 1696 atiiioç; deve me ein <Ir" 56970 

Deve inr mair hiía pessas de  pariu q' rliiliai-cou ,>.a os silios dr 102 \;i 
Mais de pano dc liiitio 3.089 
&(ais t i e i  sellos q' lhe itiipreitci. c lisa iriordoiingé 2.600 
Mais de oiirai, sapatos, banlia e Coiitcia -- 1.600 
Mais das mordoiiagriis do Sriõr q' cobrou iin Capiii 
Simão Georgc .\lv.ar (;eorgi. r clc li>acliini <I<: (;ocloi dcsc iiie ceis patac:ii 

-- 1920 

Mais de liiia purga ile llaritia - 16011 
Mais doi ierros dos Sinos <Ia \Iztl-ii 26411 
Mais <Ic vaca 200. 

Eu dc io  ao dito P.c \:ir+' 1200 ri' r iccl~i  da i:ifiirta ile iiotis iiaptisados 
do Cap.in Mor (iarcia Roiz Pais;    ri ais de 1iÜ;i  riiierln de liaptisado iia 2:- 
iiha; ine deo o d.or Joáo Leite, q' Ilic eiiviaiir 280; mais ila oiierta dc Iiií. ;.C 
do . . .Cap.iii Fragozr~, q' eii baptirei 560. 
Devo llie mais rlr r" do Reino <Ic C a ~ a  de L'.? I<orgeí ---- lS'i0 
Deve llie niais tiúa . . Recebi 8000 r i  crn <IrY (1' deir por i i i i  a Joz rp t~  í;<inii5 

Recebi rnais de duas 1.2s dc I~autiçados rlc, ,Cap.m L.co Cait:iiiIir> i6011 
Kecehi mais aos 72 de J,ilIio de 1607 aniir>s 352 8 . a ~  
SZo em <Ir? q' recclii trinta e iinco inil <liirociis. e oitenta rs. 
Mais recebi quatro ~ i i i l  rs. q' l l i r  riianilou c, R.do T-igrn Plielil>pc ,!c  

Campos. 
Deve iiic de liií par dr iapaios dr C o r d a 6 0  e feitio dc outros 1000 

hlais Iiíi par desapa tos  de cor<lav;io atiiio rle 1698 pella Paschoa 610 
Mais de Iiii livro da explica~Zo ilas I>ullas, li5 iolliinlia <le resa - 100 
Eu devo <lo enterro da mãe ile João Carado 32211 
Dero mais r111 dr" q' in? deu Ii.2 a ferram.ta e sohcjoti <Ir? - 1110 

De\-e athe ailiti Iiojr 30 de Jull,o 
1698 aniios por riido 160 

 ira a iol. 
G r n c  Ponqieo de .ilni.<la / 

.\iiiiu <Ic 1698 aos 30 dc Jiill~o. Coiitas ci, o R<In P.e V i ~ r . ~  Iridoi.3 
Pinto de Godoi 

Derc o dito S.or iia Laiicli- aiias.  a aias t<i<las a i  adici,rris de de ie .  

liade liaver -- dcic  36960 

Mais de tabaco de Caza <lu Furquim, c sapatos, c cliiiieilos - 2.200 
Mais de chapeus Büas rslril>eiras. Ieitio de tachas. e prego5 - 1000 
Mais em dr" - 3690 rs. na iesta da .Aiunilicáo. 
Mais 7.5 vellas do Reiiio de  quarta I>.a o eiitcrro ila iriiiã ---- 62.<(! 
Mais dc hii par de chinellas 320 

Mais dcl-c i ,  P.e Vigi.." 2000. 

Devo eii dri q' dru por ~ n i  a \Iraro Tet to  1485 rs. 



Devo maiç do entcrro da f.a de Ant." Roiz q' Ds' t F  3520 
Devc me de obras p.a as minas aos 9 de Fevr.e de 1699 a.5 8570 

Recebi em dr" pella Semana S.ta anno de 1699 1190 
Mais 3 pares de sapatos pella Paschoa dc 99 aniios deve -- 1920 
Deve em dro q' lhe imprestei aos 21 de Biayo 8000; mais deve 240. 
Deve me par João Leite de Aarros <Ia Confraria 1060; mais 2 pares de ?:i- 

patos . . 
Hti par de sapatos 8W; feitio de huns de Corrlaião $>.a o iioivo - 100 

Devo ao R.do Vigr.o 184 oitavas de oirro em po; aos 19 iir Septembrn 
de 1699 a.s deve llie maiç de resto do riiterro do deiunto Torrei 120, devo 
lhe mais da festa da Síira da Hoa Morte 3.320 
Mais deve de Vaca 480; deve me em drn  q' llie imprestei 16000 .aos 10 3c 
Xovembro; mais deve qiiarenta mil rs, <i' llir imprestei aos 28 de Dezeni- 
Iiro de 1699 annoç. Recebi estes quarenta mil rs, c( estão riscados. 

Deve me quatro sellos q' sáo 2560; mais de obras 1500; Mais 6900 . l i  

inarmelladaç y' levou 20 caixettas; maiç seis patacas, 1 q' deu a Joio . . . . . . 
as Minas, duas c( paguei no inventario de meu Curiliarlu. 
Deve m e m a i s  quarenta mil reis aos 6 de Abril de 1700. Recebi 17.600. 
J>evc inc 400; Deve mais de 5 cv.dos de baeta preta 7000; mais baeta 28(;0 
, . . . 125 x.ellas de quarta: mais q' llie veyo de S.tos por minlia r ia  15.800 
Xeccbi em dro Cem patacas aos 29 de Junho. Recebi das lIiss&s . . . dise 
4600; mais dn q' veyo de S.toç 7020; mais de Iiúa pcssa rle pano <lelaa<lr> 
13. 32000. mais 800; mais 16000; mais MO, mais 960. 

Passão estas contas a fol. 12 
Cunta da prata lavrada atino de 1705 aos 

25 de Sovemhro. 

Gastos q' fcí eni T 2 r . a  ri e~crivaiiiiilia. 1.aiiteriias. galiiet;is, turiliulo, c 

Xavcttar, iretrs, e des por cento no  Rio de Jaiir.". athr a Santo<, iinpurtn 
tudo -- - 62$000 

Mais hiia baSsia de ourinar feita rni São I'aulo, p r i n  272 oitavas iniporta 
a prata - -- 32$W 

por feitio de dita haSsia ao ofiicial 6 $ m  
Mais outra bassia <Ic ourinar feita iio Rio de Jai i rn  <Í pesa -- 10$000 
Húa cuya q' custa - 16$OM1 
12 dose pratos rasos, q' pesáo 22 marcos e iiúa quarta. feitio - 1?$íM 
36 trinta e seis Culheies ao uso, c6 12 garfos; tudo pesa junto drs marco,. 
r húa quarta; feitio de P.9 Matos, em miiilia Casa --- 12$200 

, Hiim garfo gr.de de trinchar: pesa húa  quarta; ieitio --- $6.u> 
Htim Ciwilhete c6 sua tampa, differentr dos n i a i i  Corillietrs; icitio 2$.í!M 

pesa este Cuvilhete Z marcos. 
. . l oda  esta prata. c6 a r i  está iia Laude enr  iroiite Ilesa 300 inarcoç 

poucu riiais ou menos; o feitio importa : 489.670 rs. 
Salvo erro. Sáo tresentcrs inarcos. 

Mais seis copos, c6 seus pratinhos tudo de prata - 6 iriarccis - 780$lHI:l 
l ia is  hiini periuniador, q' custoii 15f000 



Xais anno de 1705 24 Cuvilhetes feitos em Lx.a pezaráo ----- 4.5 .>liar- 
cos. Sinco oncas a 56W o marco, importa a prata ?55$5Oll 
de feitio de cada Cuvilliete a 2500 importa -- 60$0r)O 
Mais 12 pratos rasos. q' cliamáo em Lx.a de triiicliar (1' pezão 27 marcos. 7 
oncas, e 4 oitavas a 5600 o marco importa a prata dos ditos 12 - 128$450 
de feitio de cada,prato a 1630 cada hú 19$560 
gastos q' fes esta prata eni Lx.a, e no Rio de Janr." a dei  por cento, e iretc- 
athé a Santos 67$W)O 
Mais no mesmo anno Iiúa escrivaninha de prata, c6 seu prato. c6 4 pcsias. 
pezão 6 marcos. 2 onças, e 4 oitavas a 5600 o iiiarco importa - 35$3iil 
de feitio da escrivaninha s$oo(l 
Huas galtietas I1.a a miriha Capella Nova c6 seu prata. q' pe7ar;lo 2 mar-  
cos. 7 onças, e 6 oitavas a 5600 o marco 16$6ilTi 
ile feitio daç calhetas O .  $Oil!l 
TTum t~iribulo, e hTavetta, pcsarzo 6 rnai-tos, 7 oii(rrí, r iuea oita ;i 

5600 o marco importa --- jí$i~ii> 
de feitio do turibulo, e Navctta Iie da Cayiella Kova 1 5$iXi(i 
Duas Lentcrnas p.a o SaiitiSç.", de orata có srtis cabos, pezarão 37 inarco.. 
3 oncas, e 6 oitavas a 5600 o marco -- ?09$X?U 
de feitio das Lanternas a 180 o inarco -- -- 66$MKI 
Híla lampada de prata, q' mandei vir p.a . . . . . . . . peza pouco iiierlos < l i  
iiiia ar., tudo r i  iniportou --- de feitio -- loo$lKVl 

C;uillieri~ie Poritpco (I? Ali~iriiia 1' 

Volta tia iullia atras iiuiricro 95. 

Coiita <Ia prata lavrada tctitio aos riovr ile F r ~ r . '  i i e  

1701 anno .  

Os al-rçyos da i~iinlia Sella roixa t i  <Irçaiirirc ~i ia i -c i~ i ,  liúa orira, iiiico oit.~. 
ras e rnea de  prata: e de feitio soiri.te <Ia prata Icri~ii o ofiicial a qtiarciit:~ 
iiiil reis em Lx.a U1$00(1 
l>ous pratos grandes de Cusinha pcsáo anihoi rluiiisr iiiarcos, iiiico oi!oai. 
<luas oiiavaç: de feitio dozc mil rs eni  Lx.a - 12$NHI 
DOUE pratos de rnea cosinha prsáo ambos oiisc inarcos: feitio 12 11$Nil 
cabos de Facas, c( pesão dous inarcos, 4 oiicas, e 4 oitarai. feitio ?$XHO 
Hüa bacia de PCs de prata levalitada. pesa vinte marcos. e rlttas oiravus: 
de feitio em Lx.a setenta, r çetc mil. e oitocentos - 7i$81)O 
74 vinte quatro pratos rasos pesa quarenta e iiox-e marco>, çirlco n t i ~ a i .  

e sette oitavas: feitio ern Lx.a -- ?7$1CO 
Hum chuentador de Cama c6 sua tampa, xirsa seis nrarcos. sinco oiicai 
c ditas oitavas: de feitio em Lx.a  - -- 12$O<Kl 
Hum candieiro, q' peça sinco rnarcos. duas oiicab. r siiico oitava. e n ~ a .  <Ic 

feitio em Lx. Iir de 3 foyos -- R$OíMl 
Dous castisais de Cabos torcidos pesáo seis marcos -- leitin X$000 
Duas galhetas c6 seu pratinho pesão sinco riiarcos - feitio -- W l  
H ú  pocaro gr.rlc r 6  .ma salva tiido liso, pesáo sirico iiiarcoi, e inco , 12$(Nlli 



Oulra ialba iiinis pequelia c; I i k i  iaililioln<icii~a grrie. r (luatio taiiil>ol:- 
deirai ~it-qiiriial, todo ol>ra lisa. oitii marcos feitio 13$UOO 
Hüa basçia de iirinar pesa siiiro iiiarcos içitio -- 6$WO 
Dous jarros <Ir lava nlãoi pesio ,~misc marcos. iritio - P: ilc l l n i o s  16$Oil!J 
Híi prato grde  <le iiiios; pcsa í c t t r  -narl-u- ieitio. iritio ------- i $ íHKl  

Flúa haçsia d,e Iiarba pesa s i t te  ninl-COE, r trcs quartas. feitio - X$Ol)O 

12 culclietes aralides. doiis <Iestcs ié i u a s  tampas; i>esZ<i in<!,>s c6 ;as duas 
tmipas  26 viiitç seis i i iarcus:  ieitii:, ile P.' lfar<is - 5 6 $ W  

11íi c<ico <i q' pesa tres quartao <Ir larata iritii,. l3.a -- .i$IliiO 
I J i ia  I i a ~ ~ l r j a  <Ir <>I>I-R leraiitada. <i' pcia sei- iiiarco.. r iiiia <jua,ta rie iei- 
tio -- $8$O(XI 

Hiia ralra c6 hcii I>iicniii  riiiici l~ ia i i t ad i i ;  pc.20 scis Triarci.? c lifia qiiaii.i 

icitio iin n.:, - - - 2iJ000 
Doiis castissaes de olira lisa. 11c5;i:i i i i c < ,  ~iinrco..: ieit io -- 6$11iYLl 

Huiii talliir prqiiriir, c 6  .5ii\co xal1ict;is. c Iiii snlciio: ~ ~ c s ; i  ~<i<lo R iiiiirco.. 

feitio -- 1LSOiic' 
12 collierc5 mais peqiieiias. I( 0;  a,,ittia <litrs   l do; có sii;is iiI>a<iiiiii-1.: 
prr j , ,  tocios ri, tiido 23 i i~arcor ;  feitio em 1.x.a . . . . . . . . 

U<:\c mr 0 i'. Y. Fr. \tliaiiasio C;rlrlaii<>. :-clici<iro <1ç ';;ir> liaiilio q ~ i i -  

iiliciitar oitavas rir oitiu riii 116; <( liir iiiipt-rstei ctii nic, de .$g<isto 4,. 
17W; n.5: <i' i c y i .  a iiiiiilia C a a  c f i  c.<>t;t do Si. l l l> . ?e  e i i i r  prdiii p r r s t a~ lb  
çç te  oiiro. 

Rrceùi <!c J<jzeuli Currca  I.eite rrc;ii:toi. c vitite iiiil r;, i,' iiir reriielri~ 
< i  L d o  :\ii.tu Rapozo de  Siqr.. a cniita das guiiilieiita' oitavas de uilru. -1' 
iric deve obredi to  r e l i ~ i o r o  aos ? de  Septeiiihro ilr 1704 aiiiior; e pellh 
IirrCo q' corre ii ouro nrstz pres.tc aiinu. i~ .< lo  llie i?iil>rrstei. i( lic a <Iri i . i  

I O I ~ O P I ~ - .  <leve inr 00 r r>t<> dmic t~ to~ .  ç oitenta nlil r-. 

D e r c  i80$000 

Passei raia coi>t;i ao l i \ ro  tiuiu $01. 35. 

( ~ ~ ~ ~ i l l ~ e s ~ n c  Poxt~peo ele A!n~ci<la 1 

Tcnha ira Capclla au, .I0 ilc . \ l > > i l  de 1699 atiiiils o gado segiiiiiic 
. . . C'nl>eqas por iii<lo 118. Sáo 90 cal~cssa;. 

.,\iit.n Koiz' d e  .Xliiicidn t i  si i~cu i-aliecas iiiiiiliai. 

Diogo de ].ara r hlurais tE i i i ~ r i  cai>c(as ~iiiiiliar. f!<ie 10 de lfxy:' 
r l i  1698 annos tçiilio iia Cal>elln 80 cal>r.-ias de  gailii. 

Revi a Conta do gado rio I . ?  anriço gr .<l< e tenho tirado desde u aiiiio 

<Ic 1693 atlie este pres.tr atino dc 97 mais <]c doseiitas cabecaç de gado do3 
currais dc Itu; mais iio aniio dc "1 tirri 25 ca l iccnc.  aoí S0 iir .4gostri; <..i 

6 <I' matei São 31 cabcras q' tirei iicstr aniin. 

Por Knvembru dc 15W tirei 41 Cal,rcas rlc gado doa Curraii  de Uiii; 
e IicarZo nos ditos Currais 205 Cabc5as; cõ q' eiii oito a,; tirri mais de JOO 
rabrcas dr gado dos Currais. 



Ovelhas 47. mais 14 <i vier20 ~ l c  Ctit. 
98 

113 
.- 
213 

C a b r a s  34 
Carallos, fora os da eestreliaria - 10 

Aniio de 1699 tenho nos Clirrais <Ic Utit 213 calieqas. cntrc gi-aiides, e 
pequenas. 

Aos 10 de Mayo de 1697 annos tenho c ~ i i  I t i i  209 cabessai <Ic gado. 
Gado de Utu. 228 cabegas. Ovelhas eiii Utu. 20 recollii p.a a Capell:,. 

G.me Pompeo de :\lnid.a / 

Curral de Ant." anno de 1700 aos . . . . de Novenihro. 
Tem 110 dito Curral 91 cabecaç; a sahcr 55 rle fcrro; 26 de mais <Ir aniio por 
ferrar; e 10 bezerros. 

Curral de Benedicto aos 22 de Agosto dc 1701 a s  
Ha neste Curral 96 cabccas; a saber 85 de ferro; 11 Ireserros onde entrá" 
9 bcserros, q' Itie cortará as orelhas direitas; 0' n.io pertpoci ao dizimeir.] 
novo q' entra este anno. 

E m  Junho do anno rle 1703 tornei a fundar Curral em os meus cam- 
pos, e Sitio de Utu; e tornei a botar da Capella vclha 60 cabeças, vacas ria- 
vas, e novilhas, a meo afilliado Cap.ni hlor P." FrasZo de Hritto meteu rio 
dito Curral 40 novilhas de Curitiha; coni q' temos no dito Curral Cem c i ~  

beças; e será de ambos o dito gado, e Curral; assim ria multiplica~áo como 
na diminuiyáa; q' assim acentei cõ o dito meti afilhado. Por  Se~itembro de 
1703 a.ç ha neste Curral 124 cabecas. 

E m  Agosto de 1704 a.ç São 144 cabecas. 

Aos 20 de Marco de 1706 lia em Utu 205 cabeças 
Em Janeiro do anno de 1708 botei p.a os Curraes de Utu o gado &i 

Capella Velha q' forão 78 Cabeças; e por Carta de Seh.am da Costa q' ?e- 
cebi o gado. São por todas em Utu 290 cabe~as .  

Na Capella Velha ha aos 4 de Outubro de 1708 a.ç 76 cahe~as de gadv. 

G.me Pompeo de Almeyda / 

Contas cá meu pro Joseph de Alrneida, tiradas do livro sr.de hoje 3 1  
de Fevr.' de 1696 annos. 
Como eu receber de Scb.am Sutil de 0livr.a 80500 rs; fico cntáo devendo :in 
dito meu prv, safas todas as contas, q' entre n35 ha a the  hoje dia acinia r 

anno dito de 1696, fico devendo em drvtrinta c sinco mil e tresentos. e vinte 
rs. q' heide dar a meu Comp.e Sutil por sua corita - 33.720 

Deve me de marmellada 0800, com q' lhe devo (32720 4000 
agora som.te 34720; liiia L.a de asucar 120. Recebi 800 2960 

- 



Mais outras duas caixctlas <Ir iiiaiiiirllada - 0800 4rK) 

Irais de 12 \'.as dc linlio a 600 rs. a v a  i200 1160 - 
28UI 

Xaií  \.inte inil reis ctn d?', q' iicoil rle pagar nie esta Paiclioa cic 1ó96 aniins 

Aos 16 de Abril do sobredito aniio satisfis o iiiei: Cci!iiii.c S~iti! 
os 3,5720 I-= por inru pi0 Jozepli <ir ;\lri>eida Lara. 

A1md.a 

1)eve me o dito iileii prp seis p l a c a s  da i'oiiiiai-ia <lo Siii por Sy, q por seii 
irmão iiicii C0rnp.e Diogo de Lara d o  auiio rlr 1696; iniportáo as contas 
acima da marinellada, linhi, - 8120; r6 as 6 p.Las <la Coiiiraria importa 
ao tudo o q' ine deve 4 oitavas'<Ie Cravo da India 10040 

Pagou tudo aos 23 de 7 b v  <Ic 16. .. 

Jorepli de Almeida Lara ineu primo <leve rne vinte mil rs. Ilie iriipi.c.-tci 
ctn drY; mais 3200 rs. fas a coiita de 23$2M) - pagou tudo. 

1lm.da 
, . 

Deve 11ie oito niil TS. 
8200 

T>eae arm 10 <I? M a r ~ i i  <Ir 1704 3.3 82M) 31M) 
- 

inaip dose mil rs. mais <le rriarriiella<las 2.160 ri .  11.360 

Deve me meu ]>ro Jozepli dr ,  Alnieida Lara sincocrila iiiil rs de juros, a u i n  
por cento; q' são procedidos de hncueiitainil rs, q' inc era a dever meu >r" 

:\nt.? Castaiihu da Sylva; e i>ello dito seu irináo se obriga a pagar me rsti: 
dinheiro; de q' pagará os juros por todo o tempo. q' em seu poder o tivri-; 
e p.a isto obriga, e fas hypotlieca d r  todos os seus bens, assim iiioveis, como 
dc rais hav+os, e por liaver: e por ser verdade se nsigiiou neste meu livro; 
lioje 2.5 de lviar~o <Ic 1696 aiinos. finda 

. t  , 
Jozeph de Alm.da 

405 11 <Ir Jutilio de 1697 aitrios. Recebi rni dra  54.100 

Pagou tudo AInt<l.a 

G.me P o m ~ e c  dc -4lmd.a / 

Dwc  iiie u S.i :\iidre <Iç Sou,, Silva morador ria Cidade do Rio .1ç 
Janr.? hum Conto e Setenta r Sinco mil e dosetitos rs.. cm dinheiro procc- 
rIi<lo de ouro, q' lhe vendi e me comprou seli contento, a qual cuntia dc 
<Ir? pagar8 iio Rio dc Janr." ao Cap.m Diogo de Altneida I.ara, ou ao Cap.rn 
'1nt.p Cor!-ca Pimenta, muradores na dita Cidade por tndo o ines de Mayo 
<i' vé deste aiiiio de 1702; assim, riais leva húa L.a de ouro p.a do procedido 
ilelle comprar hú muleque por iuinha canta; e leva mais çinco livras e 13 
oitavas de ouro de minha conta @.a o heritregar no Rio de Janeiro ao ditg 
Diogo de .%lmeida ou a Atit.? Corrca Pimenta; e por scr todo na verdade i* 
ãiiiiou iiestc rneu livro de  Con ta r  Canrlla sinco de h l a r ~ o  de 1702 a.s 

Andre de Soiica e Silva 



Pello sei, escrito q' neste tenho leva ouro embairetado e não leva iic- 
nlium em pô; leva ouro embarretado, a hentregar aos sobreditos 669 oita- 
vas e mea heide pagar ao dito 43.900 q' logo satisiiç 

Impreçtei a .indre de Sousa quatro livras de ouro em po. eni Dezem- 
bro de 1703 a.s eu tenho dous negros seus; q' os comprarei, façendo elle 
comigo o preco; e emq.to corré por sua conta r risco. hoje 22 de Fevr." 
<It. 170.1 a.s 

Safamos a Conta dos negros: q' Ihc lientreguei c me d e r ?  as quatro 
livras de ouro em pô. 
passei esta conta ao livro novo foi. 25 aos 18 de Jatir.Qde 1709 annos. 

G.me Pompco dr .41m.da / 

Contas c6 nieu pr-ulpicio Ped ro~o  aiiiio <le 1699 aos 26 de 
Dezembro. 

Devo Ilie eu tresentas, e seis oitavas de ouro ern pô - I~aguei o otiro. 
Deve ine o dito meu pr" em dinheiro 78.600 
Mais dinheiro q' lhe mando dar em Santos 351.525 
Deve me mais ouro em harrettas quintado 163 oitavas, e mea; q' . . por 
ta em dr" a resáo de 1450 rs. a oitava 237.W 
I>eve rnc mais em d e  32.000 q' de 70.000 abati oito mil rs. c!' he a oitava 
do oiiróaCima som.te a 1400 rs a oitava. 
>leve me maiç em drq 96.W: Mais deve 90.000 aos 9 de Fevr.? dr 1700 Sáo 
noventa mil rs; deve me mais 172.900; mais 41.280. 
ilarâ mais 8000 q' eu tinha abatido do preco do ouro. 
deve mais 560. 

Devo a meu prv 66 oitavas ile ouro em pÔ p.a ajustarmos cimas, 
iilio em dru 6667.828. 
leva meu pro a S. P. a quintar sette L.aç e mea e 40 8.as de ouro em p& 

Tem o dito em mão do C. Gp.ar Glr' em S.tos duas barrettas de ouro; 
,i remeti junto c6 as 163 8.aç l i 2  q' acima lhe larguei; e mandarei ao Cap.rn 
Gp.ar GIZ' q' pere todÓ o ouro; o q' for de mais será de meu pr?; o meu 
ficará sempre liquido e a quebra ser2 tambern por sua Conta; eu ficarei 
sempre c6 as 103 8 . a  112. 

Por Cartas de Gp.ar Gon~alves consta ser o ouro de rneii prQ 122 8.aç 
q' a 14W a oitava somo dr", q' lhe devo 70800 

Tenho mais seu dre q' me deu a guardar 200.00 
Dew me mais trinta. e dous mil reis 32.000 
deve mais - 40.000; deve me mais 800; mais de chumbo em páo 

9 ].as 1080. deve me mais oitenta mil rç. deve mais quarenta mil reis; deve 
mais quatro patacas; mais dr? q' lhe dei dia de Paschoa 26.000 rs; mais de 
Carne oito patacas; Iiúa V.a de estamenha; não sei q.to 649; mais deve 
16000 

.\nt.O Pedroso Xavier / 
G.me Pompeo de Almeida / 







Contas c6 o Cap-ri Silvestre Gonies 1fadr.a aos ?5 <Ir. Abril 
de 1702 a.s 

Deve me o Sobredito Cap.in SS-lveçtre Gomes 39.040 rs .  por ,I<-'! >e 

ohrigou a pagar pello alieres -1nt.V de 0livr.a Cordeiro. 

Deve me mais Cem mil rs. q' levou eiripregar em Santos. 
Deve me 8 oitavas de ouro empU de duas Cabelleiras. q' lhe vciidi 
Deve me mais vinte r tantas L.as de Sera do Reino a 10 tostoeric a I..., 
elle dirá a Conta certa das L.as 
Deve me mais Cem mil rç em drD, g' le\rou a Stos r <Icscotitnrà neste .I--  
sirico barris de vinho e $ Cargas de Sal. 

Tem de minha Conta a vender 106 r-ellaç de quarta c,' correni 26 J . . ; i i  

1/2 mais 32 vellas de arratel cada hüa. q' fazem lisa ar. dc peso. 

Mais Iiúa cabeleira irancesa. mais 2 pares de sapatos. 

Mais azeite dosse e azeitoiias. 

$ecebi 12 vcllai de libra cada tifia. 

Devo ao Coronel Jozeph Gomes hladui-eira --- 420W rs. 
Deme nie o Coronel Joiepli Gomes dr" q' paguei por ellr a \I.rl <Ia I'o~isrc.i 
de 0livr.a 12$360. 

Deve ine o Coronel Jorçpli tionirs 1,lailureira desaici i  inil i-ris ctii :li- 
iiheiro, q' Ilir imprestei em Julho do anno de 17031 Deve irie niais cento. r 
trinta e quatro niil reis, c( lhe irnprestei em <liiilieiro em o nies de Seteml>r<i 
do Sobredito aiinu. p.a c,, Catriiiilio das Mirias. [>.a onde parte; ri' tas pai- 

tudo a contia de cento e sincoenta inil r i ;  aos I4 de Scternbro de 1703 :ri 

Sáo 150.000 rs. Deve rne mais ein <IrC' 13280 q' paguei a bfe l  da Fi,tii,,- 
cn; clrvc iiie mais Ceni niil rs, rl' Ilir iinprestei ,>.a pagar a João Pais. 

Gine Pompro de .\lriirida. 1 

\ o s  trinta de Janeiro de 1698 aniio.5 c~nprestei ao Sai-gei~to ).ror J O P ~ I I I I  
Gomes Madureira dosentoç mil reis em dirihciro de coiitado. ~iioecla cor- 
rente. a ~ieso, a seti contento, e se obrigou seu irmáo Syl\-rsire !;ot~ieí %i- 

rlureira a esta contia. por seu fiador. e principal pagador; r ainl>os. e ca:li 
hú em particular obrigáo seus bens, assim moveis como <Ic rais. Iiavirlris 
c por haver, atlie eu ser pago do dito drv r não poderáo rri,<ler. nC alhear sei15 

bens, sem ter satisfeito os ditos dosentos mil reis; e por se!- aisiiii iia ,-e,-- 
dade i e  aSinaráo neste meu livro. Capella da Coiicei~áo dia. c era aCiliia. 

J o ~ r p l i  (;ornes hradui-.a / 
Silvestre Goniçs Madur.a / 

Deve me mais de ferrainetita, iiii qiiarto iie T:aca 22IN 
mais dous facoens 1800. 

Recebi a esta Conta do diiiheiro, <j ine deve n Sargt  l fo r  Juzepli Cio- 
nies Madureira vinte e nove oitavas e mea de ouro ein po; ç recebi da i115? 
de seu Cunhado Ant.? de 0livr.a o dito ouro; em tempo q' geralrn.te cori-i, 
a oitava em pó a 800. Parnaiba sette de Drzemhro de 1698 a s  



Recebi rirais cio. Sarglo \lar Rento do Aritnral 198 r>iiavas ri<- oiirri i t i i  

,>i>; q' me remetro das Minas o dito Jozepli Gomes Madureira. 
Ficou liquido o ouro aCinia despois de <~uiiita<lo em 152 oitavas <i ia-:, 

todai em diiilieiro a reção de 140 rs. catorse tostoois a oitava Irojr 78 ti,, 

I>ezemhri> de 1699 niiiioi; iniliorla -- 712800 r i .  

Ajustamos contas c6 Silvestre Gomes Madureira assiiti do q' nie devia, coiiio 
a divida acima de seu irmão; e fiquei pago; c da conta Q' moiitoii a ouro 
lhe hentregiiei 10300 rs. aos S de Jani-.o de 1700. 

C.inr Polnpeo <ir Alin<l.;i / 

Aiiiio <Ir 1701 

Urrr irrr Joio Pitilo rni < I r l  rlY a17110 passa<Io 2.77Ml 
Mais de hú negro, e Iiíia iiiuleca, Mig~iel, e Lorerira 295.000 
'i': de oitavas de ouro q' remeti a Caza da ntoeda 262.Nli) 

deste lieide tirar Cem oitavas, q' mandei a casa da moeda. 
'l'eni o dito em minha mão 301 de ouro em barrettas; de mais ein ,lio 

ria iiiinlia mão o procedido de (:rnl oitavas q' inaiirlei a Caza <Ia rriorda. 
i( são dosciitos, c iantos mil rs. q' se iará Conta. 

' r e m  irais rili iriiiiha irião .W 000 rs. eiii <Ir"' cobrii <I< C;p.ar 1.eiii.:; 
riitra neste dro o ouro  de seu iillii>. q' rnatidoii das minas; a primeira srs; 
mais rni dr!  dos juros q' vericeo na rriãci de (;!>.ai 1-ctnedo Prado 33.6W 
São trinta e tres zilil e seis ceiitos ri .  

Deve rrie 640; iiiais 1280; rnais de Ixúa iniilcca 130$0W 
Mais %,.a roinl~rai- I~~ii is  liriiicos <Iç ouro - .5W rs. 
Mais rle obras de ouro, c prata ao our-ivcs 15$160 
>,%ais eiii dro p.a algodão ern o mes de Julho 14$000 

Mais Ol$ZRO 
Mais 800. Mair lá p.a colchoçiis 1 l~l~oon 
Deve ine João P.to trinta e seis mil i-s q' ,ragitri ao Çargto LI. Jozeph 

Gonics do negro, lhe reridcu nas minas; 360(Y3 
q' João P t o  larpoii a seti g-enro. deve me ~iiais 64«. 
Mais deve de duas cargas de sal 7000 
Mais deve J.? P.to <Ir" q' paguei a Xlel  Carrloio - 6400. p.a a coiita rlo 
negro q' coniprau eni S.tos aiino de 1702. 
Mais de pano dc liiihu a siia niulbcr -- 16000 iiiais ?iKl 
' 

Estas contas rodas atlie hoje 22 <iz Abril dr 1702 a.s . . . . . . 
ajuitaclas; e tenho crri iiiintia ~i ião de Joáu Y.to, eirl drn 81.iiR 

Mais q' dei a siia miillicr aos 26 ile Mayo <Ic 1702 a.s devc iiie 20M0 
dei lhe estes vinte mil rs p.a comprar algodão; mais de r i  MIM r i .  irais 8000; 
mais 20 000 rs vintc mil rs. 

Safei estas Contas todas c6  João P.tn e teiilio soiil.tr na riiitilia inãu : i i i  

ouro quintado 301 oitavas; 8 de Fcvr? de 1704 aniios l>ere 20 patacas ,I' 
dei a sua mullier. Ctu 

G.iile l'oii,pro dc -1lineida. 



paSri  roiitas 
llic li?iirrc:,ri t<xli> . . . . 

O C ' .  i;l>.ai- Goirsalres <Ir .iraiiju 

Rrcrbi conta .Lia ajuiia<la de 12 de .\posto <i? 17illl :,.i 
c armo conta ;~<,va. 

Devo lite cio q' itoiiri I.aiaro i'orrr;i aos 11 d i  5c~,iiiiibi-o. e:itraiido 0 5  

quatro iiiil i <i' <Ipu poi  iiiirilia Conta ; i r> <I<iura<l<ir IOMO 

l > e \ o  llie <I r>  ra'lo do- ~ > c j i i o <  < I '  vier%<) (Ia 13. :~  --- . 2 8 U  

Devo llic <ia reccila <I' ts~oitxr Ju.ir> ( -a ia<lo  c i i i  Jaiii~." -- 1 %1?1 
Mais das Canoas nesta occaiiáo quatro Irataca? - lil2RO 
Mais do gasto <i' ies rii os iiegros. x i r rão  rla i3.a 
Rccelii cniita siia do q' t i - i ~ i : sc  Chi-i-c,itciiiii> ;ir?, 12 ilr I'rir." 113illl 

\qui iecrbi a coirt:i ajiislada dc 6 <Ic .\liril. 

Dero liie da receita <l i  11 <!e Juil l io <!o riiv I ! ;  I . ;  aSuça -  
P t C  - 53$001l 

Devo lhe mais <la rrcciia, q' riir iiiniidi>ii 11<'1. Jiill!o -- 455320 
Mais da reccita aos 17 <Ir Otitiiliro. q.clo iero a prata -- 19$810 
Mais da <receita aos 2 <Ic Jaiir." dc 1702 a.? rlcxo 585.540 
Dcvo tiiai-. iio dito <lia por <Ir<! c6 q' assistiu ao C. SitiiZi, Riieno 12$iJlil 
Mais da i-rcriia a 22 de Jasii~." <Ir 170.2 2.5 26$320 
Mais .i4.00(1 

Eni ciiiit;i sua ajiiitnii;< a<>, .i <le Ala'o ilc l í( i2 ;i.- 

rlerc IIic 4lti84 r>. 

Dcio lite ilos sas to?  do iiiulrqur. esievc dcgrcd". c t w r  Bexigas 
r o renietro aos 10 <Ir jullio <Ir 1702 ;is ilcvi> YOSIi 

Recebi conta sua ajusta<la c t i i  o iiici rlr Jiiiilio <i< 1703 aiiiius; r !iic 

inanrlci ragar i 2  mil r tantos ri. q' lhe devia: e llir I Y ? ~ ,  d c i o  ~ta<la.  i i F  rl lr  
a rnirn :itlic <i iní.5 sobi-edito. l<ir:io 52160, q' liic tliatidci pagar, ris recelw i 
do Cali.!ri Tli<>iiias <Ir Soii-;i. d r i r  nie so i i i t r  as 119 S;is I12 <Ic oiirii riiihai- 
i-etadci. 

Devo lliç do Ra\t<> c,' i c i  c 6  r ,  iicgi-o icrido <ia iacaiaria - S$JIO 

Dei-o llie dos g;iitos <I' i e s  ;i iiiii~ti;< rart-eg;ir5ii \irida <!e 1.s.a. juriiarn.tç c,i 
os gastos <I' ir? a carrçgaçio dr \iit:! i'oirea \lo>rcãi, vincla de 1.x.a c<> 

fretes c <Ji~~eitos cln  Sanctos (I' ~ S O U X C  S k >  Pin!<> Ç I I L  Jaiti." <Ir 1704 axi~ios, 
e 19 a l r i i~ i  de Sal. <( tildo ~iioii ta <Ir,, X7$61S 

Dei«  liic rlr rves >>ai-ris rle i-inliti c iiiaii gakti's c i i i  I >  ile .\laryo <i- 
li01 a . ~  - Z $ X R O  

K ~ " ? ? ~ I ~ > ~ c >  de  Ijii4 a,? ll,e ,";,,,<~<> <Ia? 52$00(1 , 3 0 1 ~  

. . . . . . . . . . . . J<iZo Lcite <Ia Silra. 



Armo de 1696 aos 12 de Dezembro cr~iitas c6 I).os Roiz ;se 
Mattos. 

Deve me D.os Roiz de Mattoç de bras q' çc Ilie lis nas rninlias oificitia,. 
1i.a pagar na novidade do atino de 97. 
Deve em dro 7880; ELI lhe devo 600 rç. pagou trido. 

Deve meu C0rnp.e o Cap.rn Ant." Correa Garcia mil crusatlos. q' 1Iie 
iniprcstei em dro de Contado; hoje 27 de Abril de 1700 a s ;  e por vrrda:lc 
se a s i n o u  ~ i c s l r  111~11 I ~ V I - O .  Silo 4W 00 15. 

j>agnii .ilm.da 1 
.hit.' Correa Li-.ra 

D e v e  ine <i dito i~icii  Corripc o C. Az1t.9 Correa Garcia <Ir obra. h070 
Mais de Carrie 11ella Paschoa q' rlle <liri  .;c te pago ---- 1280 
Mais da Coronha e húa clavina, c mais pc t rec l i ,~  1480 
Deve me meu Co1np.e o Cap,ni 4nl.O Corrca Garcia <lozeiitos mil rs. 

q' lhe prestei eni drY; eni bfayo do aiiiiu rle 1707 a s  ZuC)$iXX! 
O Cap.m Jorepli Pais <leve nic C'crn iriil i-c trn dr'?; q' llie preqiei ctii 

Jiiiilio do anno  de 1707. pagoii. 
G.iiii t'oiiilie<i de .\l~iiei<la 1 

Kccehi a esta Conta Criti ~ i i i l  i. q' iiic Iiciiii-ejuin iiirii Coinl,.c Tgiiacio 
<Ir Cubas. 

Tenlio em iniiilia inão riit di-'i de inrii I>i i i i i r> S~ilpicio Pedi-<ir<, liojr 11 
(ir x,rayo n j o n n  
3,fais 66 oitavas de ouro eni pô; -' ~ n r  deu a guarda:. 

Deve me meu !ir? intoni i ,  Pedi-oío <I' <loi~h t icgro,  !iiÍa iicgra <j I I i í  
iiiandei vir de Sanctos. <I' Iietitrcguei a Siira \.Ia Girdora ----- 326$920 
Hentregiici estas paSas a Snra  mitilia tia aos 16 dc W<ivrriii,i<i <ir 170' -i.- 

Deve me do Cain.* do mar <~.<lo *r mandou iazci -- 1 600 
Deve nir <Ir'! da arnrta<le CIO gasto <ia icsia d;i Coiiccici<i - 17200, ouii-a aiiir- 

ia<lr d r r r  Joáo Pedrozu. 

Deve rnr <Ir" pagoii a Sutil c iiiaiidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i000 
Deve me da Confraria do S.oi- - 960 
Ilrve me dc Iiü par <Ir riieai de a y a  ---- XKIU 
J~kue nic de niia ar. de aSucai 7560 
Mais de concertos da irrraria 0280 
31aiç r( Ifie deo em dr" e iiíi iraico de  i-" 9280 
Mais desoito inil rs, q' dei a M.ei I>urir~> -- 1 X.Oo(i 
Mais mea ar. de iuniu. q' iiic ciistnii - 2 560 
Mais dr" do  q' lhe coriipi-ou o P r  Ral,os<> --- 9 040 
Ixvn mais t r rs  Ci-avirias niicili;ib l3.a i e  \rii<lcr iiai \liria-: iiiais 26 raiiivciti. 

Dcvi me ~ t i ç u  yr?  mais <ic 1 c ile c -  a a i .  -- 10.410 
>,tais 115 alc1.e <Ic Sal a iiiilin ria - 880 



h05 4 dc .lbril dc 1702 a.s iis estas cogitas, e avaiiando eii o o~ii-o. c,' 

ru Ilir dcvo <I' são 66 oitavas a 1100 ri; deve inr feitas a* contas, iinu rti- 

trando as cravinas e canivetes 2574Yll 

Deve nie <Ia festa da Coi~ceicio aiinn de 1700 pagoii ---- . i6~80 
Deve nie mais 211 oitavas de ouro eni ]>i>; q' pagiiri por- rllr a João i'cdl-ore 
o moSso, pello Natal de 1702 annos. 
Deve mais da Irmandade do S.or alirio <Ir l i06  -- 1$060 

Deve iiiais quatrocentos niil rs rni (IrY wO$OtX) 
I k v r  iiie feitas as ccintas. salvo rriii ------ 33P440 
Oiiro 14.5 oitavas 

(;.nie Patiil>c<i <Ir .\lrii.<ia / 

O Caii.ni Sehain Siitil <Ic 0 l i r l . a  iiJ. 19 
Frei Seb.ani da \ladre de Deos lol. 60 
Saluaclor Fragoso (;urdes fol. '22 
Silvestre Gomes Madureira ii~l. 8 
Salvador C;oncalucs fol. 25 
O C. Sitnáu Rueiiu foi. 7.5 
O C. Sulpirio P e d r o ~ o  i<>l. 38. 

Sai>rtos lieii<lçs Hacicl iii.oi em Lx.a fol. 74. 

OL).I. Scl>.arii Frz' tC erri iiirii ~>orlçr rrii dr". --- 57O000 rs ile 4 
rahecaç de iiexros q' mandei vender. 31 de Janr." rlr 1706 a.9 

.O Cap.m Sernião -\lvres Montr* clevenic çin <Ir" <I' llie i>icstei sicri i ia 

rnil rs. oii o q' rlle diser. Mais 80U OU0 rs anno de 1703. 

Uero  a Sebastião Soares 126 oitavas de ouro embarrrtas; <I' iiir irriprei- 
tou aos 20 de niíayo de 1700 a;: paguei este oiiri> aos 20 ilr Jliiilio rlo riies- 

ino; o <L' o devo 1113 mes. 

Sebastião Machado nieu pr" tlricme Ceiito. r visite c sirico oitavas de 
ouro em pó; procedidas dc liiiiii iiegro. q' Iliç vendi, a seu contetito; por 
rionie Pedra, do  gentio <Ir Guine; c ficou dé pagarme o d i t o  ouro o aniio. 
<I' ueni de 1709; ouro linipo, srni iliivirla. ( 3 '  assini ficoii Cornigo; l ici jr  4 de . 
Novrinl~ro dr 1703 a.s LjaKoii L%iilu. 

Gii ie  Poiiipeu dç 4lmd.a / 

Recchi de i,ic<i Cornp.e n (:al>.iii .l'liorrit. dr T a r a  rlc I i i i e i ~ l a  iluatroseiitai. 
C sincoeiita, r seis oitavas <Ir <itirr> rni j16; a conta <Ias quatro I..as ernhar- 
retadas <i' inr deve;  e como se preiirri . . . Eulita me pagarei receheiido os 
qi~intos e quebras. ile cada Cein oitavai ilescontarri quatro de quebras: 18 
de Jaiiro dr 1701; isto tudo Iie ,>a se quintar na Caia  ilos qu in to ,  Ilagou. 

Renieti ~ i o  iiiesmu dia ao dito iiieii Com1i.e seis centos mil i-s rti, <IrY 
a Cobita do d e  q' sahio da Caza <Ia moirla. das 1 I..- q' pr<iolrtro; mais  

viiitç iriil i-s; c6 ri' 6% 620 000 1-5. 

Fis a conta. e fico devcrido de resto ilcste uurri 228000 rs. 



REVISTA w INSTITUTO H~srón~co E G E ~ Á F I C O  DE S. P.AIILO 574 

Rçiiieti ao dito inru Cuiiip.e tudo <i <Ir' c Ilie t i á < i  devo iiarla. 
O dito iiie deve o ouro acima. 11 <le Outubro de li01 3.1 

.\os 17 de .\gosto de 1702 a.i remctc c, nicu Corn11.e o c'. l'huiiie rir 
Lara 188 mil r em <Ir" por coiita cio Ca. >,I. Diogo Pinto do Rego, p. Ilir 
comprar cavallos de Ciiritiba; assiiti mais te o dito nieu Co3np.e 128 mil. c 
tantos rs. <I' recebeu do C. Hras iirikdes Pais; c Ilie escrevo. <i disj>eii<le 
tambein este rli.! >ia dita coiiijira: c ij'<lo pagur os Carallos, os rnelhorcs 
a 60 mil rs' coiii q' té <IrY nieu 316 inil e tantos rs. 

Kr~q~ic  ilc Siqurira Piiitoi~ iol. 2. 

Koqlir <!e Torres te ein n icu  ~,orlcr trinta iiiil rs; p.a liie coriilirdr algii;i 
"essa; e o mais q' prometi cln dote. <( foráo oiteiita mil rs. tE trecebido. r( 

Ilie large~ii tres pessas boas; e esta coiiia eiiira a valia <le tres pcssas . . . . 
r( tnru pai, q' Ds' ti. <leixoii eili trstaili.to a sua iiiullier; r rle tudo está pa io  
c soni.tc té os ditos t r i~i ta  nsil i-S. Pariiail~a 16 de >ia>-ço de 1696 annnç. 

(;.nie Pompeu <Ir .\lind.a / 
1)eur iiie sete patacas c( llie dei cri, dr?. d e i r  iiir i~iais qitatri, inil rs. !>.a 

liú poldro, g'  rne pedio o dr" p.a isso &iX) i;. 

Deve me mais tres niil rs a pczo, <le húa espada, 4' coinprou cm'Saiitos. 3lHlll 
Ueve ine mais dous mil rs ;  <I' inc i>cilir>, qclo foi a S. Paulo, r i"  coni1i.a <Ir 
Mel. Pereira mineiro 2MMl 
Mais seis sellos proceclidos de pano <Ir linho 4800 

1)eveme mais q' pagou o Cavallo hl.cI dc Morais 15000 
Devo ao Castelha~io Roque de Torres. feitas as contas hoje 10 de Jaiii~." 

de 1697 annos - 10960 a esta conta dos 1iW60 q' recebeu Torres WJO rs çiit  

ar'; mais 4800 rs q' paguei por ellr ao P.e P;es.te Fr. Paschr>al; mais pagliri 
por elle a hmaro 1200 rs. 

Hei de <lar ao Carl>iiiteii-o WO rs pello Castelliaiio JoZo iiiaiiialuco Uli). 
a nieu C0rnp.e Fragozn 1600 e saianioi contas. e in? não d e ~ e  nada. 

Paguei a todos. 

Deve me Roque de Torres <Ir$' q' pago I ~ I .  ellr ao <:. Jwáo <Ir Ci-asto de 
Olivra. Q' dc fardas q' Ilie comproii 68540 
Mais dr" (4' paguei por elle a Br.dri Vieira 041Ml 
Maid ile hú  cavallo, c <Ic Zagitiiclio ao P.r Fr. L..$" - 162(Ki 
Deve me mais húa barretta de ouro de I8 quintadas 77000 
de huns hnrgiguins, e sapatos ?I60 
de IiGa Srlla. irry<i. r Iiíia Carga <Ic Sal 80illl 

Soma tudo 126 030 

Deve iriais Iiúa escopetta. Mais di.%' 70.000 uiiite iriil rs 
Hentreguei ao P.e Kapozo 4 hai-rettas rle oiiro de meu Co~nl>.e Ko<iiie 

<IP Serres có 171 oitavas, ~ > . a  i~i.dar ao Rio a fazer moedas p.a estes vasa- 
incnios acima. Aiino de 1699 ein Fevereiro . . . . . 

Deve iiiais dro q' paguei a D.os Pais 9000 
G.me Poiiipeo rle A1ind.a / 



O R.do P.e Fr. Seh.am da Madre de Dh' e s c ,  coiicritado Coirigo a di- 
iermc Iiiia Caliella de Myssas, aos Domirigos ao Siior Rom Jesus de Ygua- 
]>e, por minha tencão; aos 28 d e  Septemhro de 1693 nnnos - em 10000 
<i P.e Fr. Seh.arn Contas Comigo fol. em iolhas 60 

Tcriho cm meli poder do  dito P.e Fr. Seh.arn da Madre de D s  29000 
Sulpicio Pedrozo deve ine drY 42100; Xais 800 
coronlias; mais de Sene, r aSucar 360; mais de obras ]>.a as minas 10.640 rs 
Xais de . . iouces e tiúa pica de roda - 32000; hú fiinil 160. 
Sebastião Soares deve ine da  ferraria pg. 4300 rs. clevc Sel>.;iin Soares dc 
liüa iecliadura 500. 

S ~ h a s t i á o  Çoar rs  rleiemc dr crii 11s'' 1840. mais <Ia Cotiiral-i;, aiiiiu de 94 
- 1060 

Siináo Eucii<i dese ini ein drQ 14740, mais 200 rs. 
Recelli de Siniáo Bueiio 1Z.oi30 a cuiita do q' me <le>c. 
Sirnão Hueno deueiiic IjO(H) ein dr", ri '  eiiil>i-estci a iiiinlla ~>i-iri,a. aos 17 11s 
Dezenihru de 1698 a.s mais 100 dr deus srstos de {.a de trigo. mais por . . . . 
Forqiiini 400 rs. sapato'. r chinrllas 1U40, niais cliiiiellah UKI mais outro zia'~ 

de chinellos <Irse sorn.te meu p r q i m j o  Hueno 448. 
Sel,.aiii Leiic 1). 1200, mais 9611 pagou. I l a i i  124CK). iiiaii das <>vai 40110. 
iriais hü;i coronha 800. 3200 rle tafera 
Sylvrrio Maclia<lo 160. 
Sehastino de i r r i ida  I3otrlliu 12100 i-i, iiiais da Coiiirari-i rlr~ Siior < k r e  

<Ir resto 1360. 
Salvador G<iii<:al\c; <liri s i  ine (iagoii dç ia]>ati>i. asiicar. c rnarniella<ln 1 , : ~ ~  

g011 1120 pagrxi. <Irvi  nica liataca <1;i Cuiiiiai-ia <Ir> Sr. I6 rs. 

Salvarlr>r C;oiicalrcs ilc .Agitiai- fol. 2.5 

Fixriii<>s conras có nieu I>''' Sulpicio P e d r ~ ~ z o  aiJI 3 de ?larr<> t i ?  I697 .~IIIXOS. 

e me <leve ein <Ir- - i7400 iuais rles oitavas <Ir oiii-o t i '  . . . . 

i-oiita> cõ iririi pr" Sulpicici Pecll-iirii a icrlhai 8. 

C;.tiie Poiripci, de .\lrn<l.a 1 

Ciiiitab c 6  iiiri; Cotiil>.c R i'. Siti150 !jiieiio <\;i Silrii aniii, ,ir 1703 lííl4. 
Tein liiia clai~rla nlinlia rio Caii-c r is cirfãos ilesr;i Vilia rii, <I'  Sou ol>rig:irlii 
a <lar llir seis inil Ciiiza<los ci i i  ili;,licir<i r,' i i i i , s ,<lei i  ;i guniilal-; jlagiiei os 
ici< inil crura<los. 

Devc nie i, <litu ~i iea Cciiii.e Cciii iiiil i r  ciii <litiliiiro -- Ioo$OW 
i l r \ ~ c  iiir i~ ia i i  <Ia Ser;,. e kaul. q '  lhe i r y o  <Ic Lx.a 355320 
<Icvc irir m a i s  rvrseiitas oitava; <Ir ouro eni <( I ~ c  a c( me obi-igiiei por 

l:ii credito ao <'al>.rn Hi~.nrr i i  Iiiirrio. <Ic -etiii L;is eni  (i' de\-r nwii aiilharlo 
Pri FrasSci a mayol- Contia. 
iriliii ' d e i c  eiii diiilieiio -- J I Z U U  
iciii  ~ i i a i i  <Irv i i icu, c,' liir dcu i;!- Jaciiiti~. q' iui l>vri.tc -- ~íOSOOiI 

SZu <Iiixeiitns, i cçtetila iiiil rs. <I' rvccl>eu do ira<lr,  c de r r  erre dr" 
Iilais < l r i  toiiciiiha. ri' coin~>i-oii r>ii Xl>\-tcrcl>y 4 ar. a 48000 :irriil>:i. e < l i  ohr.xs 



ineudaa <Icx-e <Ic obras - 26$8M 
~Icve niaii paguci a inrii Compr f'o da Rocha p.a a Srira lu1.a de g u i a i  
- 8 0 0  ri. 
mais q' paguei a duas iollias de partilhas 63$24(1 
mais q' paguei a Gaspar Nunci 10$80(l 
<leve me mais dr* de Sal 02$281l 

Aos 29 de Julho de 1705 a.s lientreguei em d r u o  filho do defunto AMi- 
guel Leite a conta da sua legitima Cento r seis mil, e novecentos, e vinte 
rç 106920. 
deve de ferramenta e ferro e asso 2000 rs. dous inil rs. 
Recebi do dito meu Comp.e a Conta do q' me deve ar& -- 12$8(KI 
devo lhe eu húa livra de ouro em pô. 
devo lhe mais trinta oitavas de ouro em 116, q' sobejou da Livra, q' deu a 

Coroa de Nossa Siira do Cartno. 

Mais devo Canada e mea de aguard.e q' recebi da Siira minlia Comadre 
Recebi o drg dos 4 toucinhos. e Carne magra; devo eu de resto, pagando 
me das 4 ar. acima - devo 3W. 
Mais p.a a festa.de S. I lanuel  atino de 1705 18$000 

Recebi de meu Comp.e 900 oitavas de ouro em põ; maiç 88 oitavas de 
%.do Vieira, q' se limpou, e iicario as ditas 88 oitavas; com q' tenho poi- 

conta da meu Compc 288 8.as este ouro m e  1,cntregou meu aiilhado Fra- 
são anno de 1705. 

Guilherme Pompeo de Almeida / 
Devo ao Cap.m D.os Llias da Sylra meu C0mp.e quatro livras, e 12 8.as de 
ouro em pii. q' lhe imprestou, p.a cii mandar a Curitiba. 
Devo mais ao P.e Izidoro Pinto 189 8.as em pô maiç a meu pro Sulpiciv 
Pedroio 306 8.as em pó. 

Estas contas ou adicoens tarnliê eçtáo assentadas nas Contas q' eu te- 
nho em p.ar C6 os ditos, como c6 o P.e Vigr" a iolhaç 9. cá o dito mcu pr" 
a folhas 8 ;  e có o Cap.m D.os Dias ira Letra P no Alphabeto deste Livro. 
com q' Iie esta mesma conta. hoje 25 de Septembro de 1699 a.s 

Devo a meu pro João Pedrozo 56 oitavas de ouro em pô. 

Todo o ouro q' eu devia em p6 tenho pago a todos, q' Iie ao P.e Vigr.~, 
a D.os Dias, e a Joáo Pedrozo, e a Sulpicio Pcdroío aos sinco de Janr." 
de 1699 annos; e não devo nada. 

Das sinco L.as de ouro dc Paulo de Barros q' consta da Laude eni 
fronte, hentreguei D.oç Pais Iiúa livra e mea; e remeti ao Cap.m Joáo dc 
Crasto de 0livr.a duas livras p.a mandar a Caza da moeda, q' me escreve0 
das minas o mandasse com q' tenho em meo poder p.a a Conta das siiico 
L i v r a  húa livra e mea deste seu ouro. 

X e u  Comp.e o Cap.m Doniingos Dias da Sylia me dere 74$000, q' pa- 
gou por elle a D.oí da Roclia do Caiito, por h6 negro q' me vetidio p.a o 

. dito meu Comp.c q' por ordé sua  o comprei anna de 1699 em Outubro. 



Tenllo na Caixitilio do ouro. em 16 harrettas 1849 oitavas; deste ouro 
pertence a João Pinta 401 oitavas. 

Deve me João Pinto ,450 rs eni dro q' dei a sua iiiulhcr li. 
.i seu genro Jliguel Leite dei em dr> quatro niil rs. 
>tais a \<igiiel Leite 720 em dr", mais tres patacas. Mais a Miçuel Leitc 
p.a os vestidos p a  ellc. r sua mulher 33.320; Maii h t i ç~~e l  
Leite 1280 r6 

'l'ein klig~iel f.çite crii iiiinlia inão 87220 do i-eito do sei, ouro. 

G n ~ e  Pornpeo de .\lmd.a / 

\laiiorl Cardoso de Mediria Contas c6 elle annii dr 1701. 
Deve iiie em drD q' iie impreçtei pagou Y$000 
da Co!~fraria do Senhor trer patacas -- pagou $960 
mais q.do chegou das Minas trinta r oito mil e tanto rs q' menos siiico pa- 
tacaç. 
pagou a hfiguel Leite do conliecirn.to <]c Joáo da Ciiiil~a iia Penha 
Devr me mais dozentos mil rs em dinheiro. q' Ilie impreçrri 

Aitio de 1702. 

Deve rne meu Comp.e M.el Cardozo de Medina Ceiri mil rs. q' Ilie iriipl-es- 
tei aos 27 de Jullio de 1702 a.s Mais o ~IrOdde hü barril de vinho, e ineo alqi-.e 
df Sal; mais 60 sellos. pouco mais, oii menos q' julgou c6 i C. Simiãn AI- 
Y T ~ S ,  e outros. 

Deve me mais 16$000 q' Ihe in~prestei pella Paschoa de 1704 a.s {>.i< 

levar a Sáo Paulo. q.do foi chamado preso pello Corregedor. 
Mais da Confraria do S.? anno de 705 14111. 

~ e l l a s  tenho duas bastardas, em q' eu rnoiito, cõ seus Xrreis. 
Ginettas. té húa o Cap.m L.co C a ~ t . ~ ,  q' lhe imprestei; outra <i P.P hi. Fr. 
Ruperto da Concepção; outra Leandro Soares; outra Paulo de Ra r ro ;  e 
Iiúa em Jozeph monta; São sinco ginettas. 

Terra do gado dos Currais de Utu aniio de 1697. 
Curral de Henrique; aos 4 de Septembro de 97 annos deixei i i r i  dito Curral 
20 rezes de ferro. e 10 bezerros. 

40s 22 dc Mayo de 1698 aiinos deixe iicstc Ciirral 101 reses de ferro 
e seis bezerros ja de seis mezes cada huin; e deixei 27 cabessas açinalladas 
cõ as orellias direitas partidas p.a o disimo, em q' são 6 de ferro, q' não 
cntrão na minha conta das ferradas: e sãe 9 fenieaç e 8 machos do diçinio. 
r fica pago o disimo todo atbe Agosto pronimo; porq' dei de riiais algüas 
cabeças p.a pagar de hua ves. 

Aos 30 de Agosto de 1699 annos estive nos Currais; e deixei no Curral 
de Joachim 115 cabeças de gado, entre grandes e pequenos, e não entra 
nesta Conta o gado do disimo, q' são 3 novilhas de Leonardo'Roit' aos 5 
de Novembro Sáo mais 10 beserros; q' dis Ant.? 



Curral de 4nt.Vrio anno de 1697 deixei lientregue a hnt." iin seu 1:cirral 
83 reses de ferro; e 20 bezerros. 

Aos 22 de hlayo de 1698 aiinos deiac iicçte Curral a Ant" 97 Cabcsls 
<Ic irrro; e nove heçerros, ja passantes de 6 mezes 8. e h5 pequeno q' 550 19. 

Aos 30 de Agosto de 1699 annos deixei no  Curral de Ant." entre gr.dei 
e pequeiins 98 CabeFas de gado livres do ùiiimo. 

.+os 5 de Fevr.9 de 1700 a.s veyo .An.to; e disr liaver tio seri Curral I&$ 
Cahesas de gado. 

E no Curral de Joachim dise haver 128 Cat>cças, tirei =eis cabrças. 
iicáo 122 cabeças aos 12 de Ferr.'' dp 17oí ;  por .qbril trouxe Joachim dr 
130 no seu C.urral. 

<; .D~c  Putnpeo de Alm.<la 1 





RELATÓRIO DA DIRETORIA DO INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO 

REFERENTE AO ANO DE 1958 

Durante o ano de 1958, continuou o sodalicio a sua 
trajetória cultural nas gloriosas terras paulistas. 

Realizaram-se 19 sessões ordinárias além de várias ou- 
tras solenes e extraordinárias que vão adiante assinaladas. 

Aos 25 de janeiro, teve lugar a sessão solene de inaugu- 
ração dos trabalhos e de comemoração da fundação de São 
Paulo, tendo usado da palavra o orador oficial Prof. Almeida 
Magalhães; prestou-se homenagem ao Marechal Rondon, 
recém-falecido, tendo usado da palavra vários outros consíl. 
cios alem do orador oficial e do presidente. 

EANBEIRA 130 INSTITUTO 

No mesmo dia 25 de janeiro, após a sessão solene, foi 
hasteada, pela primeira vez, a bandeira do sodalicio, que 
recebeu a bênção de Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo. 

BANDEIRA DA CASA DE CULTURA DE 
GUARATINGUETA 

A Comissáo de,Heráldica, tendo como relator o Coronel 
Henrique Oscar Wierdespahn, estudou e deu parecer sôbre 
o projeto de bandeira da Casa de Cultura de Guaratinguetá, 
que solicitou a opinião do Instituto Histórico e Geografico. 

BRASA0 DA CIDADE DE LIMEIRA 

Funcionando também como relator da Comissáo de He- 
ráldica, o Coronel Henrique Oscar Wierdespahn estudou e 
exarou parecer sobre o projeto de brasão para a cidade de 
Limeira, cuja edilidade pedira a colaboração do Instituto 
Histórico e Geográfico. 



CENTENÁRIOS 

Pela palavra do orador oficial, professor Almeida Ma- 
galhães, evocaram-se as efemérides de 1958 tais como os 
centenários de Rocha Pombo e André Rebouças, os sesqui- 
centenários da transinigração da Família Real para o B r a  
sil, da abertura dos nossos portos e da fundação dos Cursos 
Médicos no Brasil, o quinto centenário da Rainha Dona 
Leonor, fundadora das Misericórdias; o sesquicentenário do 
General Osório, o Cinquentenário do Arcebispado de Sáo 
Paulo, o da Fundaçáo do Gabinete de Leitura Rui Barbosa, 
em Jundiai, o centenário da Fundação da Imprensa em 
Campinas, o de Monsenhor Camilo Passalacqua, o da Botica 
Veado de Ouro, e o de Jose Hipólito da Costa, além do 250 
aniversario da Bandeira Paulista de Alfabetizaçáo. 

EXPOSIÇOES 

A Galeria de Exposições foi ocupada pelas seguintes 
mostras: Obras de História do Brasil, em comemoração do 
centenário de Rocha Pombo; Obras Raras de Botânica; 
Retrospectiva da Vida e Obra de Adolfo da Silva Gordo; 
Estampas de Maria Santissima; Retrospectiva da Vida e 
Obra de Pirajá da Silva; Retrospectiva da Imprensa Brasi- 
leira. Entre outras personalidades presentes as inaugurações 
das exposições, destacamos a de Sua Eminência o Cardeal 
Arcebispo de S. Paulo, D. Carlos Camelo de Vasconcelos 
Mota; a do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Adhemar de 
Barros e a de D. Antônio Maria Alves de Siqueira, Bispo 
Auxiliar. 

Além do Chefe do Departamento de Exposiçóes, Dr. Di- 
valdo Gaspar de Freitas, muito colaboraram na organização 
das várias mostras, a Sra. Carolina da Silva Gordo, os dire- 
tores do Instituto de Botânica, do Departamento do Arquivo 
do Estado e da Sociedade de Silvicultura, o consócio José 
Pedro Galváo de Sousa, o Sr. Monçaid Ferreira, a Escola de 
Jornalismo Casper Libero e os frades Franciscanos da Igreja 
de Santo António do Pari. 

A sessão inaugural da exposição retrospectiva sôbre a 
imprensa do Brasil foi presidida por S. Eminência o Cardeal- 
Arcebispo de S. Paulo, tendo ocupado a nossa tribuna, além 
do orador oficial, os consócios José Pedro Galváo, e João 
de Scantimburgo. 

A exposição de obras raras de botânica comemorou a 
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fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tendo, na 
noite de sua inauguração, pronunciado uma palestra sôbre 
D. Joáo VI, o Prof. Tito Lívio Ferreira. Fizeram-se ouvir 
também o Dr. José Paulo da Silveira Cabral, presidente da 
Sociedade de Silvicultura, o Prof. Almeida Magalhães e o 
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Em noite subsequente, teve lugar, no nosso auditório, 
a entrega da Medalha D. Joáo VI, criada pelo Ministério da 
Agricultura do Brasil, cujo representante veio a S. Paulo 
especialmente para fazer entrega da venera às personalida- 
des paulistas condecoradas, o que teve lugar em sessão pre- 
sidida pelo Presidente do nosso Instituto Histórico e Geo- 
gráfico: 

Na mesma noite em que se inaugurava a exposição sôbre 
a vida e a obra do Senador Adolfo da Silva Gordo, ocupou 
a tribuna do Instituto, recordando o homenageado, o Sr. 
Joáo Sampaio. 

Deixaram suas assinaturas no livro de visitantes das 
exposições oitocentas e sessenta e duas pessoas. 

HOMENAGEMA LUíS DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA, 
30 PRESIDENTE DO INSTITUTO 

Prestou-se homenagem a Luis de Toledo Piza e Almeida, 
3? presidente da nossa entidade. A conferência, a cargo do 
Ministro Cândido Mata Filho, que não pôde comparecer, 
foi lida pelo Sr. Joáo de Scantimburgo. Em nome do Insti- 
tuto, falaram o Presidente e o orador oficial. Agradeceu, 
em nome da família, o Dr. Luís de Toledo Piza Neto. 

MAPOTECA 

Foram transportados do último andar de nosso edifício, 
para uma sala contígua à biblioteca, todos os elementos, 
várias centenas, componentes da nossa preciosa mapoteca 
que foi instalada em estantes. 

Em virtude do afastamento, por motivo de moléstia, do 
Chefe do Departamento, Coronel Lúcio Rosales, não pôde 
ainda ser a nossa mapoteca classificada e instalada em 
mobiliário adequado. 

No salão em que se instalou a mapoteca, ganhamos uma 
pequena área onde se colocaram o tapete e o temo estofado 
que ornamentavam a sala da presidência, formando-se assim 



mais um recanto ria sede social para tertúlias e pequenas 
reuniões de sócios. 

DISTINTIVOS 

Foram cunhados os distintivos do Instituto, próprios 
para lapela eni tipo roseta e em modelo com alfinete e que 
~ ~ i n h a m  sendo frequentemente solicitados para uso dos nos  
sos consócios. A sua aquisição pelos sócios foi fixada em 
Cr$ 100,OO para cada exemplar. 

DIPLOMAS DE EXPOSITORES 

Por sugestão do Chefe do Departamento de Exposiçóes, 
procedeu-se a iiiipressfio de diplonids de expusitor destinados 
a  alii ir doar tõdas us urssoas <cue coiitribu;iin com elerncntos 
de-suas coleções as expoSiçóes efetuadas pelo sodalicio. 

SEDE SOCIAL 

Melhorou-se a sede social com a aquisição de um tapete, 
de um terno de couro e de uma pequena mesa para a sala 
da presidência. 

A biblioteca foi aquinhoada também com um grande 
tapete, o mesmo acontecendo com o estrado do auditório 
onde um tapete "bordeaux" veio enriquecer o seu aspecto. 
Um antigo relógio de parede que há longos anos acompa- 
nhava hora a hora, a vida da instituição, foi recuperado e 
pôsto a funcionar, sendo instalado em uma das paredes da 
nossa biblioteca. 

Tres lustres para o corredor de entrada do edificio foram 
ofertados pelo Sr. Ariston de Azevedo, por intermédio do 
consócio Dr. Carlos da Silveira. 

Vários quadros foram restaurados, emoldurkdos e colo- 
cados na sala de palestra e na sala da presidência bem como 
na Biblioteca e na Galeria de Exposiçóes. 

Um tapete de borracha foi colocado em toda a extensão 
do corredor de entrada do prédio e o auditório sofreu uma 
reforma que há muito se fazia necessária : - levantamento 
do piso de seu corredor central, construção de degraus para 
acesso a êsse piso assim elevado, e colocação de gradis prote- 
tores em um dos lados do auditório, tornando-se mais seguro 
aquele local. 



Na aquisição do terno de couro para a sala da presidên- 
cia, é de se louvar e enaltecer a interferência do Coronel 
Luis Tenorio de Brito junto a fábrica fornecedora, "Móveis 
Gobbi", que cedeu o terno por um preço muito acessível. 

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÓES 

Regularizou-se a situação dos servidores da Casa em 
face do Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Comerciá- 
rios, o que pesou em quase oitenta mil cruzeiros para os 
cofres do sodalicio. Não podiamos, porém, continuar na  
situação irregular de não contribuição, estando atualmente 
em dia não só a instituição mas também os seus servidores 
com aquelas obrigações. 

NOVOS SÓCIOS 

Várias personalidades passaram, em 1958, a integrar o 
nosso quadro social. São elas: 

Na categoria de Sócio Titular: Pedro Brasil Bandecchi, 
Paulo Bonfim, Carlos de Meira Matos e Jose de Melo Pi- 
menta. 

Na categoria de Sócio Benfeitor: José Cassio de Macedo 
Soares Junior e Ariston de Azevedo. 

Na. categoria de Sócio Honorário: Jordão Emerenciano. 
Na categoria de Sócio Correspondente Nacional : Milton 

Menezes Vilas Boas, Heitor Otaviano de Araujo e Luis FR 
lipe da Silva Wiedmann. 

Na categoria de Sócio Correspondente Estrangeiro: 
Eduardo Brasão e Francisco da Silveira Morais. 

O membro Correspondente Nacional Antônio de Araújo 
de Aragão Bulcão Sobrinho passou a integrar a categoria de 
Sócio Titular em virtude de ter transferido domicílio para 
a cidade de S. Paulo. 

Durante o ano de 1958, foram transferidos para a cate- 
goria de Sócio-Emérito, conforme disposição estatutária, os 
consócios Álvaro da Veiga Coimbra, Paulo Aurisol Cavalhei- 
ro Freire e Antônio Augusto Menezes Drurnmond. 

AUXÍLIOS FINANCEIROS 

Recebeu o sodalicio no decorrer de 1958, os seguintes 
auxílios financeiros : 



Cr$ 50.000,OO - Assembléia Legislativa. Estadual, por 
indicação do deputado Gilberto Chaves. 

CrS 100.000,00 - Jóquei Clube de S. Paulo, por indica.. 
çáo do Dr. Jose Cássio de Macedo Soares Júnior. 

Cr$ 100.000,OO - Secretaria de Educação do Estado de 
S. Paulo, por sugestão e esforço do Prof. Vinício Stein de 
Campos. 

Cumprindo determinação contratual, o Bazar Lord au- 
mentou em 109'0 o aluguel da parte que loca no prédio social. 

No que diz respeito as finanças, tivemos um ano feliz 
com uma receita anual superior a despesa em CrS 19.254,70. 
O nosso administrador, Prof. Dácio Pires Correia, bem como 
os demais funcionários, mereceram um aumento de venci- 
mentos e os nossos compromissos financeiros encontram-se 
rigorosamente em dia. 

MOVIMENTO FINANCEIRO DE 1956 E DE 1957 

Apresentados pelo Sr. tesoureiro, Prof. Dácio Pires Cor- 
reia, e tendo os pareceres favoráveis as suas aprovações 
emitidos pela Comissão de Contas, foram aprovados pelo 
plenário os balaricetes referentes aos anos de 1956 e de 1957. 

IMPOSTO SOBRE A RENDA 

Como em ânos anteriores, solicitou-se a repartição com- 
petente, a isenção de imposto sobre a renda para o sodalicio 
e, tal qual vem sempre sucedendo, esperamos que seja de- 
ferida favoravelmente a nossa solicitação. 

BIBLIOTECA 

Ausente, por moléstia, o 1.0 bibliotecário Coronel Lúcio 
Rosales; doente o 2.0 bibliotecário, o consócio Astor França 
Azevedo que veio, infaustamente, a falecer durante o ano, 
assumiu os trabalhos e de maneira eficientissima a funcio- 
nária encarregada da biblioteca, Sta. Neusa Butin Fernandes. 

Recebemos em doação várias centenas de livros e várias 
centenas de exemplares de publicações periódicas. F0ra.m 
adquiridas muitas obras diretamente relacionadas com. as 
atividades do sodalicio, tendo sido atendidas 897 consultas 
a biblioteca. 



Em razão do pedido de demissão do Prof. Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa que ocupava o cargo de 2.0 tesoureiro, 
foi para o mesnio eleito o Sr. Plinio Monteiro de Barros. 
O mesmo sucedeu com o cargo de 3.0 secretário, para o qual 
foi eleito o Prof. Vinicio Stein Campos, em virtude do pedido 
de demissão do seu titular, o Dr. Arnaldo Arantes. Com o 
falecimento do consócio Astor França Azevedo, foi eleito 
para preencher o cargo de 2.0 bibliotecário, o consócio Alceu 
Maynard Araújo. 

HOMENAGEM A AFONSO DE E. TAUNAY 

Em sessão extraordinária, a nossa entidade prestou ho- 
menagem a Afonso de E. Taunay, o mestre da História das 
Bandeiras. Entre outras personalidades presentes, estavam 
o presidente da. Câmara Municipal de S. Paulo, Dr. Elias 
Shamas, e o vereador Arquimedes Lamoglia que, em nome 
daquela Edilidade, fêz a família enlutada a entrega do título 
de Cidadão Paulistano, outorgado ao nosso pranteado Ex- 
Presidente Honorário pela Câmara Municipal de S. Paulo. 

Usaram da palavra, evocando a grande figura do histo- 
riador, os Srs. Altino Arantes, José Pedro Leite Cordeiro, 
AlnS.eida Magalhães, Torquato de Sousa Soares, Tito Livio 
Ferreira, Pedro Brasil Bandecchi, Jose Carlos de Ataliba 
Nogueira, D. Carlos Tasso de Saxe Coburgo e Bragança, 
Antonio de Oliveira Júnior e Santos Abreu. Fizeram-se re- 
presentar o Centro de Estudos Históricos Afonso de Taunay, 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de S. Paulo; a Sociedade Numismática Brasileira.; a Sorie- 
dade Brasileira de Geografia; o Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatística e o Museu Paiilista. Agradeceu, cnx  
palavras repassadas de emoção, o Dr. Paulo de Taunay, filho 
do homenageado. 

Macifest,aram o seu pesar pelo desaparecimento rie M ~ s -  
tre Taunay, em ofícios dirigidos ao sodalicio, as Edilidades 
de S. Paulo, Taubaté e Marília, a Ordem dos Advogados rie 
S. Paulo e o Instituto Histórico e Geográfico de Mir!ai 
Gei ais. 

* * ii 

Outro consócio, o Sr. Drury Albert Mac Millen, mereceu, 



além de Afonso de E. Taunay, a distinção de Cidadão Pau- 
listano, titulo concedido pela Câmara Municipal de S. Paulo. 

O Prof. Waldemar Ferreira, integrante do sodalicio, rece- 
beu, em 1958, o Prêmio Moinho Santista. 

HOMENAGEM A S. S. O PAPA PIO XII 

Através da palavra do Dr. Aureliano Leite e do Prof. 
Almeid,a Magalhães, homenageamos S.S. o Papa Pio XII 
após o seu falecimento. 

AÉROCLURE DEFRANÇA 

Mereceu a nossa entidade, a manifestação vinda pelo 
telégrafo internacional, do Aéroclube de França, pela passa- 
sem do 60.0 aniversário do 1.0 vôo em balão. 

PUBLICACOES 

Em 1958, foram dados ao público, o volume 54 da nossa 
revista e um volume sôbre Washington Luís, contendo os 
discursos pronunciados em sessão do sodalicio, em homena- 
gem ao grande brasileiro e algumas cartas de sua autoria 
pertencentes ao nosso arquivo. 

O volume 55 &a Revista, já se encontra em fase adian- 
tada de impressão, bem como o volume contendo matéria 
sôbre História da Aviação e que é oferta ao Instituto, feita 
pela Fundação Santos Dumont. 

1.0 CONGRESSO PAN-AMERICANO E I11 CONGRESSO 
BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA MEDICINA 

Nesses congressos, realizados simultâneamente, na Ca- 
pital do Pais, o Instituto fêzse representar pelos consócios 
Ivolino de Vasconcelos, Manuel Xavier de Vasconcelos Pe- 
drosa, Divaldo Gaspar de Freitas, Ordival Cassiano Gomes, 
Arnaldo Amado Ferreira, Alceu Maynard Araújo, Henrique 
Liberalli, Luis Felipe Vieira Souto e Edgard de Cerqueira 
Falcão. 



MEDALHA CULTURAL E COMEMORATIVA 
IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Personalidades nacionais e estrangeiras receberam a 
Medalha Cultural e Comemorativa Imperatriz Leopoldina. 
A noite de 5 de novembro assinalou-se com marcante soleni- 
dade em que procedeu-se a entrega da venera, falando, em 
nome do Instituto, o Prof. Almeida Magalhães, e, em nome 
dos agraciados, o Prof. Jaime Regalo Pereira, que pronunciou 
substanciosa conferência a respeito da Paladina da Inde- 
pendência. 

No dia 15 de dezembro, em solenidade da Forca Pública 
do Estado de S. Paulo, o Presidente do Instituto e o seu 1.0 
secretário fizeram entrega da medalha ao Comandante Geral 
daquela milícia e a vários outros oficiais. 

Foram realizadas, durante 1958, seis reuniões do Con- 
selho da Medalha Imperatriz Leopoldina, o qual decidiu que 
os diplomas terão sempre a data de 5 de novembro de 1958, 
mesmo os correspondentes a concessóes e aprovações de pro- 
postas feitas posteriormente a essa data. 

Aos 7 de Setembro, Monsenhor Paulo Florêncio da =l- 
veira Camargo celebrou missa no Panteão do Ipiranga, 
junto ao t h u l o  da Imperatriz, com a presença de diretores, 
consócios e outras personalidades estranhas ao quadro so- 
cial. A Sociedade Paulista de Orquidófilos compareceu re- 
presentada por vários de seus diretores e não faltou, como já 
6 tradição, com sua belissima coroa de orquídeas, a flor pre- 
dileta da Imperatriz. 

Para tratar da colocação de um altar na cripta do Mo- 
numento da Independência, ficou constituída uma comissão 
composta dos Srs. Eldino da Fonseca Brancante, Álvaro da 
Veiga Coimbra, Enm da Silveira, Luis Tenório &e Brito e 
Pedro Brasil Bandecchi. 

PLACAS COMEMORATIVAS 

Foram recolocadas nas paredes das dependências do I n s  
tituto, em seu corredor de entrada e no vestibulo de um dos 
pavimentos, as placas comemorativas do 1.0 Centenário de 
Frei Gaspar da Madre de Deus. 

PRESIDENCIA HONORÁRIA 

Em razão do infausto acontecimento que foi a morte de 
Afonso de E. Taunay, fato que enlutou as letras históricas 



nacionais e muito em particular a nossa instituição, vagou- 
se a Presidência Honorária do sodalicio, para a qual, com 
muita justiça, foi eleito o grande paulista Altino Arantes 
Marques. 

AUXILIAR DA SECRETARIA 

O Sr. Antônio Gonçalves Campos Filho que, anos segui- 
dos, serviu como funcionario auxiliar dos trabalhos da se- 
cretaria, solicitou demissão, sendo substituido pelo Major 
Olimpio de Oliveira F'imentel, que se tem mostrado um ótimo 
funcionário, E de se registrar neste relatório os bons serviços 
prestados pelo Sr. Campos Filho, muito em especial no aue 
se refere as nossas relações com a Prefeitura Municipal e a 
obtençãc de isenção de impostos municipais. 

FUNDACÃO SANTOS DUMONT 

Tendo funcionado, graciosamente, anos seguidos em um 
dos salões de nosso prédio, deixou-nos, durante 1958, a Fun- 
dação Santos Durnont com quem o Instituto manteve sempre 
intima colaboração e as melhores e as mais cordiais relações. 
Alias, os seus dirigentes foram gentilissimos, entregando-nos 
o salão limpo, encerado, com as paredes pintadas e na  mais 
perfeita ordem, inclusive os móveis, mesas e cadeiras que lá 
estavam por empréstimo. 

A grande mesa. em tomo da qual realizavam as suas 
reuniões e que integrava, de longa data, o nosso mobiliário, 
passou para a nossa biblioteca a fim de servir aos seus con- 
sulentes. 

ESPÓLIO E DOACÃO 3 E  JORGE PACHECO CHAVES 

No espólio do Sr. Jorge Pacheso Chaves, foi o Instituto 
contemplado com obras qLle compunham a biblioteca e com 
elementos que constituiam o arquivo do ilustre e benemérito 
morto, salientando-se material pertencente ao Bar& de 
Iguape. Para representar o Instituto em Juizo, ficou encar- 
regado o consocio Dr. Pedra Brasil Bandecchi. 

7 0  ANIVERSÁRIO DA ABOLIÇAO DA ESCRAVIDÁO 

A comissão encarregada das comemorações do ano 70 da 
Abolição, composta pelos consócios Honório de Syllos, Vinicio 
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Stein de Campos, Almeida Magalhães, René de Oliveira 
Barbosa, Álvaro da Veiga Coimbra e Sebastião Pagano, rea- 
lizou a comemoração com uma sessão solene no auditório 
do Instituto, tendo ocupado a tribuna os seguintes oradores : 
Almeida Magalhães, Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, Honório 
de Syllos, René de Oliveira Barbosa, Sebastiáo Pagano e GP- 
raldo Campos Oliveira. Declamou a Sta. Léa Surian. 

2% ANIVERSARIO DA PROMULGACÁO DO CÓDIGO DE 
EDUCACÁO DO ESTADO DE S. PAULO 

Foi também comemorada esta efeméride através da pa- 
lavra dos consócios Solon Borges dos Reis, Almeida Maga- 
lhães e René de Oliveira Barbosa. 

CINQCENTENARIO DA DESCOBERTA DO 
SCHISTOSOMA MANSONI 

Em colaboração com a' Sociedade Paulista de História 
da Medicina, Instituto Brasileiro de História da Medicina e 
Departamento de Medicina Tropical da Associação Paulista 
de Medicina, comemorou o Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo o Cinquentenario da Descoberta do Schistosoma 
Mansoni, glória da ciencia nacional, em razão dos trabalhos 
e pesquisas científicas do Prof. Pirajá da Silva. 

Em sessão solene, realizada aos 15 de dezembro em nosso 
auditório, pronunciou uma conferência o Dr. Edgard de Cer- 
queira Falcão, organizador das comemora~óes ; inaugurou- 
se uma exposiçáo sobre a obra. de Pirajá da Sirva, e teve lugar 
a entrega a personalidades de nosso meio científico e cultu- 
ral, da Medalha Comemprativa e Cultural Pirajá da Silva, 
oficializada por ato do Dr. Mário Pinotti, pelo Ministério da 
Saúde do Brasil. 

Presidiu a sessão, a convite do Presidente do Instituto 
Histórico, o Sr. Prefeito Municipal de S. Paulo, Dr. Adhemar 
de Barros. 

CONFERENCIAS 

Da tribuna do sodalicio, foram apresentados os seguintes 
trabalhos : 

Alceu Maynard Araújo - "Basílio de Magalhães, o Fol- 
clorista". 
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Tito Livio Ferreira - "Basílio de Magalhães, o Histo- 
riador". 

As conferèncias sôbre Basílio de Magalhães foram pro- 
feridas em sessão especialmente convocada para se homena 
gear a memória do grande historiador, êste ano falecido. 

Vinício Stein de Campos -- "Capivari e os Historiadores 
Taunay". 

Arlindo Drummond Costa - "60? Aniversário da Che- 
gada dos Padres Salesianos ao Brasil". 

Pedro Brasil Bandecchi - "História e Humanismo". 
Carlos de Meira Matos - "Interpretação Geopolitica do 

Brasil". 
Divaldo Gaspar de Freitas - "Frei Viceilte do Salvador". 
J. Gomes de Morais Filho - "Novos Aspectos da Mine- 

ração no Brasil". 
Padre Waldemar Weber - "Aspectos da Catequese em 

Mato Grosso". 
Laura Seabra - "O Folclore Através das Várias Épocas 

Historicas". 
Monsenhor Paulo Florèncio da Silveira Camargo - "Vi- 

da e realizações de D. José de Camargo Barros". 
Rene de Oliveira Barbosa - "O 13 de Maio". 
3. P. Leite Cordeiro - "Breves Impressões de Uma Via- 

gem a Bogotá". 
Hgnório de Syllos - "José Bonifácio, o Patriarca, e o 

Problema do Negro". 
Sebastião Pagano - "Impressões de Uma Viagem a Eu- 

ropa". 
Geralçio Cempos de Oliveira - "O Ano 70 da Abolição". 
Alexandre d'Alessandro - "Afonso de Taunay, Professor 

na Politécnica". 
Sebastião Pagano - "Isabel, a Redentora". 
Vinicio Stein de Campos - "A Imperatriz Leopoldina". 
Pedro de Oliveira Ribeiro Neto - "Luis Gama e a 

Abolição". 
João de Scantimburgo - "Panorama da Imprensa Mo- 

derna". 
Pedro Brasil Bandecchi - "Significado do Movimento 

da Independència na Formação Nacional". 
Tito Livio Ferreira - "Amador Bueno". 
Tito Livio Ferreira - "Aspectos de História Comparati- 

va da Unificação Italiana". 
Vinicio Stein de Campos - "Machado de Assis e a His 

tóna Pátria". 



José de Me10 Pimenta - "Vida do Padre Manuel da 
Nóbrega". 

O ProPessor Silveira Bueno realizou uma série de quatro 
conferências sôbre suas viagens, tendo acorrido um numero- 
so público para assisti-las. 

Em colaboração com a Secretaria de Educaçáo do Estado 
e sob a orientação do consócio Vinício Stein de Campos, 
realizamos um curso sôbre Historiografia com várias lições 
e numerosos alunos. 

CURSO SOERE AS RELACOES ENTRE O BRASIL E A 
ESPANHA 

Solicitado pela. diretoria da Casa de Cervantes, o Insti- 
tuto Histórico, juntamente c0111 essa entidade, programou 
um curso sobre as relações entre o Brasil e a Espanha, tendo 
sido realizadas durante 1958, duas conferências, a primeira 
pronunciada por D. Tomás y Sunner, Embaixador da Espa- 
nha no Brasil, que reuniu numeroso e seleto auditório no 
sodalicio, estando presentes representantes consulares e adi- 
dos culturais em S. Paulo das nações que mantêm represen- 
tação diplomática no Brasil. A segunda foi pronunciada 
pelo Prof. Tito Livio Ferreira sob o titulo "O Elemento Espa- 
nhol n a  Capitania de S. Vicente". 

CURSO DE INTRODUCHO A FILOSOFIA DA HISTÓRIA 

O consócio Luis Washington Vita proferiu um curso só- 
bre Introdução à Filosofia da História, sob os auspicios do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do rnstituto 
Brasileiro de Filosofia, obedecendo ao seguinte programa: 

1. "Significação da História para o mundo atual" 
2 .  "Morte e ressurreição da Filosofia da História". 
3 .  "Evoluçáo e conceito". 
4 .  "Vicissitudes do conceito e a nova conceituaçáo". 
5. "F'ilosofia e História". 
6. "Fenomenologia da História". 
7. " A  palavra História e sua evolução semântica". 
8 .  . "O evento histórico, sua historiografia e sua histo- 

riologia". 
9. "A História da História (Antiguidade, Idade Média, 

Iluminismo, Romantismo, Positivismo e Historicis- 
mo"). 

10. "Problema da cientificidade da História". 



"A História como ciência". 
"As leis da História". 
"Ciência natural e ciência cultural". 
"As ciências culturais como integradoras da com- 
preensão histórica". 
"Sociologia da História". 
"O sentido da História (transcendentalismo e ima- 
nentismo )". 
"O problema da História Universal (ecumenicidade 
e ciclos históricos )". 
"As crises históricas". 
"Dinâmica das gerações na  História". 
"Co11clusáo". 

CURSO DE HISTÓRIA DO BRASIL 

A cargo do Prof. Tito Livio Ferreira, foram ministradas 
as seguintes aulas : 

"A ciência náutica a serviço dos grandes descobrimentos". 
"Formação histórica e social de Portugal". 
"As viagens feitas no século XIII". 
"Da Escola de Sagres a expedição de Pedro Álvares 

Cabral". 
"As navegações no outono de Quatrocentos". 
"Os portuguêses em Pernambuco antes de 1490". 

CURSO DE HISTÓRIA DA ARTE 

Organizado pelo Prof. Guelfo Oscar Campiglia e por 
êle ministrado, foram proferidas as seguintes lições dêste 
curso : 

"A arquitetura em Portugal nos séculos XV e XVI. 
"Espírito das formas : o gótico e os estilos orientais 

na  arte européia e brasileira, a arquitetura exterior e 
interior do século XVI". 

"Análise das formas de arquitetura e outras expres- 
sões plásticas. Influências culturais e regionais, carac- 
terísticas luso-brasileiras, as igrejas do Brasil sob o 
prisma "visível" exterior e interior". 

"Desenvolvimento do Barroco no Brasil: origens. 
formas, o "meio" social, caracteristicas nas diversas 
regiões do País".. 

"Arquitetura mineira : formas caracteritiscas, pin- 



tura, escultura, artesanatos e influências do bandeiris- 
mo (Projeções em cores 1". 

"Barroco Brasileiro : características da evolução nos 
séculos XVII e XVIII". 

CURSO DE EXTENSA0 UNIVERSITÁRIA SOBRE 
ARQUITETURA NO BRASIL 

Sob os auspícios da Reitoria da Universidade de São 
Paulo, e do nosso Instituto e com a cooperação da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de S. Paulo, 
realizou-se nos meses de setembro e outubro do corrente ano 
um curso de extensão universitária. sobre Arquitetura no 
Brasil, a cargo do Dr. Nestor Gouiart Reis Filho, assistente 
da cadeira de Arquitetura no Brasil, da referida faculdade, 
que obedeceu ao programa abaixo : 

a )  Introdução; b) Arquitetura no Litoral - Pe- 
ríodo de 1500 a 1650; c )  Arquitetura no Litoral - Pe- 
ríodo de 1650 a 1720; d )  Arquitetura no Planalto - 
Fase Bandeirante; e )  Arquitetura no século XVIII - 
Minas Gerais; f )  Arquitetura no século XVIII - Lito- 
ral; g )  Arquitetura no século XVIII - São Paulo; h )  
Arquitetura Brasileira no século XIX; i )  Arquitetura 
Brasileira no século XX. 

Uma das sessóes do ano, foi dedicada a projeção de fil- 
mes cinematográficos ein que estão fixados acontecimentos 
de relêvo ocorridos nos últimos anos no Instituto. Organizou 
a projeção o Prof. Fausto Ribeiro de Barros, chefe do Depar- 
tamento de Cinema. 

Em sessão magna, de encerramento das atividades s@ 
ciais, o Prof. Almeida Magalhães, orador oficial, pronunciou 
o elogio dos consócios falecidos durante o ano, a saber: 
Ariosto Espinheira, Ordival Cassiano Gomes, Inácio da Costa 
Ferreira, Astor França Azevedo, Rafael Duarte, Eduardo Fer- 
nandez y Gonzalez, Paulo Ribeiro de Magaiháes, Gabriel de 
Rezende Filho, Basílio de Magalhães, Afonso de E. Taunay, 
Cândido Mariano da Siiva Rondon, Júlio Cesar de Faria., 
José Marques da Cruz, Jose Honório de Syllos, Celestino Bour- 
roul e Paul Rivet. 



POSSE DE SÓCIOS 

Toniaram posse de suas cadeiras no sodalicio, os Snrs. 
Alceu Maynard Araújo, José Romeu Ferraz, Americo Bolog- 
na, Pedro Brasil Bandecchi, Drury Albert Mac Millen, Paulo 
Bonfim, José de Melo Pimenta, Emanuel Soares Veiga Gar- 
cia e Carlos de Meira Matos 

EFEMÉRIDES BRASILEIRAS, DO 
BARÁO DO RIO BRANCO 

Por proposta do Prof. Almeida Magalhães, decidiu o 
plenário que, no inicio das sessões do Instituto, sejam lidas 
as Efemérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco, referen- 
tes ao dia em que se realiza a sessão. 

OFERTA DO DR. RODRIUO SOARES FILHO, EM SESSAO 
PRESIDIDA PELO EXMO. SR. JOSÉ CARLOS DE MACE- 
DO SOARES, MINISTRO DAS RELACÕES EXTERIORES 

DO BRASIL 

O Dr. Rodrigo Soares Filho, gentilmente, ofertou peças 
de alta valia para as nossas pinacoteca e biblioteca. Da 
oferta, salientam-se os quadros de Castro Alves, Camilo 
Castelo Branco e Jose Maria. Lisboa, de autoria do pintor 
Rodrigo Soares. 

A oferta fèz-se em sessão do Instituto presidida pelo 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares, ocasião em que 
S .  Excia., Ministro das Relações Exteriores do Brasil, em 
breve palestra,, evocou as figuras do jornalista José Marii- 
Lisboa e do pintor Rodrigo Soares, os quais foram também 
homenageados pela palavra do orador oficial, Prof. Almeida 
Magalhães, e do Presidente Leite Cordeiro, que saudou o 
Embaixador Macedo Soares, salientando a honra que confe- 
ria ao sodalicio ao presidir-lhe uma das sessões. 

Agradeceu, em nome da familia de Jose Maria Lisboa, 
o Sr. Rodrigo Soares Filho. 

VITRINAS E MEDALHEIROS 

Na biblioteca, foram colocadas mais quatro vitrinas. uma 
destinada à exposição de antigas edições e a outra destinada 
a abrigar as belas peças em dourado que ornamentavam o 
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sarcófago da. Imperatriz Leopoldina, no Convento de Santo 
Antônio, no Riu de Janeiro. Duas outras se destinaram a 
abrigar casacas usadas'nos tempos imperiais, e que são peças 
de rhuseu. Duas outras vitrinas foram colocadas na  galeria 
de exposições, abrigando reproduções de preciosos autógrafos 
pertencentes ao nosso arquivo. O Dr. Álvaro da Veiga Coim- 
bra fêz o levantamento e o inventário das peças componentes 
do nosso medalseiro, que assim teve seu catálogo orpanizado 
e contendo a avaliação de cada uma das peças. 





ATA DA SESSÁO DE 4 DE JANEIRO DE 1958 

Aos quatro dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinqüenta 
e oito, em sua sede social, a rua Benjamin Constant, n? 158, as 15 
horas, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a 
1.a sessão ordinária do corrente ano, com a presença dos sócios, 
senhores Jose Pedro Leite Cordeiro, Luis Tenório de Brito, Arnaldo 
Arantes, Frederico de B a m s  Brotero. Plinio de Barros Monteiro, José 
da Costa e Silva Sobrinho, Manuel de Melo Pimenta, D. Chiquinha R& 
drigues, Tito Livio Ferreira, Alvaro da Veiga Coimbra, Divaldo Gaspar de 
Freitas, Almeida Magalhães, Raul Votta, Lorena Guaraciaba, Manuel 
Rodrigues Ferreira, Vinício Stein de Campos e Ricardo R. Blanco. 
Justificaram a ausência por motivo de moléstia os srs. Dácio Pires 
Correia e José Anthero Pereira Júnior. Os trabalhos foram presididos 
pelo sr. José Pedro Leite Cordeiro e secretariados pelos srs. Luís 
Tenório de Brito e Arnaldo Arantes, respectivamente lo e 30 secretá- 
rios. Abertos os trabalhos o sr. Presidente convidou para fazer parte 
da Mesa o consócio dr. José da Costa e Silva Sobrinho, ex-presidente 
do Instituto Histórico de Santos. Lida a ata da sessão anterior foi a 
mesma aprovada, tendo o sr. Almeida Magalhães solicitado fossem 
as publicaçóes para a imprensa revistas com mais atenção, de modo a 
evitar possíveis enganos. COA a palavra o orador do Instituto, sr. 
Almeida Magalhães, discorreu sobre a figura do eminente estadista 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares, recapitulando a vida hon- 
rada e profícua dêsse ilustre brasileiro. Terminando o brilhante 
panegírico, requereu fosse inserto em ata dos nossos trabalhos, um 
voto de louvor e de aplauso ao ilustre confrade em razão da sua 
recente e brilhante atuação ?a política exterior do Brasil para maior 
aproximaqão das repúblicas sul-americanas. Ainda com a palavra, o 
orador do. Instituto fêz alusão aos centenários de Rocha Pombo e 
de Audré Rebouças, relembrando feitos interessantes da vida dêsses 
dois grandes vultos. Evocou a figura do Conselheiro Lafayette Rodri- 
gues Pereira e fêz interessantes referências relativas ao 150" aniversá- 
rio da transmigração da Família Real para o Brasil e abertura dos 
portos. O sr. Presidente, com a palavra, congratulou-se com o discurso 
do sr. Almeida Magalhães, solicitando a secretaria as providências 
necessárias no sentido de serem expedidos ofícios ao Excelentissimo 
Senhor Presidente da República e ao Embaixador José Carlos de Ma- 
cedo Soares. O sr. Presidente comunicou que o Banco do Estado 
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colocou à disposição do Instituto a quantia de Cr$ 50.000.00 cruzeiros, 
que foi proposta no orçamento de 1953 pelo então deputado Gilberto 
Chaves, a pedido do nosso consócio Enzo Silveira e propôs um voto 
de agradecimento a essas duas personalidades, beneméritas do soda- 
licio. Agradeceu ao sr. Vinício Steiu de Campos o interksse que esse 
ilustre consócio também tem demonstrado pelas finanças do Institu- 
to. Pçlo sr. I" secretário, Luis Tcnório de Brito, foi lido o seçuintc 
expediente: cartões de Boas Festas: Labieno Saigado dos Santos, da 
Gráfica Canton Ltda. dos Irmãos Paneili c Cia., da Refinaria Presidcntc 
Bemardes, da Casa de Portugal, da Associação Cultural do Nego ,  do 
Centro Acadêmico XI de Agósto, de Wilson Maia Fina e de D. Diua 
F e r r z  de Sampaio. Cartões de agradecimentos: das famílias, Gabriel 
de Rexnde Filho c Eduardo Fernandez p González; Convite: da 
Prefeitura Municipal de Sáo Roque para os festejos dc sua fundação. 
Ofertas de livros: de GastUo Bittencourt, "Os Trcs Santos de Junho 
no Folclore Brasileiro"; de Protásio I. R. da Silva, "Tupi ou Nheengatu 
e PoriuguGs"; de D. Chiquinha Rodrigues, "São Paulo dentro do Bra- 
sil". Foram ainia ofertadas duas cigarreiras artísticas, de mesa, pelo 
consócio Salvador Cútolo. Coniinuando com a palavra, o sr. Presi- 
denlc teceu elosios ao interessante trabalho de D. Chiquinha Rodrigues 
no que foi secundado pelo consócio Tito Livio Ferreira. D. Chiquinha 
Rodriçues, com a palavra, agradeceu e prestou diversas iriformações. 
O sr. Presidente comunicou tcr recebido uma carta do eminente 
mestre Afonso de Taunay, na qual agradecia ao Instituto por se ter 
manifestado sôbrc a homenagem que a Câmara Municipal de São 
Paulo lhe prestou. Em seguida, procedeu-se a eleição para o .cargo 
de 2 tesoureiro, na vaga verificada com a renúncia irrevogáuel do 
sr. Tomás Oscar hlarcondes de Sousa. Para escrutinadores foram 
convidados pelo sr. Presidente os srs. Monsenhor Paulo FlorEncia da 
Silveira Camargo e o Sr. Divaldo Gaspar de Freitas. Colhidos os 
votos, de ac3rdo com o livro de presenca, foram encontrada? na urna 
18 cidulas, obtendo votas: Plinio de Barros Montdro, 17 rotos e 
Manucl de Melio Pimenta, 1 voto. O sr. Presidcnte declarou cleito 
para o cargo de 2: tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, o Sr. Plínio de Barros Monteii-o que, a seguir, foi empossa- 
do. A ata dessa elciçáo foi lavrada em livro próprio, sendo aprovada 
após leitura. O sr. Presidente comunicou que por motivo de moléstia 
na pessoa do sr. Dácio Pires Correia, l! tesoureiro do Instituto, ficava 
adiada a leitura dos balancctes; entretanto, leu os tópicos principais 
do relatório apresentado pela Diretoria do Instituto, comunicando que 
o mesmo permanecia i disposisão dos srs. consócios na secretaria do 
Instituto. Ainda com a pa!avra. o Sr. Presidente comunicou ser a 
seguinte a comissZo dos festejos a Euclides da Cunha, no corrente 
ano: D. Chiquinha Rodri&ruçs. cel. Luis Tenório de Brito. Almeida 
Magalhães e Honório de Syllos. Com a palavra, Monsenhor Paulo 
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Florèncio da Silveira Camargo felicitou c agradeceu, em nome dos 
consócios, os trabalhos do sr. Presidente do Instituto. A seguir o dr. 
José da Costa e Silva Sobrinho agradeceu à pre~idència, pela deferên- 
cia de o ter convidado para faier parte da Mesa. Antes de encerrar 
os trabalhos o senhor Presidente referiu-se ao transcurso do 83? ani- 
versário dc fundação de "O Estado de São Paulo" e à inauguração 
da Rádio Eldorado, pedindo que se registre em ata o acontecimento 
e que se oficie ao dr. Júlio de Mesquita Filho, diretor daquele jomal, 
comunicando a deliberação do Instituto. A proposta foi aprovada. 
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando usar da pala- 
vra, o sr. Presidente encerrou a sessáo. E, para constar, foi lavrada 
a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada será devida- 
mente assinada. 

(a)  José Pedm Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 

ATA DA SESSAO INAUGURAL DE 25 DE JANEIRO DE 1958 

Aos vinte e cinco dias do mès de janeiro de 1958, em sua sede 
social, à rua Benjamin Constant, np 158, as 15 horas, realizou o 
Insiituio Histórico e Geográfico de São Paulo, a sessão inaugural do 
correntc ano com a presença dos sócios, srs. José Pedro Leite Cor- 
deiro, Luis Tenório de Brito, Almeida Magalhães, Amaldo Arantes, 
Dácio Pircs Correia, Tito Livio Ferreira, Frederico de Barms Brotero, 
Raul Votta, Fausto Ribeim de Barros, Astor França Azevedo, Carlos 
da Silveira, Olga Pantaleão, Manuel Rodrigues Fei~eira,  Alvaro da 
Veiga Coimbra, José Gomes de Morais Filho e Monsenhor Paulo 
FlorGncio da Silvcira Camargo. A sessão foi presidida pelo sr. José 
Pedm Leite Cordeiro e secretariada pelos srs. Luís Tenório de Brito 
e Arnaldo Arantes, respectivamente 1? c Zr secretários. A convite do 
Sr. Presidente, vieram sentar-se à Mesa os srs. Carlos da Silveira, 
Oliveira Júnior, Alvaro da Veiga Coimbra e Luís Lourenço Lacombe. 
Abrindo a sessão o sr. Presidente apresentou aos sócios votos de 
felicidade e augurou um ano promissor para as atividades do Insti- 
tuto, ao iniciar o 64" ano de seus trabalhos em prol do estudo do 
passado do Brasil e especialmente de São Paulo. Referiu-se, sumiria- 
mente, com a erudiqão que lhe é peculiar, sôbre a data da fundação 
de S. Paulo, e sôbre a personalidade do Marechal Cándido Mariano da 
Silva Rondon, recentemente falecido, pedindo a assislência um minuto 
de silêncio e que se conservasse de pé em homenagem à memória 
desse grande vulto nacional. Ainda com a palavra, o sr. Presidente 
comunicou à Casa a inauguração da bandeira do Instituto, renovando 
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os agradecimcntos ao ilustre consócio dr. Alvaro da Veiga Coimbra, 
autor do projeto da sua confecção e o primeiro a hasteá-la no edifício 
do Instituto. Em seguida saudou o consócio Monsenhor Paulo Flo- 
rèucio da Silveira Camargo, ali presente. pela passagem do seu ani- 
versário natalício. Com a palavra, Monsenhor Paulo Florêncio agrade- 
ceu a homenagem. Pelo sr. 1 7  secretário foi lido o seguinte expediente: 
cartóes de Boas Festas, do Sr. Alberto Luís Cardoso, do Clube dc 
Engenharia e da Campanha de Educação de Adolescentes do Minis- 
tério da Educação. Carta do consócio dr. Sá Carvalho. Convite da 
Escola de Polícia, para formatura de alunos. Oficio da Associação 
Paulista dos Municípios, enviando cópia da proposição aprovada no 
VI Congresso Estadual dos Municípios, da autoria de Aniz Brada. 
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Tito Livio Ferreira, pediu a 
palavra para fazer a entrega dos livros com a oferta dos autores: 
"Igrejas do Brasil", de Guelfo Oscar Campiglia e "Romagem pela 
Terra dos Andradas". do dr. José da Costa e Silva Sobrinho, tcndo 
feito magnífica apreciação sôbre ambos. Em seguida, o sr. Presidente 
deu a palavra ao dr. Almeida Magalhães, orador-oficial do Instituto, 
que discorreu sobre a figura impar do Marechal Cândido Mariano da 
Silva Rondon, recapitulando a sua vida proficua de  desbravador dos 
sertões, sob todos os aspectos, tendo recordado a asscrcão do Presidente 
Theodoro Roosevelt; "que o trabalho do Marechal Rondon pelos ser. 
tões brasilciros, com 'todas as aspérrimas dificuldades, era tão gran- 
dioso quanto a construção do Canal, do Panamá, realizado com o 
auxílio dc todo o progresso daquela época". No decorrer do seu dis- 
curso, comentaram-no em torno das figuras de Raposo Tavares e d e  
Rondon, evocadas pelo o~ador ,  os srs. Luis Tenório de Brito e Manuel 
Rodrigues Ferreira, os quais relemhraram os valiosos trabalhos de 
ambos os grandes vultos do Brasil. O sr. Tito Lívio, em aparte, escla- 
receu com hrilhantismo, que Rondon e Raposo Tavares deram ao 
Brasil as suas vidas de labor com igual valor histórico, mas cada 
qual na sua época. A seguir, o sr. Almeida Magalhães leu a sua 
empolgante conferência sobre a fundação de São Paulo, tendo sido 
calorosamente aplaudido pela seleta assistencin. O sr. Oliveira Júnior, 
com a palavra saudou, em nome do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e 
agradeceu em nome da familia do Marechal Rondon, as homenagens 
prestadas a memória dêsse ilustre brasileiro. Monscnhor Paulo Flo- 
rêncio da Silveira Camargo expõe o seu ponto de vista sôbre a 
fundapio de São Paulo e os jesuítas. Referindo-se, igualmente, h 
Bandeira do Instituto, frisou que como capclão do sodalício estava 
pronto para benzê-la. Esta proposta foi recebida com entusiasmo 
pelo dr. Veiga Coimbra. Antes de encerrar a sessão o Sr. Presidente 
disse que grandes são os países que podem contar com as nobres 
figuras como as de Rondon ç Raposo Tavares. E grandiosas, também, 



são as pátrias que têm a felicidade de possuir os homens impolutos 
como Luis Tenório de Brito, Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
Oliveira Júnior, Manuel Rodrigues Ferreira, Tito Lívio Ferreira e 
Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, sempre atentos as  
nossas glórias e aos nossos heróis. Ao término da sessão, o Sr. Presi- 
ente convidou Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo para 
prnceder a bencão das bandeiras, o que foi logo feito, sendo o ato 
acompanhado com unção pelos presentes. Encerrando a sessão, o 
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sr. Presidente agradeceu aos presentes e especialmente as senhoras 
nelo brilho aue emorestaram i solenidade. E. nara constar. foi lavra- 
da a presente ata, que, depoib de lida, discutida e aprovada será 
devidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Amaldo Arantes. 

ATA DA SESSÃO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1958 

Aos oito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta , 
e oito, realizou-se mais uma sessáo ordinária do Instituto, presidida 
pelo dr. Josk Pedro Leite Cordeiro, a qual comparaceram os seguintes 

, associados: dr. Josk Pedro Leite Cordeiro, Tito Lívio Ferreira, Almeida 
Magalhães, Alceu Maynarù Araújo, Luis Tenório de Brito, D. Chiquin:iii 
Rodrigues, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Divaldo Gaspar 
de Freitas, Dácio Pires Correia, Astor França Azevedo, Maurício B. 
Ottoni, Josk Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Paulo da Silueira Santos 
e Waldemiro Silveira. Tomaram assento a Mesa o 1Y secretário, cel. 
Luis Tenório de Brito e o orador-oficial, prof. Almeida Magalhães, 
tendo o sr. Presidente convidado o dr. Divaldo Gaspar de Freitas para 
desempenhar as fun~ões de 2 secretário. O Sr. Presidente solicitou 
aos consócios D. Chiquinha Rodrigues, Mons. Paulo Florêncio da Sil- 
veira Carnargo e dr. Alvaro da Veiga Coimbra, para introduzirem no 
recinto o novo consócio prof. Alceu Maynard Araújo, a fim de ser 
cmpossado. O novo sócio leu o "compromisso". Em seguida, o sr. 
Presidente convidou para fazer parte da Mesa os senhores prof. Licurgo 
do Amaral Campos, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, 
representante do Magnífico Reitor da Universidade Mackenzie, e dr. 
Alvaro da Veiga Coimbra, presidente da Sociedade Numismática Bra- 
sileira, e a Sra. D. Otília dos Reis Araújo, sobrinha do saudoso consócio 
Basílio de Magalhães. O sr. Presidente leu um telegrama dirigido a 
Alceu Maqnard Araújo pelos funcionários da Discoteca Pública Munici- 
pal, felicitandw pelo seu ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo. A seguir, deu a palavra ao oradoruficial, Almeida Magalhães, 



para saudar o novo consócio. Aimeida Magalhães iniciou tecendo 
elogiosas referências ao Embaixador José Carlos de Macedo Soares, 
pela sua relevante atuacão em prol do convênio petroleiro com o 
Govêrno da Bolívia, propondo que o Instituto se congratulasse com 
tão ilustre confrade. Fêz, então, a apresentação de Alceu Maynard , 
Araújo, tecendo consideraçóes a sua obra de folclorista, como discípulo 
dileto de Basílio de Magalhães. O sr. Presidente deu a palavra ao 
prof. Licurgo do Amarai Campos, que recordou a passagem de Alceu 
Maynard Araújo pela Universidade Mackenzie, como seu professor, 
tendo deixado inúmeros amigos, pelo que a Universidade compartilhava 
da homenagem que lhe era prestada pelo Instituto Histórico. Em 
seguida, o sr. Presidente referiu-se à proposta de Almcida Magalhães, 
relativa ao Embaixador Macedo Soares, não a pondo em votação, por 
julgar desnecessário. Lembrou a colaboração dada por Alceu Maynard 
Araújo, regendo um Curso de Folclore no Instituto e lamentou o 
desaparecimento de Basilio de Magalhães, grande mestre do folclore 
brasileiro. Deu então a palavra a Alceu Maynard Araújo e êste dis- 
correu sôbre o tema "Basilio de Magalhães, o folclorista" frisando 
que Basilio de Magalhães revelou-se em todos os seus trabalhos um 
observador arguto e um documentador honesto. Coube depois ao 
prof. Tito Livio Ferreira falar sôbre "Basilio de Magalháes, o historia- 
dor", que teceu várias considerações aos estudos históricos de Basilio 
de Magalhães, entre os quais é justo destacar-se o livro "Expansão 
Geográfica do Brasil". Antes de encerrar a sessão, o sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos, dirigindo algumas palavras a sobrinha 
dc Basilio de Magaibães c ao representante do Magnífico Reitor da 
Universidade Mackenzie. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
encerrou a scssão. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, 
depois dç lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Amaldo Arantes 

ATA DA SESSAO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1958 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de mil novecentos e 
cinqüenta e oito, em sua sede social, à m a  Benjamin Constant, n? 158, 
as 15 horas, realizou o Instituto Histórica e Geográfico de Sáo Paulo, 
uma sessão, com a presença dos sócios: srs. José Pedro Leite Cor- 
deiro, Luís Tenório de Brito, Amaldo Arantes, Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, Carlos da Silveira, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Arlindo Veiga dos Santos, José Benedito da Silveira Peixoto, Luís 
Femando Whitaker, Domingos Laurito, Divaldo Gaspar de Freitas, 



Manuel Rodrigues Ferreira, Astor França Azevedo. Honório de Syllos, 
Dácio Pires Correia, Mceu Maynard Araújo, Eldino da Fonseca Bran- 
cante, René de Oliveira Barbosa, Antônio Augusto de Menezes Drum- 
mond e Adriano Campanhole. A sessão foi presidida pelo sr. José 
Pedro Leite Cordeiro e secretariada pelos srs. Luis Tenório de Brito 
e Amaldo Arantes, respectivamente 1' e 30 secretários. A convite do 
sr. Presidente tomaram parte da Mesa os srs. Carlos da Silveira e 
Alvaro da Veiga Coimbra. Procedida a leitura das atas das sessóes 
anteriores, foram as mesmas aprovadas, tendo o dr. Carlos da Sil- 
veira sugerido que nas atas futuras fussem os nomes dos sócios 
escritos na integra, de modo que os pósteros os identificassem facil- 
mente. Ainda com a palavra, maltçceu a figura do Professor Basílio 
de Mngaibáes, relembrando fatos da vida dèsse ilustrc brasileiro. O 
sr. Presidente agradeceu as palavras do dr. Carlos da Silveira e 
solicitou ao sr. 1Y secretário que procedesse a leitura do expediente 
que constou do seguinte: ofício da Organização Nacional .do Icon 
d b r e  horário de funcionamento de museus; ofícios do Ministério 
da Educação ç Cultura; da Associação dos Geógrafos do Brasil, co- 
municando eleição da nova diretoria; idem, do Instituto Histórico 
e Geográfico de Santos. Ofertas: "História da Cidade de Campinas", 
4p volume, de Jolurná Brito; "A Fundação de São Paulo e a Vtrdade 
Histórica", de José de Melo Pimenta; " O  Clero Solidário Com o 
Povo em 32", dc Monsenhor João Batista dç Carvalho; "Paulistánia", 
revista, oferta dc Geraldo Goulart; " 3  Centenário de São Roque", 
oferta de Paulo Silveira Santos; coleção de 43 jornais que circula- 
ram em Sáo Paulo, em 1877, com os nomes: "Reação", "Constitucio- 
nal", "República'!, "Liberal", "Labarum", "XI de Agôsto" e "Academus", 
oferta de Vespasiano Pereira Vaz e dc seus irmáos. Foram também 
ofertados três retratos a óleo de Castro Alucs, Camilo Castelo Branco 
e JosC Maria Lisbóa, do pintor Rodrigo Soares. pelo sr. Rodrigo 
Soares Filho. O sr. Carlos da '~ilveira,  com a palavra, voltando a 
questáo de nomes, fêz interessantes referências sóbre Jost: Maria 
Lisboa, cujo verdadeiro nome era José Pereira Magro, descrevendo 
grande parte da vida dêsse ilustre jornalista. O sr. Presidente. c@ 
mentando o ofício da Organiraçáo Nacional do Icon, teuc ocasião dc 
tecer elogios à atuação do consócio Eldino da Fonseca Brancante, o 
iniciador das exposições no Instituto. Em seguida, fez as seguintes 
comunica~õcs: quc o Instituio recçbeu 100 mil cruzeiros, duação feita 
pelo Joquei Clubc de São Paulo e mais 50 mil cnizeiros, pela Secrc- 
taria de Educação; quc o volume da Poliantéia que reme tôcias 0s 
palestras sobre o saudoso Presidente Washington Luís Pereira de 
Sousa realizadas no Instituto já se encontra em l.a prova; que os 



balanceies referentes aos csercicios de 1956 e de 1957 já foram entre- 
gues pelo sr. tesoureiro, c logo que a Comissão de Contas der os 
pareceres, Estes serão encaminhados ao plenário. Referiu-se, a seguir, 
à organizaçào de trés vitrinas para guardar as mcdalhas, livros raros 
e adornos quc estavam no túmulo da Imperatriz Dona Leupoldina, 
no Convento de Santo Antônio., no Rio de Janeiro. Nesse sentido, 
agradeceu os esforços do organizador das referidas vitrinas, o cou- 
sócio dr. Alvaro da Veiga Coimbra. Logo após o sr. Presidente deu a 
palavra ao orador do Instituto, dr. Francisco Teiue de Almeida Ma- 
galhães que discorreu, com o brilhantismo que Ihc é peculiar, sobre 
a fundação dos cursos médicos no Brasil, dos benefícios colhidos 
por ocasiáo da chegada da Família Real e da personalidade do Ba- 
ráo de Goiana. Demorou-se n orador no panegirico do Barão, que 
diplomado pela Faculdade de Montpellier, foi lente da Universidade 
de Cuimbra, çm 1789. Vindo com D. João VI para o Brasil, obtcie 
dêste sohcrano a criasão do primeiro curso de cirurgia na Bahia, 
em 18 +de fevereiro de 1808, onde foi um dos lentcs catedráticos. 
Ocupuu, tambtm, a atcnç5o do orador, a operosidade do dr. Ivolino 
de Vasconcelus, na organização dos congressos médicos no Brasil, 
solicitando um voto de aplauso e de louvor a êste ilustre consócio. 
Ainda com a palavra, o sr. Francisco Tçix-e de Almeida Magalhães 
trouxe ao conhccimento da Casa, a fundação do Instituto Histórico 
do Rio de Janeiro, pedindo quc o Instituto Icrasse o scu aplauso 
a essa novcl organização. Ressaltou a feliz escolha do consócio José 
Pedro Galx.50 dc Sousa, para dirçtur da .Escola dc Jornalismo Casper 
Libero. Refcrindo-se, depois, as personalidades de Comélio Pires e 
de José de Freitas Vale, recentemente falecidos, pediu que cons- 
tasse em ata um voto de pesar pelos infaustos desenlaces e que, 
como de praxc, fosse oficiado is respectivas famílias e Academia 
Paulista de Leti-as, da qual o dr. José de Freitas Vale era membro. 
O sr. Luis Fernando Whitaker secunclou as palavras do sr. Francisco 
Teivc de Almeida Magalhãcs, solicitando as mesmas homenagens 
pósLunias a Cornelio Pires. Ainda sôbi-e honiena~ens pustumas faloii 
o sr. René de Oliveira Barbosa que solicitou constasse em ata um 
voto de profundo pesar pelo passamento do ilustre paulista dr. Mário 
Tavares. Encerrada a primeira parte da sessão, passou-se a discussão 
e votacáo, em 1? cscrutinio, de propostas para sócio titular, benEeiOr 
e correspondente estrangeiro, com o seguinte resultado: sócio titular: 
dr. Ped1.o Brasil Bandecchi, aprovada em I'! escrutínio; sócio benfeitor: 
dr. Jos6 Carlos de Macedo Soares Júoior, apro1:ada em 1" escrutínio; 
sócio correspondente estrangeiro: dr. Eduardo Brazáo, aprovada em l? 
cscrutiniu. Após a votaçáo, pediu a palavra o consócio Alceu Maynard 
Araújo relembrando emocionado, os últimos dias do saudoso foIcIo- 



rista Cornélio Pires. Dando por encerrada a sessão, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos, convidando os presentes para a pró- 
xima reunião, no dia l? de março vindoum. E, para constar, foi 
lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será dçuidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Amaldo Arantes 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE i! DE MARÇO DE 1958 

No dia l c  de março de mil novecentos e ciqquenta e oito, em 
sua sede social, a Rua Benjamin Constant, n? 158, o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, realizou uma sessão ordinária 
presidida pelo doutor José Pedro Leite Cordeiro. e secretariada pelo 
consócio Luís Tenório de Brito. Na ausência dos segundo, terceiro 
e quarto secretários, o senhor Presidente convida o consócio René 
Oliveira Barbosa para ocupar o lugar. A sessão compareceram, além 
dos acima mencionados, os consócios: srs. Frederico de Barros Bro- 
tero, Dácio Pires Correia. Tito Lívio Ferreira, Vinício Stein Campos, 
Francisco Teive de Almeida Magalhães, Manuel Rodrigues Ferreira, 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Divaldo Gaspar dc Freitas, 
Astor França Azevedo, José Romeu Ferraz, Américo Bologna, Álvaro 
da Veiga Coimbra, José Benedito Silveira Peixoto, Carlos da Silveira, 
Sebastião Pagano, Salvador de Moya, Domingos Laurito, Honóno de 
Syllos e Adriano Campagnole. Ao abrir os trabalhos, o sr. Presidente 
designa os senhores: Frederico de Barros Bratero, Tito Lívio Ferreira 
e Vinício Stein Campos, para receberem os novos sócios: senhores: 
Ministro José Romeu Ferraz e jornalista Américo Bologna, que, depois 
de lerem c assinarem os respectivos compromissos, foram saudados 
em nome do Instituto, pelo professor Francisco. Teive de Almeida 
Magalhães, orador-oficial, tendo ambos agradecido. Sôbre a persona- 
lidade dos novos sócios falou também o Sr. Presidente do sodalicio. 
Os novos sócios foram antes convidados para tomarem assento a 
Mesa. Alem dêstes tomaram assento à Mesa os senhores: Álvaro 
da Veiga Coimbra, presidente da Sociedade Numismática, o senhor 
coroncl Salvador de Moya, presidente da Sociedade Genealógica e 
o doutor Carlos da Silveira. A seguir, é concedida a palavra ao sócio 
Tito Lívio Ferreira; que faz a entrega à Biblioteca do Instituto His  
tórico e Geográfico da separata do seu trabalho: "O Padre Manuel 
da Nóbrega e São Paulo de Piratininga". O senhor Presidente tendo 
notado a presença do consócio proiessor Sebastião Pagano, que re- 
gressou de uma excursão .de  estudos à Europa, o saúda. É dada 



a palavra ao sócio professor Vinício Stein Campos, que profere a 
leitura de sua palestra, subordinada ao tema: "Capivari e os Hista 
riadores Taunay". O Sr. Presidente agradece a bem coordenada pales- 
tra proferida pelo, professor Vinício Stein Campos, solicitando o tra- 
balho para ser publicado em nossa revista. Passando ao expediente 
em pauta, é dada a palavra ao primeiro secretário coronel Luis 
Tenório de Brito, que fez a leitura de um ofício do senhor Carlos 
Maria Melo Pupo, dirigido ao nosso sodalício, sugerindo ao Instituto 
Histórico e Geográfico, tomar providencias junto ao Govêrno do E ç  
tado, a fim dc que os documentos depositados em cartório há mais 
de cem anos e quc se refiram a his:úria e ao passado de São Pauio 
sejam resguardados, recolhendoos ao Arquivo do Estado. A êsse 
respeito manifestaram-se a favor os senhores, Francisco Teive de 
Almeida hlagalháes, Carlos da Silveira, Manuel Rodrigues Ferreira. 
tendo ainda o novo sócio, senhor Ministro José Romeu Ferraz, enal- 
tecido a obra do Arquivo do Estado, salientando o trabalho do nosso 
saudoso João Lelis Vieira, quando na dircçáo daquele órgão, no que 
foi secundado pelo professor José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, 
tendo ambos sugerido que na ata dos trabalhos desta sessão lhe 
fôsse consagrada uma homenagem. Posta em votaçáo a proposta do 
senhor Celso Maria Melo Pupo, foi unânimemente aprovada. Nova- 
mente com a palavra, o professor Francisco Teive de Almeida Maga- 
lhães, oradoruficial, lembra que nessa data transcorre o trigésimo 
quinio anivcrsáxio do falecimento dc Rui  Barbosa, solicitando f6ssc 
registrado um voto de saudade e que disso fizessc o sodalício comr- 
Icacão a família do saudoso brasileiro e à Casa de Rui Yiar~~*i,, 

no Distrito Federal. Pediu ainda que o voto de louvor, por Plc pro- 
posto na última sessão -o senhor professor José Pedro Galvão de 
Sonsa, pelo fato de ter sido nomeado diretor da Escola de Jornalismo 
da Pontifícia Universidade Católica dc São Paulo, fósse extensivo ao 
doutor Luis Silveira, pelos relevantes serviços que prestou àquela 
instituição. Propôs, também, como homenagem ao senhor professor 
Sebastião Pagano. que vem escrevendo no "Correio Paulistano", fôsse 
o mesmo convidado a proferir na Casa uma confergncia sòbre a 
"Filosofia c Religião de Euclides da Cunha", pois o nome do ilustre 
escritor está x-inculado ao nosso sodalício. A s ey i r ,  foi dada a palavra 
ao consócio Reni Oliveira Barbosa, que propòs o seguinte: "transcor- 
rendo no presente ano o setuagésimo aniversário da abolição da  
escravatura no Brasil, solicitava da Presidência, depois de ouvir os 
presentes, que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo pro- 
movessç uma série de conferências a esse reseito". O Sr. Presidente 
comunicou que já havia uma proposta da "Associação Cultural do 
Negro" c cntão designou uma comissão para a elabora@o do programa. 
A comissão ficou assim constituída: Honório de Syllos, Vinício Stein 
Campos, Francisco Teive de Almeida Magalháes, Alvaro da Veiga 



Coimhr'i r Rcn6 Oliieiru Barbusa. A coinissão já designada, em sessão 
anterior, para a; comemoraçóes euclidianas foi acrescentado o nome 
do sr. Sebastião Pagano. Passou-se. a seguir, a discussão e votação 
de propostas de novos sócios em segundo escrutínio. Foram eleitos: 
na categoria de titular, o senhor doutor Pedro Brasil Bandecchi; 
na categoria de benfeitor, o scnhor doutor José Cássio de Macedo 
Soares Júnior; na categoria de correspondente estrangeiro, o senhor 
doutor Eduardo Brasão. O senhor Presidente comunicou então que 
no dia vinte e dois de mar~o ,  o 1nstitu:o Histórico e Geográfico 
rcalizará uma horncnagem ao senhor José Maria Lisboa, inaugurando 
os retratos do homenageado, de Castro Alves e o de Camilo Castelo 
Branco. Antes de tcrminar a sessão, o senhor presidente convocou 
outra para o dia quinze d&Le mês, a fim de tralar de assuntos 
administrativos e eleiçóes de novos sócios. Em seguida, foi encerrada 
a sessão, Lendo sido lavrada a presente ata, que, depois de lida, 
discutida e aprovada. será assinada. 

(a)  losé Pedro Leite Cordeirn 
Luis Tenório de Brito 
Amaldo Arantes 

ATA DA SESSAO DO DIA 15 DE ,UARÇO DE 1958 

Aos quinze dias do m6s de março de 1958, em sua sede social, i 
rua Benjamin Constaiit, nv158, as 15 horas, realizou o Instituto Histó- 
rico e Gcográfico de São Paulo uma sessão ordinária. com a presença 
dos sócios: srs. José Pedro Leitc Cordeiro, Luis Tenório de Brito, 
Arna!do Arantes, Francisco Tcir-e de Almeida Magalháes, José Gomes 
de Morais Filho, Tito Lívio Ferreira, Alvaro da Veiga Coimbra, Dácio 
Pires Correia, Domingos Laurito. Divaldo Gaspar de Freitas, Waldcmar 
Baroni Santos, Arrisson de Sousa Fcrraz, Jené dc Oliveira Barbosa, 
Carlos da Silveira. Astor Franca Azevedo. José Bucno dc Oliveira. 
Azevedo Filho, Alceu Maynard Araújo, Torquato de Sousa Soares, Sílvio 
Corrêa de Andrade, José Romeu Ferraz, Honório de Syllos, além de 
grande número de pessoas eslranhas ao quadro social, destacandase 
o elemento feminino. Os trabalhos foram presididos pelo sr. José 
Pedro Leite Cordeiro e secretariados pelos srs. Luis Tenório de Brito 
e Arnaldo Arantes, respectivamente 1' e 3 secretários, A convite do 
sr. Presidente, vieram sentar-se i Mesa os srs. Edgard Braga, Carlos 
da Silveira, José Romeu Fcrraz e Torquato de Sousa Soares. Iniciando 
os trabalhos, o sr. Presidentc comunicou que, na ante-sala se achava 
o dr. Pedro Brasil Bendecchi, sócio titular recentemente eleito; para 
introduzi-lo ao recinto, nomeou uma comissão composta dos srs., Tito 
Livio Ferreira, Domingos Laurilo e Arrisson de Sousa Ferraz. Recebido 



com uma prolongada salva de palmas, o sr. Pedra Brasil Bandecchi 
leu e assinou o seu compromisso. O sr. Presidente deu a palavra ao 
orador-oficial do Instituto, sr. Francisco Teive de Almeida Magalhães 
para saudar o sócio recipiendário que, em expressiva alocução, con- 
gratulou-se com o Instituto por essa aquisição, fazendo votos para 
que o novo sócio não arrefeça em sua faina de pcsquisador no domínio 
da história pátria. Com a palavra, o sr. Pedro Brasil Bandecchi agra- 
deceu a recipção acolhedora e prometeu envidar esforços no sentido 
de se colocar à altura das tradições gloriosas do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo. Em seguida, leu interessante trabalho, 
abordando vários aspectos da nossa história, tendo ocasião de escla- 
recer. sua posição em face de uma filosofia da história, iluminada 
pelo liumanismo que visa, principalmente, ao progresso espiritual do 
homem r no qual a história não deve ser simples repetição cranoló. 
gica de datas e nomes, a semelhança de uma lápide fria. Ao terminar 
o sçu interessante trabalho foi muito aplaudido pela seleta assistência. 
O novo sócio foi ainda saudado pelo Sr.  Tito Lívio Ferreira, membro 
dêste sodalicio, e pelo sr. Écio Carvalho Castro, de "A Gazeta". Coni 
a palavra, o Sr. Presidente rejuhilou-se com todos os presentes pela 
posse do sr. Pedro Brasil Bandecchi, frisando que o Instituto deve 
se orgulhar por ter entre os seus sócios tão elevada e ilustre per- 
sonagem. Agradeceu a presença de todos, especialmente das senhoras 
e senhoritas pelo brilho que emprestaram a solenidade e suspendeu 
a scssáo por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. passou-se à segunda 
parte da ordem do dia: a leitura das atas anteriores, em número 
de duas, que ioram aprovadas. O consócio José Romeu Ferraz propds 
a seguinte retificação na ata do dia 1 de março: que nas indicaçóes 

.de diretor do Arquivo do Estado, pelo Govêmo, fôsse ouvido o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo. Pelo sr. 1" secretário foi 
lido o expediente: telegrama da Comissão do Sesquicentenario do 
General Osório; convite do Circulo Paulista de Orquidófilos para a 
XXV Exposição de Orquídeas a ser realizada nos dias 21 a 30 do 
corrente; ofício da Usina Elétrica do Paranapanema remetendo 3 
mapas do Estado de São Paulo. mostrando o plano estadual de ele- 
trificação e a oferta do sr. Olbiano de Mello, do seu livro "A Marcha 
da Revolução Social". Em seguida o sr. Presidente deu a palavra ao 
sr. Divaldo Gaspar de Freitas, que discorreu sôbre a personalidade 
de Frei Vicente do Salvador. Logo após, realizou-se a discusçáo e 
votação de propostas para sócios titular e correspondente estrangeiro, 
em P escrutínio, tendo sido aprovados os nomes dos srs. Paulo Bon- 
fim para sócio titular e Francisco da Silveira Morais para sócio 
correspondente estrangeiro. Com a palavra, o sr. Francisco Teive de 
Almeida Magalhães congratulou-se com os presentes, fazendo referên- 
cia à fundação da "Sociedade Amigos de Afonso Celso", a qual veio 
preencher uma lacuna no meio cultural. Encerrando a sessão, o Sr. 



Presidente apresentou, em nome do Instituto, as boas-vindas ao p n  
fessor Torquato de Sousa Soares: agradeceu a presenqa de todos e 
convidou os presentes para a homenagem a José Maria Lisboa, que 
se realizará na sessão de 22 do corrente. E, para constar, foi lamada 
a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será devida- 
mente assinada. 

(a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Amaldo Arantzs 

ATA DA SESSÃO DO DIA 12 DE ABRIL DE 1958 

Aos doze dias do mês de abril de 1958, em sua sede social, à rua 
Benjamin Constant, u~: 158, as 15 horas, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de Sáo Paulo uma sessão presidida. respectivamente, pelos 
srs. Jose Pedro Leite Cordeiro e Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, servindo como 1 P  secretário o sr. Arnaldo Arantes e 2' secre- 
tárioC'ad-hai", o sr. Fausto Ribeiro de Barros. Estiveram presentes 
a sessão os consócio$: Álvaro da Veiga Coimbra, Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, Dácio Pires Correia, José de Morais Filho, Pedro 
Brasil Bandecchi, Tito Lívio Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, 
Henrique Oscar Wiederspahn, Alceu Magnard Araújo. Divaldo Gaspar 
de Freitas, Plínio de Barros Monteiro, René de Oliveira Barbosa, José 
Romeu Ferraz, José Carlos de Ataliba Nogueira. América Bologna, 
Eldino da Fonseca Brancante, Licurgo dos Santos Filho e Pedro Ribeiro 
de Oliveira Neto. Iniciando os trabalhos, o sr. Presidente convidou o 
sr. Alvaro da Vciga Coimbra, presidente da Sociedade Numismática 
Brasileira, para fazer parte da Mesa e comunicou que se whava na 
ante-sala o sócio recentemente efeito, sr. Drury Albert Mac Millen, e 
nomeou uma comissáo para introduzi-lo no recinto, composta dos srs. 
Alceu Maynard Araújo, Manuel Rodrigues Ferreira e Alvaro da Veiga 
Coimbra. O novo sócio foi recebido com prolongada salva de palmas, 
tendo, conforme a praxe, lido e assinado o têrmo de compromisso. 
O Sr. Prcsidente com a palavra enalteceu a figura do saudoso mestre 
Afonso de Taunay; comunicou a Casa a homenagem a ser prestada no 
próximo mês a êsse grande vulto, e prestou homenagens aos sócios 
falecidos. srs. Júlio César de Faria e Rafael Duarte. Em seguida, p r e  
cedeu à entrega da Medalha Imperatriz D. Lcopoldina aos SB. Joaquim 
de Magalháes, drs. Alberto de Almeida Lima, Murilo Civatte Novais e 
ao major dr. Marco Aurélio Cidade. Com a palavra, o sr. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, oradoruficial do Instituto, falou sôbrc 
as  personalidades de Afonso de Taunap, Júlio César de Faria e Rafael 
Duarte. Prosseguindo, o orador do Instituto, em expressiva alocução, 
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saudou o novo sócio, sr. Drum Alhert Mac Milleil, congratulando-se 
com o Instituto pela magnífica aquisisão. Ainda com a palavra, o 
orador sauóou os hoinenagcados, srs. drs. Alberto de Alineida Lima, 
Murilo Civatte Novais, Marco Aurelio Cidade e Joaquim de Magalhães, 
ieudo discorrido com brilhantismo sâhri: a personalidade da primeira 
Imperatriz Brasileira. O si. Drurv Alhcrl Mac Millcn agradecendo a 
sua cleiçao para siciu titular dests rodaliciu, leu ixtcressante trabailii?. 
Ncssc momento, dando entrada no recinto o sócio Ministro JosC Romeu 
Ferraz, acumpanliado do Comcudador Vicente Amat.3 Sobrinho, foram 
comidados pelo Sr. Prcsidentc para tomar parte na Mesa. Logo após. 
o sr. Presidente dru a palavra ao sr. Joaquim de Magalhães que pro- 
nunciçu num discurso agradecendo a Medall~s co~n  que :ora haininr~ 
geado. O sr. Presidcntc participou aos presentes que na data dc hoje 
terá inÍcio no Rio de Janeiro o I Congresso Pan-arncricano de História 
da Medicina e I11 Congresso Brasileiro de História da Medicina, tendo 
designado a seguinte comissão para representar o Instituto naquele 
congresso: Ivolino de Vasconcellos, Ordival Cassiano Gomes, Divaldo 
Gaspar dc Freitas, Arnaldo Amado Ferreira, Alccu LMaynard Araújo, 
Henriquc Liheralli, Manuel Xa\-ier de Vasconcellos Pedrosa, Luis Fe- 
lipe Vieira Souto c Edgard de Ccrqueira Falcão. Refcriu-se ao 70" 
aniversário da abolição da escravatura no Brasil, convidando os pre- 
sentes para a solenidade que o Instituto promoverá no próximo dia 
I2 de maio e111 que frilaráu os seguintes oradores: Francisco Teire dc 
Almeida Magalhães, Pedro Antonio de Oliveira Ribciro Neto, Sebas- 
tião Pagano. Geraldo Campos de Oliveira, Honorio dz Syllos, Rcut' de 
Oliveira Barbosa, estando a parte de declamação confiada a Sra. Lea 
Lurian. Nessa casiZo, deu entrada no recinto o professor José Carlos 
dç Ataliba Nogueira, o qual foi convidado pelo sr. Presidente para 
fazer parte da Mesa. Com a palavra, o consócio José Gumes de Morais 
Filho, ra l i rou uma interessante palcstra, intitulada "Novos Aspectos 
da Mineração no Brasil", que foi muito aplaudida. Em complemento 
a essa palcstra. o missionário Padre Waldemar Wehrr apresentou vários 
aspectos fotográficos da região de sua catcquese, no Maio Grosso, 
Quasc ao final da exposiçáo do Padre Waldemar Weber, deu entrada 
no recinto Sua Excia. o Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares. 
o qual foi recebido de pé, pela assistrncia e com prolongada salva 
de palmas. Assumindo a presidencia, o Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares convidou para fazer parte da Mesa o sr. Rodrigo 
Soares Filho, e solicitou ao Padre Waidemar Weher que prosseguisse 
na sua exposiçáo. Terminada a explanafão do Padre Waldemar Webcr, 
o sr. Presidente comunicou que a sessão iria passar para a sua parte 
principal, a justa homenagem do Instituto Histórico e Geográfico de 
SZo Paulo ao saudoso jornalista Jos6 Maria Lisboa, fundador do 
vespertino "O Diário Popular", colocando no recinto o seu retrato, 
trabalho do pintor Rodrigo Soares. Sua Excia. fêz ligeiros comentários 



sobre Rodrigo Soarcs c cm seguida deu a palavra ao Presidentr. do 
Instituto que o saudou em nome do sodalicio. Em seguida, saudou-o 
também o orador-olicial para, logo depois, traçar o perfil de Jus6 
Maria Lisboa e do pintor Rodrigo Soares, tendo tambtni se referido a 
Camillo Castelo Branco e Antúnio de Castro Alves, cujos retratos, de 
autoria de Rodrigo Soares, foram colocados no salão nobre do Insti- 
tuto, ofertados por nímia gentileza do dr. Rodrigo Soares Filho. O sr. 
Tito Lívio Ferreira, com a palavra, enalteceu a figura do Embaixador 
José Carlos de hlacedo Soares, o qual, com a palavra, fazendo blabwe, 
disse ter a impressão de estar numa Academia de Retórica. Relembrou 
as dádivas do pintor Rodrigo Soares ù Academia Brasileira de Lctras, 
que realizara uma sessáo especial para homenageá-lo, tendo como 
orador o acadêmico Afranio Peixoto. Em seguida, passou a presidkncia 
ao sr. Jlisé Pedro Leite Cordeim quc, depois de agradeçcr a prcsenca 
de todos, suspendeu a sessão por 15 minutos. Reaberta a sessáo, o sr. 
Presidente submeteu a apreciação do plenário. uma proposta sobre a 
comemoraçáo do 2 9  aniversário da promulgação do Código dc Educa- 
são dr> Estado de São Paul<i, assinada pelos srs. RenE dc Oliveira 
Barbosa, Tito Li\io Feri-eira, Fausto Ribeiro <ir Bari-os e Francisco 
Teiuc de Almeide Magalhães. Tendo sido aprovada, o si-. Presidente 
nomeou os signatários para fazerem parte da comissão que deverá 
tratar do referido assunto. Com a palavra, o sr. Manuel Rodrigues 
Ferrcira, solicitou fosse reorganizada a comissão para estudar os nomes 
dos paironos das cadeiras de sócios do Instituto. Atendendo a soliciia- 
ção, o sr. Presidente nomeou a seguinte comissão: Alfredo Gomcs, 
Tito Líiiio Ferreira, Alceu Maynard Araújo, ÃIvaro da Veiga Coimbra, 
Luís Tenório de Brito, Carlos da Silveira r Francisco Teive de Almeida 
Magalhães. Passou-sc, depois, i eleiqão e votação cm segundo escm- 
tínio de sbcios correspondentes estrangeiros e titular, com os seguintes 
resultados: correspondente estrangeiro: Francisco Silveira Morais. 
votação unánimr. Titular: Paulo Boinfim, votacão unânime, scndo 
ainbos proclamados, nas respectivas cadeiras, membros do Instituto. 
Com a palavra, o consócio Ministro Josr Korneu Ferraz, comunicou a 
realização do prinieim Congresso dc Tribunais de Conias a realizar-se 
em São Paulo e conbidou o Ii~stituto para todas as solenidades, tendo 
frisado que o Tribunal <ic Contas de São Paulo [azia empenho da 
presenqa do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, riaqucle 
congresso. Nada mais havendo a tratar r como ningukm quisesse 
fazcr uso da palavra, o sr. Presidente, após agradecer a presencri de 
todos, encerrou a sessão. E, para constar, fui lavrada a presente ata, 
que depois de lida, discutida e aprovada será de~idamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 
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ATA DA SESSAO D E  26 DE ABRIL D E  1958 

Aos vintd e scis dias do mês dc abril de mil novecentos e cin- 
qüenta e oito. em sua sede social, a rua Benjamin Constant, nU58. 
realizou o Insiilulo Hislórico c Geográfico de Sáo Paulo, L 15 horas, 
uma sessão ordinária, a qual compareceram os sócios: José Pedro 
Leite Cordeiru. Luis Tenório de Brit.0. Arnaldo Ar;iiitcs, Francisco Teive 
de Alrneida Magalháes, Fausto Ribeiro de Barros, Raul Votta, Frederico 
de Bari-os Broiero, Pedro Brasil Bandecchi, Manuel Rodrigues Fer- 
reira, Drury Alhert Mac Millen, Dácio Pires Correia c José Gomes de 
Morais Filho. A sessáo foi presidida pelo sr. Jose Pedro Leite Cor- 
deiro ç secrclariada pelos srs. Luis Tenório dc Brito e Arnaldo Arantes. 
respectivamente I r  c 3' sccretários. Foram lida.  as alas de duas 
sessões anteriores que, postas em discussáo. lograram aprova@o inte- 
gral. Scgu iu~ :~  a leitura du eupcdieoic que constou do seguinte: 
ofertas de livros do consócio Pedro Brasil Bandecchi, "Oração Fúnebre 
nas Exéquias de Vasconcellos Suusa"; do prot. dr. Femando da 
Silva Corrka, "V Centenário do Nasciniento iia Rainha Duna Leonor"; 
de Joaquim M. Linhares. "Mudanp da Capital - Oulro Preto - Belo 
Horizonte"; de Eurico Silva, "Outros Discursos"; de J. F. Assumpçáo 
Santos, "Uma Linhagem Sul-Riograndense - os Antunes Maciel". 
Circulares: 'do Instituto Hans Staden, apresentando relatos de sua 
atividaàc durante o exercicio de 1957; da Organização dos Estados 
Americanos. sôhrr planos dc auxilio e bolsas culturais do "The Foreign 
Service of tlic Uniteù Statçs of Arnerica", oferecendo a sua biblioteca 
!para coiisullns; da União Cultural Brasil-Estadus Ilnidos, comunican- 
do cleiqZo de dirctorizr; idem do Ccntro dc Citiicias, Letras e Artes. 
de Campinas r do Rotary Cluh dc Sáo Paulo; Boletim Informativo 
do 11 Congresso Brasileiro dc Artc; carta de agradecimento do sr. 
América Lacombe, diretor da Casa de Rui Barbosa: oficio da Câmara 
Municipal de São Paulo, enviando cdpia do ~requçrimento de autoria 
do vercador Arqnimedes Lamoglia c outros, solicitando fôsse inserido 
nos Anais daquela edilidadr um uoto de prurundo pesar pelo faleci- 
mento du dr. Afonso de Taunay; idem Ba Câmai.a Municipal de Tau- 
haté, por proposta do oercador Osvaldo Barhosa Guizard c outros; 
idem da Camara Municipal dc A,larilia, por proposta do dr. J. Coriolano 
de Carvalho e idem da Ordem dos Ad\'ogados de São Paulo. Pelo 
passamento do ilustre c saudoso confrade dr. Atonso de Taunay. 
foram ainda lidos os telegramas do di-. Antoniu de Araújo de Aragão 
Bulcãu Sobrinho, súcio comespondentc residente em Salvador, Bahia. 
r da Casa Cultural de Guaralingueiá, assim como as c a r a  do con. 
frade J .  R. dc S6 Carvalho. atualmcntç no Rio dr Janeim, do prcsi- 



dente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais c do sr. 
J. F. dc Assumpção Santos. O sodalicio recebeu. pelas homenagens 
póstumas que prestou ao dr. Afonso de Taunay, ao Gene-l Cândido 
Mariano da Silva Rondon. ao dr. Mário Tavares, e ao escritor Cornélio 
Pires, os agradecimentos ds suas familias. Após a leitura do expe- 
diente, o dr. Frcderico de Barros Brotero pediu a palavra para oferecer 
à biblioteca do Instituto um exemplar raro de "A Proclamação da 
Rcpúhlica", de Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, e diversos 
números dos jornais "O Espelho", de i821 a 1823, e o "Farol Paulistano", 
em dois iolumes encadernados. O si. Presidente agradeceu a valiosa 
dádiva e em seguida leu uma carta do consócio Luís Felipe Vieira 
Souto, na qual comunicou ter comparecido i sessáo preparatória dos 
Congressos de História da hledicina e tomado parte em tõdas as 
representações sociais do referido certamc. Acusou ainda, ter recebido 
um telefonema do sr. Manuel Xavier de Vasconcellris Pedrosa, também 
representante do sodalicio nos Congressos de História da Medicina, 
no Rio de Janeiro. Logo após, aprescntou os balancetes dc 1956 c 
1957 e leu o parccer da comissão de contas quc segue transcritos: 
"Examinando os balancetes correspondentes aos anos de 1956 e 1957. 
apresentados pelo diretor-tesoureiro sr. Dácio Pires Correia, conforme 
documentação e escritas feitas nos livrus competentes, somos dc 
parecer que as contas referentes aos exercicios financeiros acima 
referidos merecem aprovação. São Paulo, 10 de março de 1958 ( a )  
Luis Tenório de Brito, João Batista de Campos Aguirra e Celestino 
Eusébio Fazzio. Colocados em discussão e votação os referidos balance 
tcs, foram ambos unânimemcnte aprovados pelo plenário. Ainda com a 
palavra, o sr. Presidente agradeceu c congralulou~se com o sr. Pedro 
Brasil Bandecchi pelos bons ofícios dêsse ilustre consócio junto a 
Câmara Municipal dc São Paulo, no sentido de ser entregue, no audi- 
tório dêstc Instituto, no dia 22 de maio próximo, a família do saudoso 
Mestre Afonso de Taunay, o titulo de Cidadão Paulistano a êle con- 
ferido. O sr. Presidente leu o artigo 12 dos Estatutos que reza: 'A 
qualidadç de Presidente honorário sú poderá ser atribuída, excepcio- 
nalmente e em carátcr vitalicio, a uma personalidade do mais alto 
relêvo social e cicntifico, mediante proposta assinada por 50 ou mais 
sócios em pleno gózo de seus direitos". Em seguida, anunciou a 
Casa a existência dc um abaixu assinado, com 51 assinaturas, indican- 
do o nome do ilustre dr. Altilio Arantes para substituir o dr. Afonso 
de Taunay na Presidência honorária do Instituto Histórico c Geográ- 
fico de São Paulo. Dcpois de discorrer longameute sôbrc a persona. 
lidade do dr. Altino Arantes. proclamou-o eleito para o cargo de 
Presidente honorário dêste sodslício. Com a palavra, o dr. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, orador-oficial do Instituto, dissertou 



sôbrc a personalidadç da Rainlia Dona Leonor, de Portugal, propondo 
i Casa que as comemorações do seu quinto centenário fossem reali- 
zadas durante todo o ano corrente, com alocuções mensais. Referiu-se 
ao ~es~uicentenár io  do Arquivo do Exército, solicitando fôsse o mesmo 
lembrado na ata dos nossos trabalhos e comunicado ao Arquivo do 
Exército. Fêz alusão ao quinquagésimo aniversáric do Arcebispado de 
São Paulo, expondo vários aspectos da prelazia paulistana, requerendo 
fôsse transcrita na revista do Instituto a conferência do Padre Castro 
Nery sòbre o assunto. Com hrilhantismo discorreu sòbrc o centenário da 
Fundasão da Imprensa de Campinas, recordando a figura dç Hercules 
Florence, solicitando fosse comunicado à Associaçáo de Imprensa dc 
Campinas c aos jornais daquela cidade, a atitudc tomada pai- ês12 
sodalicio por ocasião dêsic centenário. Fêz os necrológios dos coil- 
sócios José Marques da Cruz e Paul Rivet, pedindo constasse em ata 
um voto de pesar. O sr. Presidente agradeceu a magnífica colabora- 
ção do oradoruficial do Instituto e também teve palavras dc ncorda- 
ção e saudade para com os ilustres mortos. Em seguida, comunicou 
a Casa sôhre uma possível doação a ser feita pclo sr. Ariston de Aze- 
vedo; e, a aquisicão pelo Instituto, de um terno de couro para a 
sala da diretoria, de quatro iitrinas, três tapetes, sendo para a biblio- 
tcca, sala da diretoria e para o auditúrio, e de passadeiras para a 
entrada do predio. O coronel Luis Tcnóriu de Brito comunicou tcr 
representado o Instituto nas solenidadcs realizadas na catedral pau- 
listana pela passagem do centenário de nascimento de D. Josi. de 
Camargo Barros. Comunicou ainda que o consócio Alceu Maynard 
Araújo representuu o sodalicio nas festas coniernorativas do 1 
centcnário de eleração de Cunha a cidade e na inauguração do 
monumento a Paulo Virgilio na mesma ocasião efetivada. Com a 
palavra u consócio Fausto Fibeiro de Barros, solicitou fóssc regulada 
a entrada de sucios benfeitores. O sr. Presidente concordou com a 
proiiosta, tendo discorrido sôbre o assunto, aboldando fatos I-efcrcntcs 
aos Estatutos e ao regimento interno. O sr. Manuel Rodrigucs Fer- 
i-eira, também. teceu vários comentários em torno dos Estatutos c 
do regimento, sendo as suas sugestões bem como as do prof. Fausto 
Ribeiro de Bai-ros anotadas para cstudo em época oportuna. O sr. 
Dmiy Albert Mac Millen fez a doação de um trabalho a hihliot6c:i. 
tendo o sr. Presidente agradecido a oferta. Encerrando os trabalhos, 
o sr. Presidente asradeceu a presenqa de todos c conridoums para 
a reunião do dia 3 de maio próximo. E, para constar, foi lavrada 
a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada será devida- 
menic assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 
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ATA DA SESSÃO DE 3 DE M I O  DE 1958 

Aos 3 dias do mês de maio de 1958, em sua sede social, a rua 
Benjamin Constant, n? 158, às 15 horas, realizou o Instituto Histórico 
e Geográfico de Sáo Paulo, m a  sessáo ordinária com a presença 
dos sócios: srs. José Pedro Leite Cordeiro, Luís Tenório de Brito, 
Arnaldo Arantes. Francisco Teive de Almeida Magalhães, Mons. Paulo 
Florèncio da Silveira Camargo, Manuel Rodrigues Ferreira, Domingos 
Laurito, Carlos da Silveira, Rcné de Oliveira Barbosa, prof. Spencer 
Vampre, Vinício Stein Campos, Pedro Brasil Bandecchi e Francisco 
Pires Martins. Os trabalhos foram presididos pelo sr. José Pedro Leite 
Cordeiro e secretariados pelos srs. Luís Tenório de Brito e Arnaldo 
Arantes, respectivamente 1P e 37 secretários. A convite do sr. Pre- 
sidente vieram sentar-se à Mesa os sri.: Monsenhor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo, doutora Margarida de Camargo Barms e os 
doutores Carlos da Silveira c João Bastos Passalacqua. Aberta a 
sessão, o sr. Presidente deu a palavra ao sr. Luis Tenório de Brito 
que justificou a ausência do consócio Tito Lívio Ferreira por motivo 
de molestia; cm seguida, leu interessante moção congratulatória com 
os festejos da data de 1"e maio, relembrando a figura de Roberto 
Simonsen; elogiou os promotores dos referidos festejos, solicitando 
uin voto de louvor à comissáo organizadora, e que lhe fosse enviada 
uma cópia da moção em tela. O sr. Domingos Laurito, com a palavra 
referindo-se ao mesmo assunto trouxe ao conhecimento da Casa .I 
condecoraçáo do Govêrno brasileiro ao sr. Antônio Devisate, recebida 
das mãos do sr. Ministro do Trabalho. O sr. Manuel Rodrigues Fer- 
reira, com a palavra, realçou os ideais de justiça social que tem 
norteado o Brasil nestes últimos tempos. Novamente com a palavra, 
o sr. Presidente justificou, por motivo de moléstia, a ausência do 
consócio Ricardo Gumbleton Daunt. Logo após, comunicava a orga- 
nizaçáo do Congresso de História a ser realizado em outubro vindouro 
na Espanha e que terá como tema principal a figura de Carlos V, 
ficando, na secretaria do Instituto, a disposição dos sócios, as infor- 
maçóes sobre o mesmo. O sr. René de Oliveira Barbosa comunicou 
ter representado o Instituto na conferencia do sr. Laurindo de Brito 
e nas comemorações do vigésimo quinto aniversário do Código de 
Educação. Expediente: Pela sr. l? secretário foi lido um ofício da 
Prefeitura Municipal de Igarapava, enviando publicações da Lei Mu- 
nicipal n? 230, de 23 de abril de 1957, que criou e regulamentou o uso, 
de Brasão e Armas do referido município, e agradecendo o concurso 
do consócio cel. Henrique Oscar Wiederspahn. Ofertas do sr. Juran- 
dir hguiar, "Caipiras de Minha Terra" e do Instituto Histórico e Gen 
grjfico Brasileiro, 4 volumes do catálogo de documentos sobre S io  
Paulo, existentes no Arquivo Ultramarino em Lisbôa. Terminada n 

leitura do expediente, o sr. Presidente deu a palavra ao Monsenhor 



Paulo Florrncio da Silveira Camargo, orador inscrito, que ocupou a 
tribuna para dissertar sobre a vida e as realizaçoes de D. José de 
Camargo Barros, tendo o ilustre orador lembrado os fatos mais ca- 
racterísticos da vida daquele preclaro antistite paulista. Terminada 
a sua bela e empolgante conferéncia, foi o orador vivamente aplau- 
dido. Com a palavra, o sr. Presidente eualteceu o valor da peça 
que acabara de ser o-ida. Dada a palavra ao sr. Francisco Teive 
de Almeida Magalháes, orador-oficial do Instituto, apreciou êle com 
palavras de enciimios. o trabalho de Monsenhor Paulo Florêncio da 
Silveira Camargo. Referiu-se, também, a figura de Paulo Eiró, 
tecendo comentários em torno das coinemora~ões quc ora estáo sendo 
feitas a êssc grande poeta, propondo ao Instituto que realize ainda 
êstc ano uma conferência para homenagear aquglc saudoso uate. O 
consócio Manuel Rodrigucs Ferreira noticiou a Casa o ato da Câmara 
Municipal de Sáo Paulo, concedendo o titulo dc cidadio "paulistano 
honorário" ao sr. Drury Albert Mac hlillen, o q i ~ c  constitui um mo- 
tivo de regozijo para o Instituto Histórico e Geográfico' de São 
Paulo. Terminando as suas palavras, propòs que o Instituto se con- 
gratulasse com a cdilidnde pzulistana. O senhor Presidente teceu 
comcntários em türno do auspicioso fato, de tanta justiça, e que 
veio atrai-Es do ilustre consócio Mac Millen honcar também o nosso 
sodalicio. Ainda com a palavra, o orador do sodalicio. trouxe ao 
conhccirnento do plenário a notícia do cinquen!enário da fundação 
do Gabinete de Leitura "Rui Barbosa" de Jundiaí, pedindo constasse 
em ala essa lembrança e que Cstc ato fosse comunicado i sua di- 
retoria. Depois, passou a rçlerir-se ao sesquicentenario do nascimento 
do eeneral Osório. tendo recordado interessantes euisódios da vida - 
drsse grande vulto brasileiro, solicitando que constasse em ata um 
voto de homenagem ao "Cenrauro dos Pampas". Ao terminar, o sr. 
Francisco Teii-c de Almeida Magalháes homenageou a figura de Mon- 
senhor Camillo Passalacqua, cujo centenário se comemora, fazendo 
o panegírico désse ilustrc membro do clero paulista. O sr Presidcnte, 
apos cungratuiar-sc com o orador, pela maneira brilhante com que 
vem colaborando na obra do Instituto. teceu interessantes comenti- 
rios sobre as perronalidades do general Osório, de Monscnhor Camillo 
Passalacqua e do pocta Paulu Eiró. Ainda citou um trabalho & 
genealogia do consócio Alfredo Vicira Matoso sobri. Paulo Eiró e 
comunicou, também, que os consócios Maurício Teáfilo Ottoni, Rai- 
mundo de hfcnezes e Soares de hlello fircram canfer2ncias sobre a 
personalirlade &E Paulo Eiró tendo :is scssüec em homenagem ao 
poeta sanlamarensc sido presididas par integrantes do sodalicio, como 
êle mesmo, Presidcnte, Aurcliaoo Lcilr, Vicc-presidente e Júlio de 
Mcsquitn Filho, nosso prezado conlrade. O sr. Manuel Rodrigues Fer- 
reira lembrou quc igualmente o p;ofçssor Antonio dc Almeida Prado, 
nosso consócio, fez, na Casa de PoriugaI, uma conferêricia sobre a 



Rainha Dona Leonor. O sr. Presidente acrescentou que tivera o prazer 
de estar presente a mesma. Com a palavra, o dr. João Bastos Passa- 
lacqua agradeceu em nome da família Passalacqna. Não havendo 
mais quem fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada 
a sessão,' agradecendo a presença de todos. E, para constar, foi 
lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida ç aprovada 
será devidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 

ATA DA SESSAO DE 17 DE MAIO DE 1958 

Aos dczessete dias do mês de maio de mil novecentos e cinqüenta 
e oito, em sua séde social, i rua Benjamin Constant, no 158 realizou 
o Instituto Histórico e Geografico de São Paulo mais uma sessão 
ordinária do corrente ano, com a presença dos sócios srs. José Pedro 
Leite Cordciro, L ~ i s  Tcnório de Brito, Arnaldo Arantes, Frcderico de 
Barros Brotero, Tito Livio Ferreira, Francisco Teivc dc Almeida Ma- 
galhães, Dácio Pires Correia, Manuel Rodrigues Fcrreira, Carlos da 
Silveira, Pedro Brasil Bandecchi, Raul Votta, Plinio de Barros Mon. 
teiro. Alexandrc Díllessandro e Astor Franca de Azevedo. A sessão 
foi presidida pelo sr. José Pedro Leite Cordeiro e secretariada pelos 
senhores Luis Tcnório dc Brito e Arnaldo Arantes, respectivamente 
lo e 3' secretários. Procedida a leitura das atas de duas sessões 
anteriores, as quais foram aproiradas, passou-se à leitura do expediente 
quc constou do scguin:~: ofícios - da União Ciiltural Brasil Estados 
Unidos, convidando o sodalicio para a conferência do dr. J. B. Martins 
Ramos; d a  Câmara Municipal de Sáo Paulo, convidando para a sole- 
nidade da entrega do titulo de "Cidadáo Paulistano', ao sr. Drury 
Albert Mac Miilen; circular do Clube de Engenharia, comunicando 
elcição de diretoria; cartão de agradecimento da Viúva Comélio de 
Oliveira Pena. Ofertas: de Agostinho Ramos, "Recordação de Cachoei- 
ra-32"; de Darcy Gabos, "Guararapes"; do Hospital Municipal, "Bole- 
tim da Clinica,Endocrinológica", de Ulisscs Lemos Ti>rres; do Sr. Tito 
Livio Ferrcira, "O Brasil Não Foi Colônia". O sr. Presidente comunicou 
a reforma das placas comemorativas c o Lérmino da colocaç5o das 
mesmas nas paredes do sodalicio. Convidou os presentes para a 
solenidade da entrega do titulo de "Ciuadão Paulistano", pela Câmara 
Municipal de São Paulo, ao consócio dr. Drury Albcrt Mac .Millen, 
no pmximo dia 20. às 15 horas, naquela edilidade, e para as canfe  
rincias dos srs.: Embaixador José Carlos de Macedo Soares, na Fa- 
culda6c de Dii-eito; dr. J. B. bíartins Ramos, na União Cultural Bra- 



sil-Estados Unidos; professor Silveira Bueno, nêste sodalicio, e para 
a homenagem ao saudoso mestre Afonso de Taunay que se realizará 
no dia 22 do corrçnte, as 20,30 horas neste Instituto. Com a pa- 
lavra, o sr. Tito Livio Ferreira salientou o esfôrço c a dedicação 
do presidente Leite Cordeiro na publicação do catálogo de verbetes 
sôbre a documentacão referente a São Paulo, existente nu Arquivo 
Histórico Ultramarino. Apresentou uma coleção dc artigos da autoria 
do cel. Luis Tenúrio de Brito, publicados na "A Gazeta", solicitando 
fossem os mesmos transcritos na revista do Instituto. O sr. Presi- 
dente. com a palavra. achou muito justa e interessante a transcrição 
dos citados artigos na revista do instituto. porém, no que tocaria à 
sua ati~asãu na publicação do catúlogo de verbetes, afirmou que apcnas 
lembrou c sugeriu a sua publicação, cabendo ao consócio Tito Lívio 
Fcrreira a trabalhosa e preciosa rcvisão daqueles documentos histú 
ricos, ao Couêrno português a elaboraçáo do mesmo e ao Embaixador 
Macedu Soarcs a sua publicaçio. Com a palavra, o cel. Luis Tenório 
de Brito agradeceu o gesto lhano do consócio Tito Líuio Ferreira, 
teceu elogios ao vespertino, "A Cazcta", porém, salientando que os 
artigos em focu, foram obras de cquipc, e não sómente de sua 
autoria. O sr. Pcdro Brasil Bandecchi, com a palavra, propôs que 
se organizasse uma relacão das 100 obras fundamentais para o co- 
nhecimento do Brasil e m  todos os seus aspectos, o que foi aceito 
por unánimidadr, tendo o sr. Presidente, nomeado, para tal fim. a 
seguintc comissão: - Pedro Brasii Bandecchi, Tito Lívio Ferreira, 
Manuel Rodrigocs Ferreira e Carlos da Silveira. Usando da palavra, 
o sr. Carlos da Silveira pós em relêoo a proposta do sr. Pedro Brasil 
Bandecchi, qualificando-a de patriótica e como um verdadeiro roteiro 
informativo. No mesmo sentido, em abono da propositura do dr. Ban- 
decchi, usaram da palavra os ars. Frederico de Barros Brotero, Tito 
Lívio Ferreira e Manuel Rodiigues Ferreira. O sr. Carlos da Silveira 
solicitou a palavra para se referir a um artigo do sr. Barros Ferreira 
sôbre a Estrada de Feri-o Central do Brasil. Foi comunicada a soli- 
citação da Secretaria de Educação c Cultura da. Prefeitura Municipal 
de São Paulo, para que o Instituto com ela colaborasse n a  elabora- 
são de um roteiro sobre pontos históricos e tradicioqais da cidade. 
O sr. Presidente nomeou, para cuidar do fato, a seguinte comissão: 
Carlos da Silveira, Tito Lívio Ferreira e Pedro Brasil Bandecchi. Em 
seguida, foi dada a palavra ao orador do Instituto, sr. Francisco 
Teive dc Alrneida MagalhZes que se referiu ao rigécimo quinto ani- 
versário da Funda~ãu da Bandeira Paulista de Alfabetização, sob os 
auspicios da professôra dona Francisca Pereira Rodrigues, propondo 
que a homenagem constasse da ata dos nossos trabalhos e que se 
comonicassc o fato à ilustre educadora. Lembrou a passagem do 
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I "  centenário da "Botica do Veado de Ouro" e a figura do seu fun- 
dador, o sr. Gustavo Schaumann, requerendo que a homenagem do 
Instituto ficasse constando em ata c que fôsse comunicado u fato a 
direção daquela conceituada farmácia. Em seguida, féz o panegírico 
do consócio recentemente falecido em Sáo José do Rio Pardo, sr. 
José Honório de Syllos, tccendo lungos comentários sôhre a persona- 
lidade dêsse ilustre confradc que, náo obstante possuir uma cultura 
invejáucl, ter privado com o grande escritor Eucli&s da Cunha, sem- 
prc viveu a sombra da modéstia. Era u mais antigo sócio do sodalí- 
cio, pois foi eleito em 1897. Ao terminar a sua brilhante oração, re- 
quereu um voto dc profundo pesar, solicitando fosse comunicado a 
família enlutada, oficiado à Casa de Euclides da Cunha e ao Grêmio 
Euclidcs da Cunha, ambos scdiados em São Jose do Rio Pardo. Ao 
retomar a palavra, o sr. Presidente disse quc o Instituto se associava 
às homendgcns póstumas ao ilustre morto. Aludindo ao 250 aniver- 
sário da Bandeira Paulista dç Alfabctizaçáo, comtinicou que estêve 
prescnte aos festejos. Relativamente ao 1' centenário da "Botica ao 
Veado de Ouro", o Instituto foi representado pelo 3" secretário do 
sodalicio, sr. Arnaldo Arantes, tendo ainda, o Institmo enviado ofício. 
Ninguém mais havendo feito uso da palavra, o sr, Presidente encer- 
rou a sessão agradecendo a presença de todos. E., para congar, foi 
lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

(a)  Jose Pedm Leite Cordeiro 
Luis Tenorio de Brito 
Amaldo Arantes 

ATA DA SESSÁO DE 22 DE MAIO DE 1958 C%l HOMENAGEM A 
MEM6RIA W PRESIDENTE HONORARIO i)<> INSTITUTO, 

DR. AFONSO DE TAUNAY 

Aos 22 dias do mês de maio de 1958, em sua sede social, à rua 
Benjamin Constant, n? 158, as 10,30 horas, realizou o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo uma sessão solene em homenagem a me- 
mória do seu Presidente honorário, dr. Afonso de Taunay, comparecen- 
do, além dos membros da família do ilustre morto e numerosos con- 
vidados, os seguintes consócios: José Pedro Leite Cordeiro. Luis Tenório 
de Brito, Amaldo Arantes, Francisco Teive de Almeidá Magalhães, 
Altino Arantes, Felix Guizard, Torquato de Sousa Soares, Alvaro Soares 
Brandão, Tito Lívio Ferreira, D. Carlos de Tasso de Saxe Cohurgo e 
Bragança, Dácio Pires Correia, Pedro Brasil Bandecchi. José Carlos 
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de Ataliba Nogueira e Carlos Henrique Liberalli. A sessão foi presidida 
pelo Sr.  Josi. Pedro Leite Cordeiro e secretariada pelos srs. Luis 
Tenório de Brito e Arnaldo Arantes, respectivamente I! e 30 secretá- 
rios. Em virtude de convite especial da Presidência, tomaram assento 
à. Mesa, a exma. senhora dona Sara de Taunay, viúva do dr. Afonso 
de Taunay, vereadores Elias Shammas e Arquimedcs Lamoglia, repre- 
sentantes da Câmara Municipal de São Paulo; Tito Livio Ferreira, 
representando o Museu Paulista, Juraiidir' Ferreira, representando a 
Sociedade Numismática Brasileira; general Francisco Jaguaribe Gomes 
de Matos, presidente da Sociedade Brasileira de Geografia; Almirante 
Washington Pery de Almeida, presidente da Faculdade Brasileira de 
Filosofia; dr. Paulo de Taunay, dr. Álvaro Soares Brandáo, Sebastião 
Paes de Almeida, D. Carlos de Tasso Saxe de Coburgu e Bragança, 
Pedro Brasil Bandccchi e Josf Carlos de Ataliba Nogueira. Deixou de 
comparecer, justificando a ausência, o Sr. dr. Ricardo Gublenton Daunt. 
Dando início aos trabaihos, n Presidente Leite Cordeiro discorreu sôbre 
a personalidade do dr. Afonso de Taunay, dizendo que a sua saudosa 
memória jamais se apagaria nesta Casa, porque viveu a sua longa vida 
inteiramente dedicada a êste templo de cultura. Em seguida, o sr. 
Presidente leu uma carta do sr. Oliveira Júnior, da Sociedade Pùumis- 
mática Brasileira, associandctse às homenagens em aprêco, sendo 
aquela entidade e o Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística 
reprcsentadus pelo sr. Oliveira Júnior. A seguir foi dada a palavra ao * 
vercador Arquimedes Lamoglia que pronunciou magnífico discurso 
fazendo a entrega à viúva do dr. Afonso dc Taunay, do título de 
"Cidadáo Paulistano" conferido pela Cámara Municipal de São Paulo, 
ao saudoso historiador brasileiro. 3 Sr. Presidente cm breves palavras 
agradeceu <i nobre gesto da edilidade paulistana. Com a palavra, o 
estudante Diores Santos Abreu comunicou a lundasão, nesta Capital, 
em data de 5 de maio do corrente ano, do Ccntro de Estudos Hist& 
ricos "Afonso de Taunay", da Faculdade de Filosofia da Universidade 
de São Paiilu. Com a palavra, o orador-oficial do Instituto, dr. Fran- 
cisco Teivc de Almeida Magalhães iniciou a sess3o solene, expondo em 
expressivas e laudatúrias palavras a existtncia daquclc preclaro his- 
toriador; teceu com justisa, louvorcs ao dr. Altino hrantes, reccnle- 
mente clcito para Presidente honorário na vaga do saudoso dr. Afoasn 
de Taunay. Em seguida, foram ouvidos os seguintes oradores: srs. 
Altino Arantcs, Torquato de Sousa Soarcs, Tito Lívio Ferreira, D. 
Carlos de Tasso de Saxc Coburgo e Bragança. Pedro Brasil Bandecchi 
c Jose Carlos de Ataliba Nogueira quc. com suas palamas brilhantes e 
autorizadas, prenderam a atenção dos presentes por mais de t r ts  
horas. Seria impossivel rcsumir em ata, as magníficas orações p r u  
feridas, as quais, para júbilo de todos nós, ser20 oportunamente, pu- 
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hlicadas nas colunas da revista diste sodalicio. Todos os oradores 
foram calorosamente aplaudidos e pessoalmente cumprimentados pelo 
sr. Presidente que, encerrando a sessão, agradeceu o comparecimento 
dos consócios, autoridades, membros da familia Taunay e convidados. 
Nada mais havendo. lavrou-se a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

( a )  José Peám Leite Cordeiro 
Luís Tenório de  Brito 
Arnaldo Arantes. 

ATA DA SESSAO DO DIA 7 DE JUNHO DE 1958 

Aos sete dias do mês de junho de mil novecentos e cinqüenta e 
oito cm sua sede social, i rua Benjamin Constant, np 158, as 15 horas. 
realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo uma sessão 
ordinária do corrente ano, com a prescnça dos seguintes sócios: José 
Pedro Leite Cordeiro, Luis Tenório de Brito, Arnaldo Arantes, Antônio 
de Araújo de Aragáo Bulcáo Sobrinho, Francisco Teive de Almcida 
Magalhães. Tito Lívio Ferreira. Manuel Kodrigues Ferrcira, Pedro 
Brasil Bandecchi,. Ambrósio Perera, Fausto Ribeiro de Barros, Dacio 
Pires Correia, Vinício Stçin de Campos, Sílvio Currêa de Andrade, 
Sebastião Pagano e Domingos Laurito. A sessão foi presidida pelo sr. 
José Pedro Leite Cordeiro c secretariada pelos senhores Luís Tenório 
de Brito e Amaldo Arantes, r-ebpecti\amente, l o  e 3 secretários. Abrin- 
do a sessáo o sr. Presidente comunicou oue a oroiecão da fita sobre . " .  
diversos fatos d a  vida do Instituto, trabalho do prcfessor Fausto 
Ribeiro de Barros, seria feita apús o tkrmino da sessáo. Pelo lo se- 
cretário foi lido o seguinte expedienle: ofertas de livros: do sr. 
Tomas Oscar -Marcondes de Sousa, "Algumas Achegas a História dos - - 

Descobrimentos Marítimosn; do sr. Nicola Perrela, "De Caniço e Es- 
mnnardn': de Inocência Candelária. "Poetas do Norte": do si-. Antonio 
L - 
de Araúio de Arapáo Bulcáo Sobrinho, os sexuintes l i irra:  "Marechal 
de Campo Francisco Pereira de Aguiar" e "Instituto Baiano da 
História da Medicina": do sr. JoZo Martins de Almeida. "Vultos dc 
Pindamonhangaba" e "Antologia dc Poetas Pindenses"; do sr. Jolumá 
Brito. "História da cidade de Campinas"; do sr. Luis Monteiro d a  
Costa, "D. Antbnio Felipe Camaráo"; do Sr. Hildehrando Siqueira 
"Antolonia'de Rodrieues de Abrcu". Oficio: do consócio dr. Antônio 

L 

de Araújo de Aragáo Bolcão Sobrinho, solicitando transferência da 
categoria de sócio correspondente para a de titular, visto ter passado 
a residir nesta Capital: do dr. Otávio Torres, de Salvador, Bahia, 
agradccendo a comunicação de sua eleicáo para sócio correspondente; 
do Instituto de Geografia ,Militar do Brasil comunicando eleição da 



diretoria; do Ministério da Guerra, agradecendo o convite para a 
sessão solene em homenagem ao dr. Afonso de Taunay; idem do 
Instituto de Santos e convidando para uma sessão em memória aquele 
saudoso historiador, tendo o Sr. Presidente designado o sr. Edgard 
Cerqucira Falcão para representar êste sodalício naquela homenagem. 
Convite para o ato de instalação do Pen Cluh de São Paulo, tendo 
sido o professor Ernesto Leme designado para representar o Instituto. 
Idem para o Congresso Eucarístico Mariano de Taubate, sendo o 
Instituto representado naquela cerimônia rçligiosa pelo dr. Felix 
Gnirard Filho; idem para a instalação, no dia 13 do corrente, da "Esco- 
la Chiquinha Rodrigues", tendo sido convidados iodos os sócios do 
Instituto. Ofertas: do dr. Pedro Brasil Bandecchi; de 10 pinturas da 
autoria do pintor Vitório Gnhbis; o SI. PresidcntC agi-adeceu a ofci t ;~ 
e solicilou a secretaria que oficiasse ao referido artista. O sr. Presi- 
dente deu as boas-vindas aos cansócios drs. Antônio de Araújo de 
Aragão Bulcão Sobrinho, da Bahia, c Ambrósio Pcrera, da Venezuela. 
presentes à sessão. O dr. Antonio de Araújo de Aragáo Bulcãu Sobrinho, 
com a palavra. propós fosse inserido em ata dos nossos trabalhos um 
voto de profundo pesar pelo falecimento do ilustre co~sócio dr. Ordival , 

Cassiano Gomes. Com a palavra. o professor Vinício Stein de Cam- 
pos convidou o Instituto para a instalaçào solene do Museu Histórico 
c Pedagógico Andradas, em Santos, no dia 13 do corrente as 20 hora;, 
tendo na ocasião, dissertado súhre o valor dos museus históricos e 
pedagógicos. O sr. Presidente, aeradecendo o convite, solicitou ao 
professor Vinício Stein de Campos que representasse o Instituto no 
ato da inauguração. O sr. Francisco Teive de Almeida Magalhães. 
oradoruficial do Instituto. fazendo uso da palavra, justificou o equi- 
voco verificado por ocasião do sesquicentenário do Arquivo do Exer- 
cito, tendo em vista uma carta do general F. de Paula Cidade, datada 
de 20 de maio de 1958 e acompanhada de um recorte do "Jornal do 
Brasil", cujo artigo, de autoria do referido general, explicava a con- 
fusão que vem sendo feita entre o "Arquivo do Exército", de época 
remota e o "Arquivo Militar", fundado pelo então Ilinistro da Guerra, 
general Setembrino de Carvalho. Após brilhante explanação, o ilustre 
orador dêste sodalicio passou a referir-se ao grande vulto da Monar- 
quia Afonso Celso de Assis Fi,miciredo - Visconde de Ouro Preto - 
relembrando fatos gloriosos da vida desse notável ,Ministro do Impé- 
n o  Brasileiro. Em seguida, propôs fóssem lidas no inicio das nossas 
sessões as Efemérides Históricas do Barão do Rio Branco, o que foi 
aprovado por unânirnidade. O sr. Presidente solicitou ao 30 secretário 
que procedesse a leitura das atas das duas sessões anteriores, tendo 
sido ambas aprovadas sem emendas. O sr. Luís Tenóno de Brito, 
Ir secretário, com a sua proverbial bondade e delicadeza, pediu a 
palavra e comentou com elogios a redação das atas dos nossos traba- 
lhos redigidas pelo 30 secretário, solicitando que a referência cons- 



tasse em ata. O sr. Ambrósio Pcrcra agradeceu as palavras do 'r. 
Presidente e comunicou o falecimento do dr. Mario Iragorri, uma 
das mais ilustres figuras das letras históricas da Venezuela. O sr. 

Dacio Pires Correia propós um voto de pesar pelo falecimento 
aludido dr. Mário Iragorri e pediu que se oficiasse à Academia de 
História de Caracas. O sr. Luis Tenório dc Brito propôs um voto 
de congratulaçóes a Sociedade Brasileira de Geografia pela eleição 
do pmf. Fausto Ribeiro de Barros para integrar a sua diretoria. 
O sr. Fausto Ribeiro de Barros, com a palavra, solicitou ao sr. Presi- 
dente que relatassc as suas impress6es sôbre a recente viagem i 
Colombia. Atendendo a solicitação, o sr. Presidente, com o scu acura- 
do sendo nerrativo, discorreu sôbre a citada idsgem, quer como 
historiador quer como turista, analisando os monumentos históricos 
de B<igotá, os seus museus, a casa onde residiu Bolirar, ' a  célebre 
igreja de sal, os costumes e usos colombianos, ctç., etc. E ao des- 
crever o scu regresso, teve o sr. Presidente, palavras de entusiasmo 
sôbre a futura capital - Brasilia - a qual foi vista dc pasgagem. 
Finalizando a sua bela e instruliva palestra, referiu-se ao sucesso da 
missão diplomática brasileira na Colomhia e dos inúmeros c impor 
tantes tratacios assinados pelo preclaro Embaikador José Carlos clc 
,Macedo Soares. Novamente com a palavra, o sr. Ambrósio Perera 
fez referencia à casa da família dc Anchieta, em Urestila, província 
de Guipuscoa na Espanha. Antes de encerrar a sessáo, o sr. Presi- 
dcntc convidou os presentes para assistirem o filmc documcntário, 
trabalho do prof. Fausto Ribeiro de Barros, focalizando a vida do 
Instituto, e que constituiu um grandc sucesso, provocando elogios do 
auditório. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente agradece a 
prescnqa de todos e dá por encerrada a sessào. E, para constar. foi 
lavrada a presente ata que, dcpois d c  lida, discutida e aprovada, 
será assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Alceu Maynard Araújo 

ATA DA SESSAO DO DIA 21 DE JUNHO DE 1958 

Aos vinte e um dias do mês de junho de mil novecentos e cin- 
qüenta e oito, em sua sede social a rua Benjamin Constant n? 158, 
reuniu~sc o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sob a pr-si- 
dência do sr. José Pedro Leite Cordeiro. Estavam presentcs os seguin- 
tes sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luis Tenório de Brito, Tito Lívio 
Ferreira, Paul de Andrada e Silva, Almeida Magalhães, Antonio dt: 
Araújo de Aragão Bulcão Sobrinho, Raul Votta, Drury Albert Mac 
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Millen, Manuel Rodrigues Ferreira, Alceu Maynard Araújo, Astor França 
Azevedo, Brasil Bandecchi, Domingos Launto, Dácio Pires Correia, Pau- 
lo da Silveira Santos, Luis Washington Vita, José Bueno de Oliveira de  
Azevedo Filho, Pe. Alckinilio Bruui  Alves da Silva. Havendo número 
Icgal para instalas20 da scssão, o sr. Presidente declarou-a aberta e 
convidou para secretarii-Ia como secretário "ad-hoc" o sr. Alceu May- 
nard Araújo. Cumprindo resolução anterior, o sr. Presidente leu os 
principais fatos das Emeférides Brasileiras de Rio Branco, referentes 
a data dc vinte e um de junho. Concluída a Icitura, deu ciência do 
teor de uma carta do consócio -Sr. Oscar Campiglia, justificando sua 
ausência por motivo de saúde e que não poderia proferir a palestra 
marcada para a reunião. Logo após foi lida pelo secretário "ad-hoc" 
sr. Alceu Maynard Araújo a ata da reunião anterior. O sr. Antônio de  
Araujo de Aragão Bulcão Sobrinho solicita seja feita rctificação rela- 
tivamente as o l ~ r t a s  de livros que foram feitas pclos autores, sendo 
ele unicamente o portador. Não havendo mais quem pedissc a palavra. 
a ata é aprovada. O sr. Luis Tenório de Brito lê a relação das ofertas, 
coni,itcs c corrcspondincia: do sr. Ricardo Gumbleto;~ Daunt, "Diário da 
Princcsa Isabel"; do sj-. Castilhos Goycochêa. "English Traits". Sáo 
dados a cunhecer convites da Associação dos Oficiais Reformados e da 
Reserva da Fórça Pública de São Paulo e da Inauguração do Sistema 
Rádio-Ediicativo Nacional. E lido um olício da Diocese de Taubaté 
pela passagem do Jubileu dc Ouro, agradecendo a representação do 
Instituto Hist,.írico e Geográfico de São Paulo feita pelo consócio 
Felix Guizard Filho. Foi oferccido ao sodalicio uma cópia do texto 
refcrcntc ao Brasão de Itapecerica da Serra. O sr. Luis Tenório de 
Brito oferece ao nosso arquivo de autógrafos um valioso documento 
da Condessa de Barral, que lhe fora ofertado pelo saudoso Afonso de 
Taunay. O sr. Presidente agradece as ofertas e convites c comunica 
ter rcccbido da Companhia Melhoramentos Editbra, um oficio solici- 
tando do Instituto apoio no sentido de scr reedit-ida a monumental 
obra de Afonso dc Taunay sobre as bandeiras. Esclareceu detalhadamen- 
tc a proposição da Editóra no sentido do Instituto rcsponsabilizar-se em 
parte pelo grande empreendimento editorial, assegurando a colocação 
de um determinado número de volumes entre os sócios ou aquisi~áo 
pclo próprio Instituto de uma parte da tiragem. Após a manifestação 
de vários consócios, decidiu-se que o Instituto dará seu apoio moral 
ao empreendimento, porgm, não pode participar d a  atividade comer- 
cial da Editora. ncm assumir compromissos financeiros mas que será 
fornecida i Cia. Melhoramentos uma lista com os nomes e endereços 
de scus associados. A marcha da discussão foi a seguinte: o sr. Tito 
Livio Fcrrcira pediu a palavra para congratular-se com o empreendi- 
mento notável da Cia. Editóra, afirmando que tal ediçáo seria meiho 
rada e ampliada gra$;ts aos novos documentos encontrados após a 
primeira edição. O sr. Francisco Teive de Almeida Magalháes, pedindo 
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a palavra, disse' que os sócios devem aoeitar a proposta da Cia. Melhe 
ramentos, pois a nova edição sendo melhorada e ampliada trará um 
grande número de ilustrações, suprindo assim a grande falta que faz 
aos estudiosos tal obra, visto a primeira estar há muito esgotada e 
que nós temos que nos envolver e apoiar a iniciativa da Melhora- 
mentos para a republica~ão, propondo que nos dirijamos a quem possa 
ajudar, estando o sodalicio a frente dêsse movimento. O sr. Luis 
Washington Vita lembrou que o Jockey Club de São Paulo poderia 
financiar essa valiosa contribuição cultural do saudoso Afonso de Tau- 
nay. Sua proposta é colocada em discussão. O sr. Pedra Brasil Ban- 
decchi intervém discordando, expondo seu ponto de vista, que acredita 
ser melhor o Instituto solicitar do Jockey Club de São Paulo um 
auxilio para a edição da nossa revista. O sr. Luis Washington Vita 
indaga se o Instituto iem quota dc papel para editar a revista. O sr. 
Presidente informa que não c solicita ao professor Dácio Pires Correia, 
membro da Comissão de Redação da Revista, as providências e estudos 
para o caso. Voltam ao assunto em pauta c o sr. Francisco Teive de 
Almeida Magalhães reafirma que a posição do Instituto deve ser de 
apoio a iniciativa da Melhoramentos. O sr. Manuel Rodrigues Ferreira 
intelvém dizendo que as casas comerciais. os bancos, etc. devem in- 
teressar-se pela cultura e que há oficialmente no nove1 Centro de  
Cultura d a  Secretaria do Goi.êrno do Estado de São Paulo', no seu 
regulamento, um dispositivo onde sc enquadra justa e perfeitamente 
a reediçáo da obra de Afonso de Taunay. Concluindo a discussão 
sóbre o assunto, o sr. Presidente resumindo a opinião geral, aprovada 
pelo plenário, disse que seri  Ccito um oficio aplauriindo e indicando 
a possibilidade da reedição ser financiada pçla Seuctaria do Govêrno; 
bem como será enviada uma lista de endereços dos nossos consócios 
à Companhia Melhoramentos. O si.. Domingos Laurito solicita um 
voto de louvor pela passagcm do cinqiientenária da imigração japonesa 
e de congratulações pela visita do Príncipe Mikasa a São Paulo. Sua 
proposta é unánimcmentc aprovada. Passou-se a seguir a \.otação das 
propostas dos novos sócios dentro das vagas em quc poderao ser 
enquadrados, lendo o SI. secrctario, como dc praxe, a relaçáo dos títulos 
e obras e o parecer da Comissáo de Sindicância, sobre os candidatos. 
A primeira proposta de sócio titular Coi a do sr. Carlos de Meira Matos 
que a teve aprovada em primeira discussáo. A proposta do si-. José 
de Melo Pimcnta para sócio titular obteve também aprovação em 
primeira discussão. A seguir, foram lidas as propostas de sócios para 
a categoria de correspondentes nacionais: sr. Milton Mcnezes Villas 
Boas que obteve, cm primeira discussâo. aproiraçáo. Absteve-se de vo- 
tar o sr. Antonio de Araujo de Aragão Bulcáo Sobrinho, visto o can- 
didato ser scu pirentc. Também obleve votação, em primeira discussão, 
o sr. Heitor Otaviano de Arajjo. A última proposta para correspondente 
nacional, aprovada, em primeira discussáo, foi a do sr. Luis Felipe 



Silva M'icdemann. Foi lida a proposta dc sócio benfeitor do sr. Ariston 
Azevedo que i. aprovada em primeira discussão. Nada mais havendo a 
ser tratado, pelo sr. Presidente José Pcdro Leite Cordeiro foi encenada 
a reunião às dezessetc horas e dez minutos apas ter agradecido a 
presença dc todos. Eu, Alceu blaynard Araujo, secretário "a.d-hoc" dc 
tudo para constar lavrei a presente ata. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes. 

,\TA DA SESSAO W DI.4 2: DE JULHO DE 1958 

Aos doze dias do mês de julho de mil novecentos c cinqüenta e 
oito, em sua sedc social, a rua Benjamin Constant, n-58, as 15 horas, 
realizou u Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma sessão 
ordiniria, com a prcscnca dos sócios. srs. :  José Pedro Leite Cordeiro, 
Luis Tcnorio de Brito, Arnaldo Arantes, Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, Manucl Rctdrigucs Ferreira, Alexandre D'Alessandro, As- 
tor Frunsa Arevedo, Antonio de Araújo de Aiagáo Bulcão Sobrinho. 
Sebastião Pagano, Carlos da Silveira, Pcdro Brasil Bandecchi, Do- 
mingos Laurito, Dácio Pircs Correia c Mário Leitc. A sessão Soi 
presidida pelo sr. Jost' Pcdro Lcile Cordeiro e secretariada pelos srs. 
Luís Tenorio de Brito c Arnaldo Arantcs. respectii,amcnte, primeiro t: 
terceiro secrctários. A convite do sr. Presidenlc veio sentar-se à Mesa 

.o  sr. Carlus da Silveir;i. Aberta a sessão, o sr. Presidcnte, de acordo 
com a noi:a praxe, proccdeu à leitura da cfeméride referente ao dia 
12 de julho. Foi lida e aprovada a ata tia sessão anterior. O expcdientc 
constou do scguintc: carta de agradccimçnto do sr. Francisco dc 
Morais, residciite em Coimbra, Portugal; idem clo presidente do Nú: 
cleo Filatilico Imambui, remetendo um cxcmplar d a  Folhinha Come- 
morativa da inauguração da telei~isão na Faculdade de Medicina; 
telegrama da exma. sra. D. Carolina Ribeiro Gomes, agradecendo os 
votas de pesar pelo falecimento do sr. Ordival Cassiano Gomes; 
oficio da presidente da "Bandeira Paulista de Alfabetização", convi- 
dandc~ o sodalicio para conhecer a "Escola Chiquinha Rodriguçs"; 
convite para a conferencia do dr. Durval Rosa Borges, no auditório 
da Assoçja$áo Paulista de Medicina, no próximo dia 5 de agosto. 
Ofcrtas: de Ciaudio Gannis, "Derrotero Gcneral de Ia Costa de1 Bra- 
sil'', da autoria de Gahriel Soares dc Sousa; Elogio Fúnebre de 
Rafael de .4ndradc Duarte, de Licurgo de Castro Santos Filho; do 
Embaixador Josi Carlos de Vracedo Soarçs, Medalha de Rui Barbo- 
sa. Com a palavra, o sr. Francisco Teivc de Almeida Magalhães, 
oradoroficial do Instituto, evocou a Iigura do eminente dr. Plínio 



Barreto, recenicmenlc falecido nesta Capital, recapilulando a sua 
vida honrada e profícua. pedindo constasse em ata um voto de pi-o- 
fundo pesar e que do fato fóssc comunimiio à familia, ao jornal 
"Estado de Sáo Paulo" c a Academia Pau!ista de Letras. Ainda sobre 
assunto necrológico discrrtcou o sr. Francisco Teir-c iie Almeid;? Ma.. 
galhães referindo-se a personalidade dc E d p r d  Cal-alhciru, solicitan- 
do ao finalizar, uni voto dc pesar c a >-ei,pxlira cornunicaçáo i 
família do extinto e à Sociedade Brasileira de Escritores. O sr. Prc- 
sidente, çonsidcrando justissima as ho!i~iiia_icns, aproiou~as iem co- 
locá-las em 9iscussáo. Em seguida, dcu a pala-:]-a ao oi-atlor d2 tardc, 
Sr. Sebaslião Pagatio, quc discorreu sdhie a sua ..ia?c!ri à Euiopa. 
prendendo a atenção dos przscnies pelas rcieri.ncias aos eiandiosos 
museus históricos, pondo cm rrlCvo. leniliém, com clcgBnii:i, as no- 
brezas curopiias. Ao Lcrminar a sua intercssantc palestra, foi o (irador 
muito aplaudido prlos p!-esciiies. O S r .  Pr;.siUinte, ni,i;.i;:c:i!. com ;i 

palavra. cnalteceu o valor da pesa quc acabava dc sei. ouvida c 
lamcntou não ter sido a mesma escrila, para ser publicada ;ia rcvista 
do Instiluto. O consócio Alanucl Rodrigue.; Ferreira, com a palavla, 
sugeriu fôssc o sr. Americo Bologna o I-epresentaiiic cio Iiis!iruto na 
inaugiiraçáo da hcrnia dç Ccrnciio Pi!-c.<. eiii Ticte. Accita a propoqia. 
o sr. Presidente lcmbrou qac scria inlci-essanic, n:i ocasiáo, iiicor- 
porar outros s6cios que po:l-enturzl esti~esszm pi-escn!cs naquela 
cidadc, de modo a formar uma corniss5o. Ainda com a palrvl.a, o sr. 
Manuel Rodrigucs Ferrcira, inspirado nas palavras do çonfi.reiicistn 
Sçhastião Paga~o ,  que afirmou ser o Bi-asi! desconhecido na  Euro]>a, 
propòs que o Instituto se dirigisse Confederasao Brasileira de 
Dcsportos. felicitando-a pela lhrilhanre vitbria do selecioii;ido hrasilciro 
n o  certamc da "Copa do Mundo,", o quc n a t ~ ~ r a l n i r n ~ c .  al6m de tcr 
concorrido para que o Brasil ficassc mundialmeiilc coiihccido, scrviu 
tamhém para estreitar as nossas rclacôes, sobrepujando a a ~ á u  cliplu~ 
matica c os mais amplos tratados dc amizacic. O sr. Manuel Rodri- 
gues Ferrcira apresentou uma proposta relacionada coin o eiisiiio da 
História do Brasil na quarta scrie do curso primário, soiicitaiido a 
manifestação do Instituto junto ao sr. Governador do Estado a fim 
de que fõssem cscoimados dêsse programa os elementos que pudessem 
trazer hostilidade ou malquerencas entrc os povos. A proposta foi 
debatida e comentada pelos srs. Pedro Brasil Bandccchi, Carlos da 
Silveira, Domingos Laurito, Luís Tenóiio de Brito r Mario Leite. Fi- 
nalizando os dcbates, o Sr. Presidçnte lembi-uu que Csse inesino espírito 
de criar na juventu<ic, através do ensinci da Hist<iria, um clima c 
um ambiente propicios i paz universal e ao hom entendimento cntre 
as nacões, já era um dos ohjelivos não si, da O.N.U. mas também 
das últimas r&uniões de professores dc Histeria, lei-adas a efeito nos 
últimos anos no continente europeu. Posta em votação, foi a pro- 
posta aprovada. O sr. Carlos da Silveira, com a palavra, comunicou 
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ter representado o Inslituto na ínndaçáo da Sociedade Genealógica 
da família Bucno Brandão, no dia 28 dc junho passado, dizendo que 
presidiu a sessão inaugiiral. Lemhrou a seguir a efemiride esquecida 
da revolução de 1842. Nesse dia, houve em Silveiras, um combate 
entre 6W homens mal armados e comandados pelo então tenente 
Anacleto Fcrreira Pinto e um contingente de 100 homens bem ar- 
mados e comandados por um coronel das tropas de Caxias. Houve 
~ r a n d c  massacre, saindo vitoriosa a fôrça do Govêrno. Foi esse um 
dos mais importantes combates da revolução de 1842. Nessa data, 
ao completar-se o I'! centenário dêsse feito, houve a inaubwração de 
um marco comenioratiro e o orador realizou em Silveiras, a convite. 
uma confer?ncia sobre o aludido fato histórico. O sr. Presidente 
antes de encerrar os .trabalhos agradeceu o comparecimento de todos 
e convidou os presentes para a reunião do dia 19 próximo. E, para 
constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 19 DE JULHO DE 1958 

Aos dezenove dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta 
e oito. em sua sede social, a rua Benjamin Constant, np 158, o Insti- 
tuto Histórico e Geogrifico de São Paulo. realizou uma sessão ordiná- 
ria para tratar de diversos assuntos em pauta, e, especialmente, 
posse e eleição de novos sócios, votação de propostas, corresponden- 
cias e comunicaçòes. Aberta a sessão às quinze horas no auditório 
do Instituto, sob a presidência do acadêmico dr. Jo+ Pedrn Leite Cor- 
deiro, servindo como secretários os senhores coronel Luís Tenório de 
Brito e Vinício Stein Campos. êste secretário 'ad-hoc"; compuseram a 
Mesa, a convite do sr. Presidente, os senhores: dr. Alfredo Ellis 
Júnior, dr. Carlos da Silveira, contra-almirante Raja de Gabaglia, dr. 
Bulhões de Carvalho, dr. Homero da Silveira, da União Brasileira 
de Escritores; dr. Domingos Laurilo, Cônsul do México; major Pi- 
mentel. da Casa de Portugal: Américo Bologna, de "A Gazeta"; a 
poetisa Marita Pinheiro Machado e o prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, orador-oficial do Instituto. Compareceram a sessáo, os 
senhores consócios: Dácio Pires Correia, Alexandre D'Alessandro, Tito 
Lívio Ferrcira, José Bcnedito Martins Ramos, Antônio de Araújo de 
Aragio Bulcão Sobrinho, José Gomes de Morais Fi!ho, Sebastião Pagano, 
Pedro Brasil Bandecchi e José Bueno de Oliveira Az~vedo Filho. Dando 
início à primeira parte da sessão o senhor Presidente convidou os 



senhores Ibraim Nobre, AmCrico Bologna e Domingos Laurito para, 
em comissão, conduzirem ao recinto o novo consócio, poeta Paulo 
Bonfim, o que foi feito sob palmas. Procedeu, em seguida, à leitura 
do trecho competente das Efeméridcs Brasileiras do Barão do Rio 
Branca, após o que recebeu o senhor Presidente, com as solenidades 
do estilo, ao recipiendário, deferindo o compromisso e posse. Falando 
a seguir, disse o senhor Presidente da satisfação com que acolhia 
no Instituto o brilhante intelectual Paulo Bonfim, que, por certo, muito 
iria produzir em. beneficio do sodalicio, cumprindo-lhe destacar o 
inestimável servico que o novo consócio já estava prestando à Casa 
no próprio ato de sua posse, trazendo até ela o culto e distinto 
auditório ali presente, entre cujos integrantes pedia licenca para 
destacar as figuras muito respeitáveis e queridas do professor Alfredo 
Ellis Júnior e do sr. Ibrairn Nobre. Deu então a palavra ao orador- 
oficial, professor Francisco Teive de Almeida Magalhães para a sau- 
dação oficial. O prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, com 
a eloqüência que lhe é peculiar, discorreu entusiasticamente sobre 
a figura do escritor, poeta e cultor das letras históricas - Paulo 
Bonfim, estudando com grande brilho o trabalho que o notável artista 
realiza, no seio do povo, de aculturação de nossos dados históricos 
através de sua poética, toda ela voltada para o estudo apaixonado 
de São Paulo. Ressaltou o papel que tem cabido aos poetas, em 
todos OS tempos, como interpretes populares dos fastos e das grandes 
figuras históricas. Deteve-se no estudo da contribuição de Homem 
e de Schiller para a divulgação das tradições, das lendas heróicas, 
dos fatos históricos de seus povos, para finalmente enaltecer o papel 
de Paulo Bonfim em atividade semelhante, cantando em versos ma- 
gistrais o ciclo histórico do povo bandeirante. Seguiu-se com a pala- 
vra o prof. Tito Livio Ferreira, apoiando as conclusões do orador e 
citando Camões, cantor das glórias portuguêsas. Leu, ao final, um 
soneto de sua lavra. alusivo ao poeta Paulo Bonfim. O senhor Pre- 
sidente, em eloqüentes frases, solidarizou-se com os oradores, discor- 
rendo sobre a funçáo que a poesia patriótica desempenha no aferv* 
ramento cívico das gerações, a sintonização da alma coletiva em 
torno dos grandes mitos nacionais, e o que Paulo Bonfim tem feito. 
como poeta das tradiçúes paulistas, na formosa cruzada da elevn<;ão 
intelèctual e cívica de nossa gente. E para agradecer, nesse particular. 
ao magnífico cantor das glórias paulistas, o que êle realiza no campo 
das letras, deu a palavra ao grande tribuna de São Paulo, prescnte 
à sessão, o consócio Ibraim Xobre. Sob intensos aplausos, discursou 
então o senhor Ibraim Nobre, produzindo magnífica oração, de exalta- 
$50 a Sào Paulo e de elogio ao seu ilustre poeta. Com a palavra, 
por fim, o senhor Paulo Bonfim leu em agraciecimento, inspirado 
poema, evocativo das tradições paulistas, desde a aurora do descB- 
brimento até à epopéia do 9 de Julho de 1932, trabalho de fina sen- 
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sibilidadc que tocou a todos os presentes, pela contagiante belera d i  
suas imagçns c de sua forma. A poetisa Marita Pinheiro Machado 
cnzcrroii esta primeira parti. da sesbáo, declamando versos dc .Murilri 
Araújo sóbre Sáo Paulo. Com mais algumas considera$õei sobre a 
bela tarde paulista que acaliaua d r  viver o Instil~it<i Histórico i, 

Geográlico de São Paulo, o sr. Presidente Jose Pedro Leite Cordeirii 
agradeceu a presenp dos srs. sbcios, autoriiladcs ç demais ~isiraii :e.  
suspendendo os Irahalhos por alguns minutos. Reaberta a scssáo. 
presentes agora apenas us senhores consócios, leu o senhiir secretirio ~ 

Luis Trnório de Brilo duas comunica~õcs, a saber: a primeira, ofício 
da Casa dc Cultura dc Guaimiingueti, acusando <i i-cccbimcnto do 
parecçr do Institulo Histórico sbbiç o antcpi-ojctu da bandeira do 
hlunicipio; a seguiida, oficio d:, Uniao Bradeira  dos Aviadores Cix~i.; 
c Fuiidaçjo Saiitos Duinont, convidando o sodalicio para o IV Con~ 
gresso Brasileiru dc Ai~iacão., a rrunir~sc nesta Capiial dc 20 a 30 de 
outubro vinOouro. Proczdendo-sc, a seguir, à ruiaq5o em 2'. escrutínio 
dos candidatos anierioi'inenle propostos para sócios do Insiiluto, foram 
aprovados: dr. José de hIello Pimcntd, para soci? tikilar; Carlos 
Meira Mattos, sócio iitiilar; IrIilron ?Jcneres Villas Boas. iócio corrcs~ 
pondenlc nacional; Padrg I-Icitor Ota\.iano de Araújo, sócio corres- 
pondcntc nacional: Luis Felipc Silva Wiedmanii, sócio correspondçnre 
nacional e Ariston Arctedo, s0cio bciiteitor. O sciiiior Presidenic após 
declará~lus sócios eleitos do Iiistitu~o, agradeceu o ei>rnpaiccimento 
dos senhores consócios presentes, cspccialrnentc do sócio emi'i-iio 
profcisor Alfrcdo Eilis Júnior e <leclarou enccri-ada a sessjo. E, para 
coiislar, ioi lavrada esta ata quc depois de lida, discuiida e aprovada. 
será dcviddinciil~ assinada. Ein remiic: coml?;iricciaiii iaínbéni 5 
sessão os sNcios b ra im Nobre, Manuel Rodrigres Fcrieira, c Astor 
F. de ALrv~do. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 2 DE AGOSTO DF. 1958 

Aos dois dias do inPs dc agôsio dc mil novecenlos c cinqüenta ç 

oito, cm sua sede social, 3 rua Benjamin Constani, n '  158,' com a 
prcsenca dos sócios: José Pedro Leitc Cordeiro, Luis Tenório dc Brito. 
Raul Votta. Alesandn: D'Alessandro, Antônio de Araújo de Aragáo 
Bulcio Sobrinho, Fausto Ribeiro de Barros, Francisco Teiie dc Al- 
mcida Magalhães, Tito Lívio Fcrreira, M3nucl Rodriguei Fcrreira, 
Áureo de Alrneida Cainargo, Dácio Pircs Cori-cia, Arlindo Druinmond 
Costa, Francisco Pires Martins, Brasil Bandscchi, Silvio Correa de 



Andrade, Vinício Stein Campos, Carlos da Silvcira, Astor França Aze- 
vedo, Valdemar Baroni-Santos, Ricardo Roman Blanco e Arlindo Vei- 
ga dos Santos, rcalizou-se a sessão ordinária do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, convocada para esta data. As quinze horas 
assumiu a presidência o sr. José Pediro Leite Cordeiro, secretariado 
pelos srs. coronel Luís Tenório de Brito, l? secretário, e Vinicio 
Stein Campas, 2 secretário "ad-hoc". Em seguida, o sr. Presidente 
convida para integrar a Mesa os representantes da família do Senador 
Adolfo Afonso da Silx-a Gordo: D. Carolina da Silva Gordo, Alherto 
da Silva Gordo e Paulo da Silva Gordo. Lido, pelo sr. Presidente, o 
trecho das Efemérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco, alusivo 
i data, comunicou a seguir o recebimento da tradução feita pelo 
consócio dr. Francisco Pires Martins, da fotocópia do "Jornal Impe- 
rial", dc 1817, gentilmente oferecido ao Instituto pelo sr. Otto Heller, 
Cônsul da Austria neste Estado. Ressaltou o sr. Presidente a impor- 
tância histórica do documento, com interessantes informaç6es da 
época a respeito da finalidade e da constituição da Comissão de 
Sábios quc visitaram o Brasil por ocasião do casamento da Princesa 
D. Leopoldina com D. Pedro. Detcrminou o encaminhamcnto da peça 
ao arquiro e a manifestação de agradecimento do sodalicio ao sr. 
Cônsul austríaco e ao dr. Francisco Pires Martins. Passando à ordem 
dos trabalhos previstos para a presente sessão, informou o sr. Pre- 
sidentç constarem êles da hornenagcm ao saudoso Presidente honorá- 
rio Afonso de Escragnolle Taunay e do inicio dar comemoraçóes do 
centenário de nascimento do senador Adolfo Afonso da Silva Gordo. 
com a inupração da exposição retrospectiva da vida do grande bra- 
sileiro. Disse ainda o sr. Presidente que para esta exposição o 
Instituto havia contado com a valiosa cooperação de D. Carolina da 
Silva Gordo, filha do homenageado, pelo que lhc apresentava os agra- 
decimentos do sodalicio. As festividades comemoratiuas terão solene en- 
cerramento no dia 12 de agôsto corrente, quando serão realizados os 
seguintes atos. para os quais convidava os srs. ~ócios:  Missa solene, 
inauguração de placa na rua quc tem o nomc do insigne paulista e 
conferência, as noue horas da noite, no auditório do Instituto, a 
cargo do dr. João Domingues Sampaio. Concedida a palavra ao prof. 
Alexandre D'Alessandro, discorreu o orador sóbre a personalidade 
do prof. Afonso de Escragnolle de Taunay, evocando os tempos em 
que, como aluno do saudoso mestre, teve oportunidade de conhecer 
o nobre e generoso espírito do grande historiador, sua sólida cultura 
e inata bondade. O sr. Presidentc agradeceu ao conferencista a valiosa 
contribuição quc acabava de dar ao Instituto para o conhecimento de 
mais uma faceta da brilhante vida intelectual do saudoso Afonso de 
Escragnolle Taunay. Tendo ingressado em plenário o sr. dr. Carlos 
da Silveira, rx-Presidente do sodalicio, o sr. Presidente convidou-o a 
ocupar um lugar à Nesa. Com a palavra o sócio dr. Brasil Bandecchi 



encaminhou a Presidência, em nome do Embaixador Assis Chateau- 
briand, um exemplar do livro de Jaime Cortesão - "Raposo Tavares 
e a Formação Tirritorial do Brasil", obra relativamente rara e que 
teria o devido destino na biblioteca do Instituto. O Sr. Presidente 
agradeceu a oferta, salientando nesse ensêjo o relevante trabalho 
cultural e patriótico do ilustre Embaixador Chateaubriand, configu- 
rado em duas memoráveis iniciativas: a criação do Museu de Arte, 
de renome internacional, e a contribuição para o desenvolvimento da 
aviação nacional. Dada a palavra, a seguir, ao orador-oficial do Ins- 
tituto, prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, discorre êle sôbre 
os trabalhos que o consócio dr. Áureo de Almeida Camargo vem rea- 
lizando com relação 4 documentação histórica do Movimento Cons- 
titucionalista de 1932. Propôe o orador que a Presidência solicite ao 
dr. Áureo de Almeida Camargo a sua anuência ao encargo de escrever 
o Dicionário da Revoluçáo Paulista de 1932, fazendw em nome do 
Instituto. Passando a comentar a leitura das Efemérides Brasileiras, 
recorda a Eundação da 'Gazeta de Noticias", destacando a figura de 
José Ferreira de Araújo. os seus inolvidáveis estudos lilerários - 
"Macaquinho5 no Sótão" e "Balas de Estalo", concluindo por requerer 
o registro. cm ata. de um voto de saudade à memória do combativo - .  
jornalista. Passando a focalizar, poi fim, a personalidade do Sena- 
dor Adollo Afonso da Silva Gordo, recapitulou com arrebatamento 
a atuação do grande brasileiro no cenário parlamentar da chamada 
Reuúhlica Velha. a sua atuacão na doutrinacão iuridica e sobretudo - " 

a sua arientacáo, patriólica c esclarecida, como um dos mais lúcidos 
dirigentes do Partido Republicano Paulista. Con~ratulou-se com o 
sodalicio pela sua participação nas homenagens ao Senador Adolfci 
Afonso da Silva Gordo e referiu-se também carinhosamente à !igura 
do saudoso Afonsq de' Escragnolle Taunay e à famosa palestra que 
sôbre êle fizera o prof. Alexandre D'Alessandro. O sr. Presidente, 
acolhendo em nome da Casa as propostas do orador, determinou se 
consignasse em ata um voto de saudade 4 memória do jornalista 
Ferreira de Araújo. e encarregou o consócio sr. dr. Áureo de Almeida 
Camargo de organizar o Dicionário da Revolução Constitucionalista 
de 1932, cuja competência no assunto ressaltou. O dr. Carlos da Sil- 
veira, com a palavra. recordou a significaçáo da data de 2 de agosto, 
para o ensino normal paulista, historiando a fundação da Escola 
Normal da Prdqa, as primeiras tenlarivas de 1847, a sua consolidação 
çm 1880 por Lauriudo de Brito, requerendo a inserção em ata de um 
roto de saudade à memoria dos antigos batalhadores do ensino público 
paulista e de congratulações com os abnegados professôres do pre- 
sente que realizam tarefa tão útil i sociedade e a Pátria. O sr. 
Presidente acolheu a oportuna indicação do dr. Carlos da Silveira e. 
renovando o convite para as solenidades comemorativas do dia 12 
de agosto corrente. declarou encerrada a sessão, comunicando que 
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se passaria imediatamentç, nas galerias do auditório, a inauguraçáo 
da Exposiçáo Retrospectiva da Vida do Senador Adolfo Afonso da 
Silva Gordo. E para constar foi lavrada a presente ata que depois 
de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brüo 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 12 DE AGOSTO DE 1958 

Aos doze dias do mês dr: agasto de mil novecentos c cinqiiei~ta 
e oito, na sede social do Instituto Histórico c Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, n? 158, nesta Capital, presentes os associados 
senhores: dr. José Pedro Leite Cordeiro, Altino Arantes, coronel Luis 
Tenório de Brito. Almeida Magalhães, Dácio Pires Correia, Vinício 
Stein Campos, Jose Bueno dc Oliveira Azevedo Filho, Pedro Brasil 
Bandecchi, Alexandre D'Alessandro, José Ayris Netto, Afonso de Freiias 
Júnior, Djalma Forjaz, Aureliano Leite, José Rvmeu Fcrraz, Henrique 
Liberalli, José de Moura Rezende, bem como niimeroso giupo de 
visitantes, realizou-se as vinte e uma horas uma sessão extraordinária, 
comemorativa do centenário de nascimento do ilustre paulista Adolfo 
Afonso da Silva Gordo. A hfcsa diretora dos trabalhos foi constituída 
pelos senhores: dr. José Pedro Leite Cordeiro, presidente: Luís Tenório 
de Brito, I! secretário; Vinício Stein Campos. 2, secretário "ad-hoc": 
Almeida Magalhães, orador-oficial; dr. João Domingues Sampaio, con- 
ferencista da solenidade; dr. José Romeu Ferraz. presidente do Tribu- 
nal de Contas do Estado; dr. Antònio dc Oliveira Costa, presidente 
do Tribunal Militar; ministro José de Moura Rezende, Ministro Orlan- 
do Meira. dr. Altino Arantes, Presidente honorário do Instituto; D. 
Carolina Silva Gordo, D. Helena Gordo S. Costa, Desembargador Paulo 
Costa, representantes da tamilia do homenageado; dr. José de Queiroz 
Aranha Netto, representanic do prof. Carvalho Pinto c prof. Henriquc 
Liberalli, representante do "Jornal de Piracicaba". Abcrta a sessão pclo 
presidente José Pedm Leite Cordeiro, s.s. dcu a palavra ao prof. Fran- 
cisco Teive de Almeida Magalhães, oradoruficial do Instituto, para 
a apresentação do confe1-cncista ,da noite, dr. João Sampaio. O prof. 
Francisco Teire de Almeida Magalhães recapitulou em largos trar;os 
a atividade parlamentar do Senador Adolfo Afonso da Silva Gordo, 
concluindo por saudar o sr. João Sampaio, antigo companheiro do 
homenageado na direção do Partido Republicano Paulista e figura dc 
relêvo nos meios sociais e politicos dç S. Paulo, na fase republicana en- 
cerrada em '1930. Seguiu-se na tribuna o dr. João Sampaio. O orador 
agradeceu, de início, a laudatória apreseniação do prof. Francisco Teive 



de Alrncida Magaihães e historiou, em brilhante conferência, a vida do 
homenageado, seu contraparente Senador Adolfo Afonso da Silva Gor- 
do. Relembrou a Piracicaba do último quartel do século passado, terra 
do Senador, a sua atividade forense em Capivari, de 1880 a 1887, 
quando formou, com Cesúrio Motta, a frente republicana no impor- 
tante Município da itna~ia, a qual disputou, com êxito, a deputação à 
Assembléia Provincial. Evocou a participacão de Adolfo Afonso da 
Silva Gordo na vida parlamentar e política de São Paulo e da Federa- 
$0, o scu rápido mas notável período administrativo na chefia do 
Estado do Rio Grande do 'Norte, a sua longa pcrmanência nas lides 
parlamentares da Câmara Alta, onde se destacou, de mudo inconfundi- 
vei, rio seriiço da República. Assinalou as passagens mais expressivas 
ila 01-iciitacão pulitico-partidária do ilustre brasileiro, tragicameilte de- 
saparecido cin 1929, para concluir, entre aplausos da grande assistência. 
que lotava intciramentc as dependências do Instituto, q u e  a sua per- 
sonalidade di: escol constitui um dos admiráveis padr6cs de homem 
público, no qual sc devem inspirar as nouas gerações. O sr. Presidente, 
após congratular-se com o orador pelo seu brilhante trabalho, agrade- 
ceu a prcsença das ilustres autoridades e dcmais visitantes, ressal- 
rando a valiosa contribuiçáo de dona Carolina Silva Gordo, organiza- 
dora da interessaiite e bem documentada exposiçSo retrospectiva da 
vida do Senador Adolfo Afonso da Silva Gordo, na Galeria do Instituto, 
que muito concorreu para o maior êxito de t io  juytas homenagens a 
rncrnoria do insigriç patrióta. N a d u  mais havendo ;i tratzr, i> sr. Prr- 
sidente agradece a prescnsa de todos e dá por encerrada a sessào. 
E, para conslar, Ioi lavrada a presente ata, que dcpois de lida, discutida 
e aprovada scrá devidamente assinada. 

( a )  José Pedm Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Venicin Stein Campos 

ATA DA SESSAO EXTKAORDINARIA DE 19 DE AGOSTO D E  1958 

Aos ùczeno~c dias do rnCs de agosto de mil novecentos e cin- 
qiienta e uito. iiesta cidade de São Paulo, na sede social do Instituto 
Histórico e Gcográficu dc Sáo Paulo. à rua Benjamin Cnnstant, n? 
158, às vintc Iioras e trinta minutos, realizou-se uma sessão extra- 
ordinária promovida pelo sodalicio em horncnagem à mcmória do 
Senador Luis de Toledo Piza e Almeida, cujo centçnário de nasci- 
mento transcorria ncssa data. Achavam-se presentes os consócios: Jose 
Pedro Leite Cordeiro, Altino Arantcs, Luis Tenório dc Brito, Francisco 
Teive dc Almeida Magalháes, \;inicio Stcin Campos, João dc Scantim- 
burgo, dona Francisca Pereira Rodrigues, Domingos Laurito, Frederico 
dc Barros Brolero, Dicio Pires Correia, Paulo da Silveira Santos e 



Afonso de Frcitas Júnior, bem como representantes da família do 
homenageado e grande c se!etg assistência. Aberta a sessão pelo 
Presidente dr. José Pedrti Leite Cordeiro, secretariado pelos senho- 
res coronel Luís Tenório de Brito. primeiro secrztário e Vinicio 
Stein Campos, segundo siçretário "ad-hoc", foram convidados para 
integrar a Mesa diretora dos trabalhos os srs. prof. Francisco Teive 
dc Almeida' Magalhães, oradoi=ofiçial; dr. Altino Arantes, Presidente 
honorário; Joáo de Scantimburgo, representante do "Correio Pau- 
listano", jornal quc colaborava com o Instituto na realizqão desta 
liomenagem ao senador Piza; prof. Erncsto Leme, Desembargador 
Paulo Costa e os representantes da familia Piza e Almeida, senhores 
dr. Luís Piza Neto C. dr. Léiio Piza. Pelo sr. I,! secretário foram 
lidas comunicações de escusas pclo não comparecimcnto dos srs. 
Vice-Cônsul di: Portugal e representante da Confederacão Nacional dos 
Trahalbadores do Cum6rcio. O sr. Presidente Jose Pedro Leite Cor-. 
dciro explicou as razões da homçnagem que o Instituto Histúrico e 
Geográfico dt. Sáo Paulo c o "Correio Paulistano" patrocinavam á 
memória do insignc brasileiro Senador Luis de Toledo Piza e Almii. 
da, rcpruduzindo o quc havia sido reiarado pelo então orador-oficial 
do sodalicio, Eugénio de Andrade Egas, quando do elogio histórico 
do mesmo. Enumerou os Lrabalhos realizados pelo eminente homem 
público e rereiadores de seu elevado espírito public6, patriotismo e 
cncrgia moral. Seguiu-se com a palavra o oradoruficial do Instituto, 
Francisco Teive de Almeida Magalhács, que discorreu sobrc a pcrso- 
nalidadc do Senador Piza e do encarregado da conferência da noite. 
Ministro Candido hlota Filho. Em nomc dc Capivari, terra natal 
do Scnador, falou o profcssor Vinicio Stein Campos. O jornalista 
Joào de Scantimburgu discursou em seguida, accntuandr~ a conre- 
ni&iicia de um retorno i s  Tontes históricas da Nação, principalmente 
com relaçso às grandes figuras do passado, cm cujo exemplo a m e  
cidade deve huscar as sábias dirctrizcs para a sua atividade social 
futura. Leu, depois, a interessante e bela conferència do Ministro 
Cândido Mota Filho, que impossibilitado dc compar-ecer a solenidade, 
encarregara d6ssc trahaiho r i  jornalista Joáo de Scantimburgo. Agra- 
decendo, em nome da familia Piza c Almeida, discursou o dr. Luis 
de Toledo Piza Ncto. Durante a sessão toram convocados para inte- 
grar a Mcsa mais os srs. dr. Lúcio Cintra do Prado, Domingos Lau- 
rito, Cônsul do México e d. Francisca Pereira Rodrigues. O Sr. Pre- 
sidente agradeceu o comparecimcnto de todos, a contribui~ão dos 
oradores que discursaram na solenidade c em seguida encerrou a 
sessão. Para constar foi lavrada a prcscnte ata que, lida c achada 
conforme, scrá deridamcnte assinada. 

(a) José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Vinicio Stein Campos 
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ATA DA SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 1958 

Aos vinte e trés dias do mês de agôsto de mil novetentos c 
cinqüenta e oito, nesta cidade de São Paulo, em a sede social do 
Institut,~ Hist6rico e Geográfico de São Paulo. a rua Benjamin Cons~ 
tant, n? 158, as quinze horas, presentes os consócios: José Pedro 
Leite Cordeiro, Luis Tcnório de Brito, Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, Dácio Pires Correia, Vinício Stein Campos, Tito Lívio 
Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, Pedro Brasil Bandecchi, Carlos 
da Silveira, Alceu. Maynard Araújo, Henrique Oscar Wiedcrspahn, 
Antônio dc Araújo de Aragão Bulcáo Sobrinho, João Benedito Mar 
tins Ramos, Frederico de Barros Brotero, Alexandre D'Alessandia, 
Salvadoi- Cutolo, Afonso dc Freitas Júnior, José Gomes de Morais 
Filho, Astor F r a n ~ a  Azevedo, Domingos Laurito. coronel Sílvio Cor- 
rea de Andrade c visitantes, foi aberta a sessão. Integraram a Mesa 
os conskios: Presidente dr. Jose P ~ d r o  Leite Cordeiro; cel. Luís 
Tenório de Bnto, l p  secrdario: Vinício Stcin Campos, 21 secrctisio 
"ad-hoc"; prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, oradorofi- 
cial; dr. Carlos da Silveira e Ministro Sílvio Romero Filho. Lido o 
capitulo das Efemérides Brasileiras, do Baráo do Rio Branco, rclati- 
vas a data de 23 de agosto, o sr. Presidente anunciou a ordem do 
dia: eleição do 3' secretário, e'm substituição ao çonsócio Arnaldo 
Arantrs que renunciara ao posto, entrega da Medalha Imperatriz Leo- 
poldina ao sr. Nelson de Palma Trax.assos, expediente da secretaria, 
proposta de sócio honorário e leilura. discussão r aprouafão de atas. 
Procedida i eleição, que teve a ata dos respectivos trabalhos lavrada 
em livro próprio, resultou eleito o prof. Vinício Stcin Campos. no 
mesmo ato empossado no mencionado cargo. A seguir, procedeu-sç 
a solenidade da entrega da Medalha Iniperatriz Leopoldina ao sr. 
Nelson Palma Travasses, falando o Sr. Presidente, o prof. Francisco 
Teivc dc Almcida h.lagalIiãcs, o sr. João Beiicdito Mariins Ramos. o 
prof. Tito Lívio Ferreira c o homenageado, agradecendo. Suspensus 
os trabalhos por cinco minutos, para retirada dos visitantes, e rea- 
berta a sessão, procedeu-se a leitura das atas de sessões anteriores, 
as quais postas em discussão, foram, depois, aprovadas e assinadas, 
reservando-se, o conscício Manuel Rodrigues Fcrreira para, na ocasião 
oportuna, esclarecer o seu pensamento com relaçáo ao ponto da ata 
de 12 de julho último cm que se registrara a proposta por êle feita, 
de representação ao Govêrno do Estado, sobre pontos do programa 
de História do Brasil e Geografia Geral no curso primário. O con- 
sócio Tito Livio Ferreira comunicou haucr o prof. Martinho Nobre 
de Melo, de Portugal, estampado na imprcnsa daquele país uma noticia 
sôbre o movimento empreendido por educadores brasileiros no sen- 
tido de se provar náo ter sido o Brasil colônia de Portugal, havendo 
desfrutado situação diferente na lusitanidade, ao tempo de sua união 
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política com a Metrópole. Do expcdiente constou o seguinte: convi- 
te da Liga do Professorado Católico para as conferências a cargo 
dos srs. Inezil Pena Marinho e Carlos Kirilos, dias 25 e 27 do corrente; 
comunicação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
d a  eleição de sua diretoria; comunicaçáo da fundaqão em São Paulo 
do Instituto de Culturologia, Etnografia e Folclore; comunicação d a  
localização e identificação de originais manuscritos de Tcófilo Otoni, 
dos quais o Instituto de Culturologia. Etnografia e Folclore vai pro- 
videnciar fotocópias; agradecimento do sr. Eduardo Brasão. Em- 
baixador de Portugal em Roma. pela sua eleição para sócio corres- 
pondente do Instituto; ofício do redator-chefe de "O Penapolense", 
acompanhado de um exemplar que publicou artigo do consócio Fausto 
Ribeiro de Barros d b r e  o cenrenário do patrimânio de Nossa Senhor.; 
dos Passo>, em Penápolis; agradecimento da família do escritor 
tietense, Comélio Pires; oferta dos seguintes volumes à bib1iotei.i 
do Instituto pelos respectivos autores: "Hino Nacional Brasileiro". dr 
Augusto Meira; "Bio-bibiiografiu de Heraclides César de Sousa Araú. 
jo" e "Feliz Ludtània", de Augusto Meira; "Relicário dç um povo 
- o santuário da Pedia", de Maria Stella Novais; "Parada e Desfile 
de um Voluntário", do general Klinger; "Na Bahia Colonial", de 
Luís Monteiro da Costa; "Brasileis", de Augusto Meira; "São Carlos 
de Ontem e de Hoje", de Otávio C. Damaso e Porceno Marino; "O 
Rig-Veda", de Jorge Bertolaso Stella; "Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - importsncia de formas fotográficas na ati- 
vidade de informaçiies dacumentárias", de  Campiglia; "O Chanceler 
Macedo Soares deixa o seu Alto Pâsto". O professor Tito Lívio Fei- 
reira procede a leitura de um artigo publicado pelo jornal de Tiêtc. 
e de autoria do prol. Roberto Machado Carvalho, do Instituto de 
Educação Plínio Rodrigues de Morais, alusivo a realizafão da P r i ~  
meira Jornada Paulista de Rerisáo da Histúria e com referências elo- 
giosas que o consócio atribui ao dr. José Pedro Leite Cordeiro, proi. 
Francisco Teivc de Almeida Magalhães, Arlindo Veiga dos Santos e 
José Pedro Galvão de Sousa; o consócio Henrique Oscar Wiedcrspaha 
comunica que representou o Instituto na solenidade de formatura do 
C.P.O.R., e sugere que para tais solenidades sejam convidadqs os 
jovens, pois, do comparecimento as referidas solenidades so bericfí- 
cios resultarão para a formação civico-moral dos mesmos. Comuni- 
cou o sr. Presidente haver recebido da Comissio Organizadora da 
1.a Jornada Paulisla de Revisão da História, o seguinte ofício: "Ao 
Exmo. sr. prof. dr. José Pedro Leite Cordeiro, Presidente - Digníssi- 
mo do Instituto Histórico e Gcográfico de São Paulo - Senhor Prc. 
sidente, em nome da Comissáo Organizadora e Executiva d a  Jornada 
Paulista de Revisão da História do Brasil, da qual fui um dos i n s  
piradores e entusiastas como continuo a ser, venho cordialiiicntz 
agradecer ao Instituto Histórico e Geogrifico de Sáo Paulo o ter. 



cedido compreensivamente o seu auditório para n6le realizar-se. conio 
de fato se realizou. cin janeiro último, a primeira sessáo dos nossos 
trabalhos, reccbidos com expressivo interêsse pelos estudiosos da Citu- 
cia Histórica do Estado, do País c do estrangeiro. Esse emprerndi- 
mento nasccu da boa vontade dc um grupo de sócios dêste nosso 
sodalicio, cientes de que os problemas históricos necessitam i>,>;-se 
cm dia com as coiiquistas sempre novas da Filosofia e as rcvelaçõçs 
trazidas pelo remanuseio dos documentos e das novas pesquisas. crimo 
se tçm dado na França, em l'ortugal, na Inglaterra e nos própios 
centros mais doutos da América Espanhola. Basta 8s vkzes uma 
nova "Weltamschaunn,o", um novo modo de encarar o universo, para 
forçar uma nova cunspecção dos acontecimentos passados sob ângulo,; 
de todo em todo alheios aos antigos historiadores. Ora bem. A isso 
visavam os nossos debates, abertos a todos os estiidiosos e at6 es- 
tudantes. Tiveram o icu desenvolvimcnto neste auditól-io. contando 
aliás com a scgura e screna presidência de V. Excia., muito embora 
não se tratasse de algo oficial ou oficiosamente ligado ao Instituto. 
Sempre Icvantam contradiçücs as atitudes novas, náo costumeirai. 
Lci P isso da própria História que procuramos s<ri.ir. Ncm todos 
concordaran~, entre nossos consócios, aos quais todos muito prezo 
e admiro c de quem muito rcnho aprendendo, com o nosso gesto 
revolucionário dentro da História Nacional. Pessoalmente gostei sn- 
bremaneira do fato, pois confirniaram dc público que alguém pcnsl 
na rcvisáo di: nossa História, no que refoge da rralidadi ont«lógic,i 
d<i acontecer liumaiio. Como lhe comuniquei pcssoalmenle, a ?.a Jor- 
nada, por dcci~ão livrc e espontânea da Comissão Organiradora e 
Executiva da mesma, realizar-sc~á em outro local, após a honra dc 
haver lansado o seu primeiro marco nesta Casa da História, qu: 
futuramentc (acrcditamos) se gloriará dc contar enme os giandci 
sucessos dos seus anais opulentos o acolhimento fidalgo ofereciur) 
à 1.a Jornada Paulista de Revisão da História do Brasil, contra a 
qual, sc houve oposiçãio de caríssimos consócios. não houve felònia 
que degrada c diminui. Rogando conste da nossa ata de hoje esta 
desprclensir>sa epístola, de novo agradecemos a gentileza de V. Excia. 
e dc todos os nossos cavalheirescos companheiros. a )  Arlindo Veiga 
dos Santos. imperial São Paulo de Piratininga, 2 de agasto de 1958". 
Inforn~ou o r .  Presidentc que. embora a carta acima transcrita, regis- 
tre a data de 2 de agosto corrcnte. sòmente lhc veio às mãos h& quatro 
dias, razão pela qual apenas hoje traz Esse documcnlo ao conheci- 
mento do plenário, congratulando-se a seguir, com a comissãu organi- 
radora da Jornada pela decisáo que tomara. O sr. Presidente submeteu 
i prjmcisa iotaçáo a proposta da admissão do SI. prof. Jordáo Emc- 
renciano, dc Pernambuco, na qualidade de sócio honorário do Instituto. 
Encaminhando a vota~ão, falaram os consócios Tito Lívio Ferreira e 
Antônio de ..\raÚjo de Aragáo Bulcáo Sobrinlio, tciido sido aprovada 



c111 1iriv:eii-r diicussão. Dada a palabra ao orador-oficial, prof. Fran- 
cisco Icivc de Almeida hilagalR8es. apresentou Ele, i Mesa, três indi- 
caqões: a 1.a no sentido de ser registrado em ata um x-oto de louvor 
a memória do ilustre jornalista, patriotd e abolicionista Jost' Hipólito 
da Silva, cujo centenário de nascimento o País há pouco havia comc- 
m3rado; a 2.a solicitando :i inclusáo cm ata de um roto dc pesar 
pelo falecimento do Ministro Genésio de Alrneida Moura, eminentc 
professor de Direito, oficiandj-se a família do extinto, dando-lhL: 
ciência da homenagem: a 3.a propondo a constitui~ão dc uma comissáo 
dest ina~d a promover as homcnayens do Instituto a mcmória de 
Clóvis Bevilaqua, o insignc jurista, quc tcm o seu nome ligado a êssç 
mci~irn?~nto de cultura jurídica nacional, que é o Código Cis.il. Aca- 
tandu a> pruposiiões do oraáur. o sr. Prcsidente delerminou o l a n ~ a -  
iiicniu em ata dos rotos rçqueridos e com re!íç8o à comiss%o, 5esi:- 
cou para inlcgráia os consócios Pedro Brasil Bandecchi, Carlos da 
Siii-eira, Hcnrique Oscar \'v'icdcrspahn c Francisco Teive dc Almcida 
I a i c s  O si-. A4ai?uel Rodripcs Ferreira, com a palavra para 
falar scbrc. a ata da sess3:i di 12 julho passado, pediu retiSica~áo 
da mesma .ia parte relarii:? ;i proposta que aprcsentara sobre o indc- 
vido tratarncntu dispenmdo a Portugal e aos portugueses no programa 
de ensino dc Hist6ria do Brasil do quarto ano primário, bem como 
n tratamenlo relativo aos demais poros, a j a s  comunidades estão 
representadas cntre n6s pelo programa de ensino de Geografia dos 
riutros anos do cursc elementar. Solicitou ainda o sr. Manuel Ro- 
drignes Ferreira as prouidCncir.s da Mesa no sentido dc screm con- 
vidados a iclomar ao Instituto os sócios que dêlc se afastaram em 
vir-tudc das divcrgcncias resu!tantes da realizasão, no auditório cio 
Instituto. da Primeira Jornada Pauliçta cla Revisáo dc História do 
Brasil, çumiinicando-se a êsses consócios que os promotores da Jor.- 
nada, espontâneamcntc, por decisão própiia, nãio mais sc uti1irarZo 
do Instituto para Sssc fim c reccheráo com simpatia e agrado n seu 
retorno aos trabalhos e ao convívio do sodalicio. Com relacão ao 
oficio a sei- encaminhado ao senhor Governador do Estado, escla- 
receu p SI. Presidentc que a remcssa do mesmo ficara dependendo 
da api-orasáo final pelo plenbrio dos têrmos da referida ata. Pclo 
consócio Tito Livio Ferrcira foi apresentado, por escrito, pedido de 
inscrição em ata da referência feita em Portugal à 1.a Jornada Pau- 
lista de Revisão da História do Brasil, c que tem a seguinte redaqão: 
"Sr. Presidente há dias os jornais trouxeram telegrama de Lisboa 
intitulado "Portugal e declaração de Brasilia". Esse despacho infor- 
mou que o prof. dr. Martinlio Nobre de Melo, antigo embaixador 
portugu2s no Rio de Janciro, em artigo publicado no "Diário Popu- 
lar", analisa 3s conseq~iênçias do "Tratado de Amizade c Consulta 
Mútua" existente entre o Brasil e Portugal, à luz da recente "Decla- 
ração de Brasilia". Após tçr comentado êsse documento, o prof. dr. 



Martinho Nobre de Melo faz referências a dois acontecimentos liga- 
dos às atividades de sócios dêste sodalicio. Diz o telegrama: O 
antigo diplomata "realça ainda que os historiadores brasileiros, por 
decisão recentc, tenham manifestado a opinião de que o Brasil desde 
o comGço, sc integrou no Império Português. sem ter sido uma 
simples colôilia em estado de servidão constitucional", e, finalmente, 
que o zovcrnador de São Paulo, sr. Jânio Quadros, "acaba de tomar 
a dccisâo de retirar dos manuais dc História as passagens que pos  
sam ser objeto de interpretaçóes passíveis dc prejudicar a compr-s 
cnsão niútua da missão histórica e cultural dos dois países". Entre 
outras considçracões. comentando a comunicacão do prof. Tito Lívio 
Ferreira, o consócio Pedro Brasil Bandecchi dcclarou que no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo havia uma correntc que defen&a 
tese contrária aos que afirmam que o Brasil não foi colônia, corrente 
da qual êle, Pedro Brasil Bandecchi fazia parte. Nada mais havendo. 
o sr. Presidente agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. 
e para constar lavrou-se a presente ata, que lida, discutida e aprc- 
vada, será devidamente assinada. 

( a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 29 DE AGOSTO DE 1958 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de mil novecentos e 
cinqüenta e oito, em a sede social do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, à ma Benjamin Constant, np 159, 2s vinte horas, pre. 
sentes os consócios: José Pedro Leite Cordeiro, LuísTenório de Brito, 
Dácio Pires Correia, Cardeal D. Carlos Camelo de Vasconcellos Mota, 
Arlindo Veiga dos Santos, Pedro Brasil Bandecchi, Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, Tito Livio Ferreira, Paulo Bonfiin, erancisco Pires 
Martins, Faiisto Ribeiro de Barros, José Pedro Galvão de Sousa, João 
de Scantimburgo e Vinício Stein Campos, além de outras pessoas 

, estranhas ao quadro social, realizou-se uma sessão extraordinaria do 
sodalicio, destinada a instalar a mostra retrospectiva da imprensa 
brasileira, patrocinada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulc e a Escola de Jornalismo Casper Libero. A Mesa diretora dos 
trabalhos ficou assim constituída: Presidente - dr. José Pedro Leite 
Cordeiro; I* secretário cel. Luís Tenório de Brito; 2? secretário - 
prof. Vinício Stein Campos; orador+ficial - prof. Francisco Teive 
de Almeida Magalhães e mais os srs. D. Carlos Carmelo de Vascon- 
celos Mota, Cardeal Arcebispo de São Paulo, cel. Augustinho T. Cortes, 
representante do Comandante do I1 Exército; tenente Airton Fagundes, 



representante do Comandante da IV Zona Aérea; 'Joaquim Araújo 
Almeida, representante do Prcfeito Municipal; Arlindo Veiga dos 
Santos, representante do diretor da Faculdade de Filosofia São Ben- 
to; Pe. Hirton Fleurg, representante da Escola de Jornalismo de 
Uberaba; dr. Paulo Bonfim, represcntaiite do dr. Joáo Francisco Fer- 
reira Jorge; Floriano Alencir. diretor da Escola de Educa~ão Física: 
dr. Francisco Barros Melo, do Instituto Histórico e Geográfico de 
Santos; dra. Hilda Maccdo, diretora da. Policia Feminina de SZo 
Paulo; D. Maria Lúcia Sampaio; representante do dr. Luis Sil~,cira; 
dr. Domingcs Laurito, Cónsul do México; dr. José Pedro Galvão de 
Sousa e João de Scautimburgo, conferencista da solenidade. Abrindo 
a sessão, o Presidente dr. José Pedro Leite Cordeiro, salientou n 
im~ort&ricia da comemoracfo ~atrocinada  elo Instituto Histórico e . A 

Geográfico de São Paulo, em homenagem a imprensa brasileira. 
agradecendo a valiosa colaboração do prof. José Pedro Calvãto de 
Sousa, diretor da Escola de Jornalismo Casper Libero e seus colabc. 
radores, a preseuca das altas autoridades e representantes das enti- 
dades culturais. Transmitiu a se,wir, a presidência da sessão a S. 
Excia. o Sr. Cardeal D. Carlos Camelo de Vasconcelos Mota. Saudando 
os oradores e participantes do ato cívico, falou o prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães. O consócio dr. José Pedro Galvão Èe 
Sousa expli~ou as finalidades da Escola de Jornalismo e propòs a 
constituição de uma Comissão de I-Ionra sob cuja égide funcicnaria 
a Mostra, indicando os seguintes nomes para integrá-la: Sr. Cardeal 
Arcebispo de São Paulo, Ministro Clóvis Salgado. Altino Arantes. 
Herbert Moses, João P. Ferreira Jorge, professor Ernesto de Sousn 
Campos, Embaixador José Carlos de Macedo Soares, professor Luis 
Silveira e Padre Hirton Fleury. Comunicou ainda à Casa o recebi- 
mento de telegramas e cartas de escusas, pelo não comparecimsnto. 
dos srs. Presidente da República, Ministro -Clóvis Salgado, General 
Henrique ,'Ieixeira Lott e dr. Altino Arantcs. Seguiu-se com a pala- 
vra o sr. Joáo de Scantimburgo, diretor do " C o ~ r ~ i o  Paulistano", que 
proferiu interessante palestra sobre a imprensa moderna e seu papel 
como instrumento de informacão e aculturacão ~ooular.  Encerrando - 
a sessão, falou em nome do Sr. Cardeal, Presidente de honra, o dr. 
Josk Pedro Leite Cordeiro, o qual agradeceu o comparecimento dos 
presentes, a colaboração dos oradores e dos encarregados da mon- 
tagem da mostra retrospectiva da imprensa na galeria do Instiluto. 
bem como dos que ofereceram as  valiosas pegas ncla reunidas, pala 
maior brilho e êxito do certame. Foi então suipensa a sessão e 
inaugurada a referida mostra. Para constar, lavrou-se a presente atz 
que lida, discutida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

(a) José Pedm Leite Cordeiro 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 



ATA DA SESSÁO EXTRAORDINAKIA DO DIA 30 DE AGBSTO DE 1958 

Aos trinta dias do mts  dc agóslo de mil novecsntos e cinqüenta 
c oito, em a sede social do lnstitulo Histúrico e Geogrifico de Sào 
Paulo, a rua Benjamin Constant. n? 158, as quinze horas. presente 
os sócios: Jose Pedro Lcitc Cordeir<>, Luís Tcnório de Brito, Dácio 
Pires Correia, Fedro Brasil Bandccchi, Tito Li\-io Ferreira, Domingos 
Lauritu, Torquato dc Sousa Soarcs, Franciscu Teive dc Alnleida Na- 
galhães, Antnnici dc Araújo de Aragão Bulcão Sobrinho, Vinício Stein 
Camiii~s, Emanucl Soares V e i p  Garcia, Carlos da. Silveira, Nlirio 
Leiic, hlanurl de ibtclo Pimenta, Jos2 de Mclo .Pimenta, Alvaro S o a  
rr:s Braodào e diicrsas pessoas estranhas ao quadro social, realizou- 
sc mais uma sessão extraordiniria do sodalicio. destinada a posse 
de dois no-90s sócios. A Mesii dirctoia dgi i r r a l h o s  ficou assim 
coi~srituida: Pi-csidenle - dr. José Pedro Lciíc Cordeiro, 1': sccretá- 
rio - cel. Luís 'Tcnório de Brito, 2 '  sccrctário - \Tinicio Slein Campas, 
orador-alicia1 - Francisco Tcivc de Almcida Magalháss, e mais os srs. 
dr. Adriauo dc Carvalho, Consul de Portugal cm São Paulo; dl-. 
Domingos Laurilo, Cônsul do México; prof. Alvaro Soarcs Brandão, Vicc- 
cônsul dc Por tua l ;  João Freise; representantc da União Brasileira 
de Escritorci: sr. dAlmeida Bessa, rcpresentantc da Syciedade dos 
Ami~os da Cidade: prol. Tito Liviu Ferreira, inscrito para saudai. 
cs recipicndirios; dr. Carlos da Silveira, ex-presidcntc do Instituto; 
prof Torquato de Sousa Soarcs, da Uniucrsidade dc Coin~bra. Aber- 
tos os trabalhos o sr. Presidente dcsipnou uma cnmissZo para intro. 
durir no rccinto os novos súcios, srs. Josi: de Mclo Pimenta c prof. 
Einanuel Soares Vciga Garcia, comissão csssa constituída pelos con- 
súcics Tiro Lívio Ferreira, Álvaro Soares Srandão c Manuel de Melo 
Pimenta. Scguiu-se a leitura du juranicntu e posse. O sr. Presidente 
leu o ti-echo das Efcmgrides Brasileiras do Barãri do Rio Branco, 
relativo a data de 30 de agòsto. Congratulando-se com o Instituto 
pela admissão dos no\-os consócios, cujo valor prssoal rcssaltou, deu 
a palavra ao prof. Francisco Tci17c de Almcida Magalhães. que pro- 
feriu a saudaqio de praxe. Falaram a scguir, agradecendo a sua 
inclusão no quadro social do Instituto, os novos n e o ~ b r o s  do sodalicio, 
prof. Einanucl Soares Vriea Garcia c José de Melo Pimenta. O prof. 
Tito Lívio Ferrcira discursou a seguir,' historiando a campanha em 
favor do padrc Manuel da Xábrega, fundador dc Sào Paulo, c sau- 
dando aos novos consúcios. Justificou, também, o orador, a aus6n- 
cia dos srs. Manuel Rodrigues Ferreira e Raul Romano. Encerrando 
a sessão. o Presidente sr. JosL Fedro Leite Cordeiro recordou a 
funcào nacionalista do Jnstituto Histórico e Geogrifico de São Paulo, 



guardião das tradições paulistas ç brasileiras c manifestou o agra- 
decimento da Casa pela presenca do ilustre auditório. Para constar 
lavrou-se a presente ata, que lida, discutida e aprovada, será devi- 
damente assinada. 

(a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DO DIA 6 DE SETEMBRO DE 1958 

Aos seis dias do mês de sctcmbro de mil novecentos e cin- 
qüenta e oito, em a sede social do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, à rua Benjamin Constant, no 158, presentes os sócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Luís Tenório de Brito, Vinicio Stein 
Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Pedro Brasil Ban- 
decchi. Frederico de Barros Brotero. Carlos da Silveira. Sebastião 
Pagano, Dácio Pires Correia, Domingos Laurito, Tomás Oscar Mar- 
condes dc Sousa, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo. José 
dc Melo Pimenta, Álvaro da Veiga Coimbra, Carlos Henrique Ro- 
hertson Liberalli, Silvio Corrêa de Andrade e Mário Leite, realizou- 
se as quinze horas, mais uma sessáo ordinária do sodalicio, sob a 
presidência do dr. José Pedro Leite Cordeiro, funcionando na se- 
cretaria, respectivamente como primeiro e segundo secretários, os 
consócios coronel Luis Tenório de Brito e professor Vinício Stein 
Campos. Aberta a sessão e convidado o consócio dr: Carlos da Sil- 
veira para integrar a Mesa, procedeu o senhor Presidente a leitura 
das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco. Em seguida, 
congratulou-se com a Casa pelo retorno aos trabalhos do Instituto. 
do ilustre consócio dr. Tomás Oscar Marcondes de Sousa, dêles 
afastado p r  algum tcmpo. O dr. Tomás Oscar Marcondes de Sousa 
agradeceu a amável acolhida da Mesa, e, desde logo, submeteu a 
aprorraçáo do plenário, a seguinte indica~ão: "Considerando que o 
vertiginoso progresso do nosso Estado cm todos os rarqos da ativi- 
dade humana é devido em grande parte ao elemento italiano, pro- 
ponho que da ata de nossos trabalhos da sessão dehoje ,  conste up 
voto de congratulação com a laboriosa co lh ia  italiana pela visita 
oficial que ao Brasil, principalmente aos Estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul, ora faz Sua Excelência o sr. Giovanni Gronchi. 
Presidente da Itália. Sala das sessóes, 6 de setembro de 1958. a )  
Tomás Orcar Marcondes de Sousa, sócio grande benemérito. O sr. Do- 
mingos Laurito solicitou a aposiçáo de seu nome à proposta acima 
transcrita, visto como era seu intento apresentar indicação no mes- 
mo sentido. O consócio coronel Luís Tenório de Brito sugeriu se 
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desse conhecimento da resolução do Instituto as autoridades italia- 
nas, solicitações essas atendidas pela .Mesa. Do expediente consta- 
ram os seguintes ofícios de agradecimento, recebidos pelo sodalicio: 
do sr. Milton Villas Boas, pela sua eleição a sócio correspondente 
no Estado da Bahia; idem do Padre Heitor Araújo, do mesmo Es- 
tado; da Academia Paulista dc Letras, pela manifestação de pesar 
do Instituto, com relação ao falecimento de Plínio Barreto; da fa- 
mília Luis de Toledo Piza e Almeida, pelas homenagens do Instituto 
quando da passagem do cinquentenário da mortç do notável pau- 
lista; de D. Eugênia Celso, pelos aplausos do sodalício a organização, 
no Rio de Janeiro., da Sociedade Amigos de Afonso Celso; recebi- 
mento do livro "O CafC e seu I? Congresso  mundial", oferccido a 
biblioteca pelo seu autor, sr. SebastiZo Sampaio. Passandese a elei- 
5x0 de novos sócios, o dr-. AntGnio dc Araújo ae Ar~gão Bulcão 
Sobrinho requereu preferência para a proposta em favor do sr. Se- 
verino Jordão Emerenciano. Encaminhando a votaqZu, falou o cons6 
cio Tomás Oscar Marcondes de Sousa, tetemunhando o merecimento 
do candidato. Procedida a votaçáo, o candidato foi cleito, ficando a 
secretaria de proceder as devidas comunica@5es. O sr. Presidente 
recordou aos presentes a conveniência dc comparecerem i missa que 
anualmente o Instituto faz celehrar junto ao sarcófago da Imperatriz 
Leopoldina, no Monumento do Ipiranga, solenidade a qual os condr-' 
corados com a Medalha da Imperatriz deveriam comparecer osten- 
tando a rçfei-ida Iáurea. O professor Francisco Tcive ric Almeid:~ 
Magalhães proiiuncia, a seguir, a oração oficial do Instituto relatii.,~ 
ao dia da Indçliendência, ressaltando em sua calorosa saudação os gran- 
des vultos da emaocipaçáo política do Brasil, notadamente a Casa de 
Bragança c o Patriarca Josi: Bonilácio de Andrada e Silia. Pelo 
consócio dr. Pcdro Brasil Bandecchi foi aprçsçntado evocativo estudo 
do movimento da independência, no qual o orador ~-~ssa l tou  o senti- 
mcnto dc viva brasilidade 4a geração quç rcali~ou a independénci~ 
da pátria; o corisócio Vinício Stcin Campos relembrou a colaboração 
da Imperalriz Leopoldina, especiulmenlç na orientação de D. Pedi-o. 
qde ela conseguiu atrair para a causa dos brasilciros. farcndw 
chefiar o levante separatista. Não tendo comparecido, por motiro de 
enfermidade, o consócio Tito Livio Ferreira, que na sessão dcvciia 
profçrir uma palestra súbre Amador Bueno, apresentou-se para ler 
o referido trabalho, a pedido do autor, o sr. Josf dc Mello Pimenta. 
Concluída a lcitura. o consócio Tomás Orcar Marcondes de Sousa 
levantou diversas objc<;õcs às afirmaçóes do si.. Tito Líuio Fcrrcira, 
principalmente no concernente à tese esposada pelo conferencista de 
que o Brasil não foi colònia de Portugal. O consócio Sebastião Pa- 
sano, falando a seguir, reivindicou a prioridade no lançamento du 
movimento de revisão da História, citando trabalhos seus publicados 
há mais dc vinte anos, e bem assim afirmando a sua discordância 
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com a orientação dessa corrente chefiada pelo sr. Tito Lívio Ferreira, 
que pretende alterar pontos da História do Brasil já suficientemente 
conhecidos e documentados, e não se enquadram, assim, na exata 
concepção da revisão da História. Os consócios prof. Francisco Teive 
de Almeida Magalhães, Frederico de Barros Brotero, Mário Leite, 
Pedro Brasil Bandecchi, Tomás Oscar Marcondes de Sousa e'vinício 
Stein Campos, em sucessivas declarações, manifestam-se contrários 
aos pontos de vista do conferencista, sobre essa tese: "O Brasil não 
foi colônia de Portugal". Após as manifestações dos sócios presentes 
a sessão, não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, 
o sr. Presidente encerra a sessão, do que, para constar, lavrou-se 
a presente ata, que depois de lida, discutida e achada conforme 
será devidamente assinada. 

(a)  Frederico de Barros Brotem 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 1958 

Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e cin- 
qüenta e oito, em a sede social do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo a rua Benjamin Constant, n? 158, presentes os sócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, coronel Luís Tenório de Bnto, Vinício 
Stein Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Frederico de 
Barros Brotero, Alexandre D'Alessandro, Carlos Henrique Liberalli, 
Henrique Oscar Wiederspahn, Dácio Pires Correia, Fausto Ribeiro de 
Barros, Pedro Brasil Bandecchi, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Domingos Laurito, Tito Lívio Ferreira, José 
de Mello Pimenta, Amaldo Amado Ferreira, Mário B. de Miranda, 
Sebastão Pagano, Paulo da Silveira Santos, Ranl Votta e Torquato 
de Sousa Soares, às quinze horas, foi aberta a sessão sob a presidên- 
cia do dr. José Pedro Leite Cordeiro, funcionando como secretários, 
respectivamente, primeiro e segundo, os consócios coronel Luís Te- 
iiório de Brito e Vinício Stein Campos. O coronel Carlos Meira Mattos, 
que se encontrava no Instituto para empassar-se como sócio do so- 
dalício, foi introduzido no recinto por uma comissão designada pelo 
Presidente e constituída pelos seguintes consócios; professor Antônio 
Carlos Cardoso, coronel Henrique Oscar Wiedersp'ahn e dr. Alexandre 
D'Alessandm. Sob aplausos dos presentes procedeu-se à solenidade 
do juramento e posse: Lidas as Efernérides Brasileiras do Barão do 
Rio Branco, passou-se ao expediente, que constou do seguinte: ofertas 
de livros à biblioteca do Instituto - "Extinção de Mandatos", pelo 
autor Augusto Meira, "Violação e Restauração da Lei", pelo mesmo. . 



"Na Selva Selvagem", idem. "Recantos Farenses", de A. Vicente Cam. 
pinas: "História da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil", por Cor- 
reia das Neres. O sodalicio recebeu um convite para a solenidade 
do Dia da Arvore, no Parque Florestal do Estado, dia 21 do corrente; 
deu-se conhecimento ao plenário de um oficio do sr. João Morais 
Barros, 'presidente da Comissão Organizadora do IV Congresso Bra- 
sileiro de Aeronautica, a realizar-se de 20 a 30 de outubro, tendo o 
sr. Presidente designado uma comissão para colaborar com a referida 
entidade e composta dos consócios Antônio Carlos Cardoso, Carlos 
da Silveira e José Orlandi, à qual poderiam agregar-se outros sócios 
que o desejassem; ofício do tenente-coronel Luis Felipe Silva Wied- 
mann, marcando o dia 18 de outubro para sua posse no quadro do 
sodalicio. Pelo consócio Alvaro da Veiga Coimbra foi proposto que 
o instituto designasse uma comissão para entender-se com o Pre- 
feito sobre o altar a ser construido no Panteão da. Independência, 
onde se encontram os despojos da Imperatriz Leopoldina. O 'sr. Pre- 
sidente esclareceu que com relação a êsse objetivo, não só quanto 
ao altar, mas também quanto ao sarcófago preparado para receber 
os despojos do Imperador D. Pedro I, têm havido gestões do sodalicio, 
inclusive junto aos nobres pnncipes D. Pedro Gastão e D. João, no 
sentido de ser colocada no mencionado sarcófago uma relíquia que 
dê conteúdo mais expressivo ao mesmo, como por exemplo uma 
mecha de cabelos do Imperador e que se encontra em poder de seu 
descendente da Casa Real Brasileira, D. João. Quanto à'proposta 
da Comissão, foi a mesma designada, ficando assim constituída: dr. 
Alvaro da Veiga Coimbra, dr. Eldino da Fonseca Brancante, coronel 
Luis Tenório de Brito e dr. Pedro Brasil Bandecchi: leu-se ainda 
um telegrama do Aeroclube de França, transmitindo ao sodalicio as  
homenagens das asas francesas pela passagem do 60" aniversário do 
I ?  võo em balão, realizado em Paris, no Jardim da Aclimação, pelo 
Pai da Aviação, Santos Dumont; a secretaria ficou encarregada de 
transmiti-lo às autoridades nacionais. O dr. Carlos Henrique Liberalli 
solicita a adesão do sodalício para a homenagem que a lo de dezem- 
bro vindouro o Instituto Brasileiro de História da Medicina e o 
Instituto Paulista de História da Medicina pretendem prestar à me- 
mória do cientista brasileiro Pirajá da Silva. O Sr. Presidente, aplau- 
dindo a proposta juntamente com os presentes, aceita-a em nome 
da Casa. Neste ínterim ingressa no recinto o prof. Torquato de Sousa 
Soares, que passa a integrar a Mesa diretora dos trabalhos. O prof. 
Francisco Teive de Almeida Magalhães propõe inscrição em ata de 
um voto de congratulaçóes com o professor Waldemar Martins Fer- 
reira pelo fato de haver êle sido distinguido a 10 do corrente com 
o prêmio cultural Moinho. Santista, oficiando-se nesse sentido à en- 
tidade distribuidora da laúrea e ao venerando professor, o que foi 

.aprovado. Em seguida, o prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães 



saúda, em nome do Instituto, o novo consócio, coronel Carlos Meira 
Mattos, que procede então a apresentação de interessante trabalho 
sôbre geopolítica nacional, rico de preciosas informações sôbre pro- 
blemas brasileiros de grande atualidade, principalmente quanto às 
wndições do Brasil para se converter em grande potência mundial. 
O conferencista foi muito aplaudido. Foram lidas as últimas atas 
de sessões anteriores, aprovadas e assinadas. O sr. Presidente con- 
gratulou-se com o orador pelo seu interessante trabalho sôbre a 
geopolitica brasileira e concedeu a palavra ao consócio Tito Livio 
Ferreira, que apresentou um estudo sôbre a unificação italiana, en- 
tremeado com dados comparativos entre a Itália, Pcrtugal e o Brasil, 
ressaltando a má qualidade da literatura didática histórica brasileira, 
em confronto com a italiana, cuja obra "O Coração", de Edmundo 
de Amicia, leu, no original, os trechos mais expressivos. A tese 
defendida pelo conferencista provocou animados debates, dos quais 
participaram, sucessivamente, os consócios Tomás Oscar Marcondes 
de Sousa, professor Torquato de Sousa Soares, Sebastião Pagano, 
Carlos Henrique Liberalli, Alvaro da Veiga Coimbra, .Pedro Brasil 
Bandecchi e Francisco Teive de Almeida Magalhães, sendo o pro- 
fessor Torquato de Sousa Soares, da Universidade de Coimbra, a 
favor do orador e os demais dêle divergindo. Nada mais houve e 
para constar lavrou-se a presente ata que lida, discutida e achada 
conforme, vai devidamente assinada. Em tempo: Com relação a 
homenagem ao dr. Pirajá da Silva, retifica-se a ata para declarar 
que ela se destina a cultuar o valor do homenageado, como cientista 
brasileiro, e náo wmo constou, pois o homenageado é residente nesta 
Capital, não estando, felizmente, falecido. 

(a) Frederico de Barms Brotem 
Luis Ten6rio de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE i1  DE OUTUBRO DE 1958 

Aos onze dias do mês de outubm de mil novecentos e cinqüenta 
e oito, nesta cidade de Sáo Paulo, edifício do .Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, à rua Benjamin Constant, n"58, às 
15 horas no auditório do sodalicio, sob a presidência do dr. Frederico 
de Barms Brotem, 1e Viccpresidente, em exercício no impedimento 
eventual do dr. José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, - impossi- 
bilitado de comparecer, - e secretariado pelos consócios Luís Tenó- 
rio de Brito e Vinício Stein Campos, respectivamente primeiro e 
segundo secretários, presentes mais os sócios: Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, Dácio Pires Correia, Pedro Brasil Bandecchi, Au- 



reliano Leite, Tomás Oscar Marcondes de Sousa. Domingos Laurito, 
Antônio Augusto de Menezes Drummond, Sílvio Corrêa de Andrade e 
Sebastião Pagano, realizou-se mais uma sessão do Instituto na forma 
regimental. Abertos os trabalhos, procedeu o Sr. Presidente à leitura 
das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco, relativas à data 
de 11 de outubro. Procedeu-se, em seguida, a leitura das atas das 
sessóes anteriores. discutidas e aprovadas. O consócio Aureliano Leite 
requereu se dedicasse a primeira parte da sessão ao culto do inolvi- 
dável Pontífice Pio XII, recentemente falecido, transcrevendo-se na 
presente ata o editorial publicado pelo jornal "O Estado de São 
Paulo" e que é o seguinte: "Um Grande Papa e uma Grande Obra. 
A morte de Pio XII veio uma vez mais colocar em foco o pmblema 
da presença da Igreja católica no mundo contemporâneo. As men- 
sagens chegadas ao Vaticano de todos os cantos da Terra demons- 
tram iniludivelmente que não foram apenas os católicos que viram 
uma irreparável perda no desaparecimento do chefe supremo da Igre- 
ja fundada por Cristo. O pesar foi geral, a êle se associando, através 
dos seus mais altos representantes, países dos mais diversos credos 
religiosos, a principiar pela Inglaterra pmtestante e a acabar nas 
naçóes budistas do Extremo Oriente. Essa unanimidade de reações 
expnmc de forma eloqüente o relêvo singular com que a figura do 
falecido Papa se projetou em vida num mundo conturbado e dividido 
por ódios e rivalidades inconciliáveis. Um dos aspectos mais mar- 
cantes da personalidade do ex-Cardeal Pacelli foi, precisamente, a 
lucidez revelada nos nunos que imprimiu a Igreja, orientando-a sem. 
pre no sentido do humano e do universal: Pio XII teve entre o u t m  
o mérito suprem? de ter compreendido que a alarmante perda de 
prestígio de Roma durante o século XIX resultara, por um lado, do 
seu apêgo ao poder temporal e, por outro, do desajustamento da 
Igreja em relação as novas perspectivas abertas a Humanidade pela 
revolução industrial e pelos progressos da Ciência. Leão XIII e Pio 
XI tinham apontado o caminho a seguir com as sua célebres enci- 
clícas sociais: Pio XII, porém foi mais longe. Não foi apenas o 
chefe de 400 milhões de católicos; foi um condutor, uma luz e 
uma esperança para a Humanidade. Não há exagêm na afirma- 
ção de que nenhum pontífice, desde os anos atribulados que se 
seguiram ao Concilio de Trente e as lutas da Reforma e da Contra- 
reforma, realizou uma obra tão vasta e profunda no seio da Igreja, 
transformando-a em instruínento dinâmico pósto ao serviço da eterna 
mensagem de amor e renúncia de Jesus Cristo. Teólogo, homem de 
cultura e alma de eleição, conseguiu aquilo que no alvorecer de 
uma era de grandes transformações sociais e de alucinantes pro 
gressos técnicos se diria impossível: atualizaf a Igreja. Lutando 
contra o imobilismo intransigente da maioria dos seus colaboradores. 
contra essa absurda fidelidade a tradição que na Idade Média levara 
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Roma a condenar Copérnico e mais tardc Galileu, contl-a essa ce- 
gueira que explica os tribunais da Inquisiçáo e os autos-de-fé, contra 
êsse espírito dogmático que durante muito tempo insistiu em vcr 
em Lamarck e Darrvin dois inimigos da f6 - lutando contra um 
fanatismo que era a própria negação da palavra do filho de Deus; 
Pio XII conferiu um prestigio imenso a catedra de Pedro e lançou 
as bases sólidas de um movimento universal de recristianizaçáo. O 
eco que as suas tomadas de posição encontraram invariavelmente 
junto das massas despmtegidas da sorte foi, sem dúvida, um dos 
fenômenos sociais mais significativos e importantes do nosso tempo. 
Os próprios líderes marxistas não só procuraram apmximar-se dêle, 
como reconheceram, em várias oportunidades, que a única força, 
que, em França, na Italia e na Alemanha - para citar apcnas os 
exemplos mais frisantes - tem impedido as C G F  comunistas ou 
de obediência comunista, de dominar por completo os proletariados 
desiludidos, é representada pelas organizações operárias cristãs. Pio 
XII não terá conseguido realizar tão integralmente quanto cra 
seu desejo a obra de renoi~ação da Igreja, rcstituindo-a, em todo o 
lado, aos caminhos da pureza, da abnegação r da humildadz que lhe 
foram marcados pelo seu fundador. Mas o que ncla cra estático 
passou a ser dinâmico. O seu longo pontificado foi um combate cons- 
tante contra duas tendSnfias, qual delas a mais nociva e repugnante: 
o nazi-fascismo e o comunismo soviético, ambos expressóes de um 
totalitarismo ateu e inumano. Essa luta sem tréguas está, aliás, na 
origem de um dos mais relevantes scniços que se lhe ficam a 
dever: a iormaçáo dos novos quadros da igreja, toda uma geração 
impregnada de uma mentalidade arejada, bem diferente da que ca- 
racterizava o clero conservador e limitado do tempo de nossos avós. 
A necessidade de aceitar a batalha contra o inimigo no próprio tc r re  
no por éle escolhido - o social - obrigou a Igreja a rever muitos 
dos seus velhos processos de ação e a cuidar com particular desvêlo 
da preparação intelectual e sociológica dos representantes de Deus 
junto do povo. Tão longe ioi o Vatiwno na sua ânsia de amparar as 
classes operárias que algumas das experiências lex.adas a efeito com 
a sua concordância falharam por demasiado audaciosas e apressadas. 
Tal foi, por exemplo, a bela tentativa francesa dos padres operários, 
em que se depositavam tantas esperanças, e que maloçrou apenas por 
culpa da excessiva juvkntude c entusiasmo do grupo que se lançou 
nela. Ao morrer, Pio XII deixa atrás de si uma obra que já pertence 
à história. O movimento de recristianizaçáo das massas é hoje uma 
onda avassaladora, uma realidade que ninguém ousa negar. O número 
de católicos aumenta todos os dias, inclusive em países tradicional. 
mente protestantes como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Ale- 
manha. A palavra da Igreja recuperou todo o prestígio que perdera 
e os seus ensinamentos em vez de contrariarem os da Ciência, es- 
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tabeleccndr> a confusão nos espíritos, completam-nos e auxiliam a sua 
compreensão. Em Eugênio Pacelli, pontifex maximus da cristandade 
católica, o mundo perdeu uma das maiores figuras que jamais 
ocuparam o trono de S á o  Pedro. E em grande parte graças a êle que 
a Igreja marcha no sentido da História, iluminando os caminhos do 
futuro a Humanidade. Resta-nos esperar quc o seu sucessor lhe saiba 
continuar a obra, como simbolo vim quc será da mais universal e 
antiga instituição que se conhecc: a grande Casa de Cristo". A Pre- 
sidência deferiu, de plano, o requerimento, que traduzia a vontade 
geral do sodalicio. Dada a palavra ao orador-oficial, dr. Francisco 
Teive dc Almeida Magalhães. discorreu êle sôbrc o requerimento, 
exaltando a figura de Pio XII. Requereu ainda, o prof, Francisco 
Teiuc de Almeida hlsgalhães, um i-oto de congratulações do Instituto 
com o Presidente honorário do sodalicio, dr. Allino Arantes, pelo 
magnífico l i ~ r o  de mernórias quc vcm de publicar c que constitui um 
notável dnçiimentário da vida brasiicira, comunicando-se a liomcna~ 
:em da Casa ao ilustre companheiro. Congratula~se, igualmente, com 
a edilidade paulistana, pela apresentação de prqieto de Ici conferindo 
ao consúcio Aureliano Leite o título de Cidadáo Paulistano, ressal- 
tando-se com isso os scmiços por ê1i prestado nas letras histúricas c 
na vida piblica, ao Estado de São Paulo. O consúcio Domingos Lau- 
rito pediu a palaira para dar seu apoio 3 proposição do orador, 
favorire1 5. inscicão cm ata. dc um voto dc con_gratula-óes com 3 

Cimara Municipal dc São Paulo, pela atribuicáo de cidadania hono- 
rária paulistana ao dr. Aurcliano Leitc. 4 proposta foi acolhida por 
urianimidade pela Casa. O dr. Aureliano Lcilc, dmhora jiilgando pre- 
maiura a manilcstação do Instituto, \.isto que se irataira dc projeto 
dc lei relaliio à concessão do tílrilo ainda ùeprndcnre àc lramilaçio 
legal c curnpelehte piamulga$ãu, agradecia, todarju, aos consúcios do 
sodalicio tão comovente demonstraçáo de aprêço c solidariedade. O 
consúcio Tomás Oscar Marcondes de Sousa, com a palavra, esclareceu 
que a sua volta às sesWcs do Instituto, do qual sc retirara por estar 
em ciesacôrdo com a cessão do auditório a Primeira Jornada Paulista 
de Revisão da Efistória, fora em razão, da afii-maçáo de quc o Insti- 
tuto não mais cederia suas insialac0es para tal movimento e 
bem assim do apêlo feito pelo sr. Mrinuel Kodrigues Ferreira, no 
sentido de que todos ;:oltassem a frcqii2ncia do sodalicio, eliminada 
que fòra a causa du afastamenio. O prof.  inicio Stein Campos pro- 
feriu uma çonferéncia subordinada ao tema "Machado de Assis e a 
História Pitria". O sr: Tomás Oscar Marcondes dç Sousa, novamente 
com a palavra, pediu inserçáo em ata de um voto de pesar pelo 
falecimento do prof. Celestino Bourroul, o que foi deferido pela Mesa. 
O cunsócio Dacio Pires Correia comunicou a Casa q ~ c  eni companhia 
do dr. José Pedro Leitc Cordeiro, Presidente, representou o Instituto 
nos funerajs do dr. Astor França Azevedo, recentemente falecido e 



um dos diretores do Instituto. Nada mais havendo, foi encerrada 
a sessão, e, para constar, lavrou-se a presente ata que lida, discutida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

(a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luís Ten6rio de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 1958 

Aos de~oito dias do mès de outubro de mil iiovecentus c cinqüenta 
c oito, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, realizou em 
sua sede social, a rua Benjamin Constant, nr 158, às quinze horas, 
sob a presidência do dr. José Pedro Leite Cordeiro, e tendo os con- 
sócios coronel Luis Tenório de Brito, como primeiro secretário e 
Vinício Stein Campos, como segundo, uma sessáo cxtraordinána em 
homenagem ao Padre Manuel da Nóbrega, e à qual compareceram os 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luís Tenório de Brito, Fran- 
cisco Teiuc de Almeida Magalhães, Dácio Pires Correia, Tito Lívio 
Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, José de Melo Pimenta, Aure- 
liano Leite, Pedro Brasil Bandecchi. Domingos Lauri!~, Djalma Forjaz, 
Sebastiáo Pagano e Carlos de Meira Illattos, alPm de outras pcssoas 
estranhas ao quadro social. Abrindo os trabalhos, o sr. Presidente 
convidou o <r. Adriano de Carvalho; Cônsul de Portugal, para tomar 
asscnto a ,Mesa. Procedeu cm seguida, à leitura das Efeméndes 
Brasileiras do Barão do Rio Branco relativas i data de 18 de outubro 
e deu a palavra ao primeiro secretário, quc apresentou o seguinte 
expcdientc: oferta de um livro, "Sóláo", pelo sr. .Milton Segurado; 
convite da Sociedade Brasileira de Estudos e Pesquisas Arque016 
gicas para a exposição que a mesma patrocina no edifício do Mi- 
nistério de Educação e Saúde, de 1 a 12 de dezembro vindouro e 
em homenagem ao centenário de Bemardo Azevedo Silva Ramos: 
convite do Instituto Pan-americano de Geografia e História para o 
Congresso que se reune na cidade de Quito, capital do Equador, de 
7 a 15 de janeiro de 1959. O sr. Presidente fêz as seguintes comuni- 
caçúes; recebimenio pelo consócio D i u ~ y  Albert Mac Millen, da Me- 
dalha de Mérito Zoáfilo, notícia grata aos membros do sodalicio 
e muito honroso para êsic; convitc para a confsrcncia do coroncl 
Carlos de iMeira Mattos, no dia 21 de outubro corrente, no auditório 
de "A Gazeta", sobre: "O Brasil e o Despertar Afrmasiático"; insta- 
l a ~ "  do relógio na sala da biblioteca do Instituto: reforma do audi- 
tório, de 8 a 25 de novembro, período durante o qual o salão ficará 
com a sua utilização suspensa; convite para a sessáo de encerramento, 
dia 25, quando o orador-oficial pmf. Francisco Teive dc Almeida 



Magalhães deverá proferir o necrológio dos sócio; falecidos no de- 
curso do presente ano social; convite para a sessão do dia 30 do 
corrente, quando o dr. Pedro Calmon, orador-oficial do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro e Reitor da Universidade do Brasil, 
proferirá uma conferência. Passando-se a segunda parte, dcdicada 
a homenagem ao Padre Manuel da Nóbrega, discursaram sóbre a vida 
do ilustre jesuíta, fundador de São Paulo, os consócios: José de 
Melo Pimenta, Tito Lívio Fei~eira  c Pedro Brasil Bandecchi. O Côn- 
sul de Portugal, dr. Adriano de Carvalho, teceu considerações em 
tomo da homenagem do Instituto a figura do grande português. 
O consócio Manuel Rodrigues Ferreira pediu a palavra para protestar 
contra as obras que, no seu entender, procuram desmerecer o Brasil 
e os brasileiros, como "Retrato do Brasil", de Paulo Prado e "Ban- 
deirantes e Pioneiros", de Vianna Moog. O dr. Aureliano Leite in- 
forma que a reação contra a literatura derrotista como a denunciada 
pelo sr. Manuel Rodrigues Ferreira já, se esboçava no País, como 
tivera oportunidade de verificar ao assistir, na Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco,, a solenidade da instalação do núcleo local 
da Sociedade dos Amigos de Afonso Celso. Propôs o orador se ofi- 
ciasse à entidade, aplaudindo a patriótica iniciativa quc o culto ao 
autor de "Porque me Ufano de Meu Pais", inegavelmente envolve. 
O prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães proferiu a oracão-ofi- 
cial do Instituto, de homenageni ao Padre Manuel da Nóbrega e 
manifestou a sua solidariedade ao pensamento maiiifestado pelos con. 
sócios Manuel Rodrigues Ferreira e Aureliano Leite. Nada mais 
havendo, o sr. Presidente agradeccu a presença de todos. em especial 
a dos que haviam feito uso da palavra, ao sr. Cônsul de Portugal e 
aos conferencistas da tarde e para constar, foi lavrada a presente 
ata, qnc lida, discutida e achada conforme, vai devidamente assina&. 

(a )  José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSAO D E  25 DE OUTUBRO D E  1958 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil novecentos e 
cinqüenta e oito, o Instituto Histórico e Geográfico dc São Paqlo. rea- 
lizou em sua sede social, a lua Benjamin Constant, no 158, às quieze 
horas, com a presença dos consócios: srs. José Pedro Leite Cordeiro. 
Luis Tenório de Brito. Alexandre D'Aiessandro, Tito Lívio Ferreira: 
Henrique Oscar Wiederspahn. Frederico de Barros Brotero, Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, Sebastião Pagano, Carlos da Silveira, 
Mário Leite, Eldino da Fonseca Brancante e Pedm Brasil Bandecchi, 



uma sessão solene dedicada aos sócios falecidos durante o ano social. 
sob a presidência do dr. José Pedro Leite Cordeiro. O sr. Presidente 
Ieclara aberta a sessão e convida o consócio Alexandre D'Alessandro 
para ocupar o cargo de 29 secretário na ausência ocasional do titular 
efetivo. Como lo secretario, funcionou o sr. Luis Tenóno de Brito. 
~niciando os trabaihos o sr. Presidente lê as Efeméndes Brasileiras 
do Barão do Rio Branco, relativas a data de 25 de outubro s d i  a 
palavra ao orador-oficial do Instituto, prof. Francisco Teive de Alnieida 
Magalhães, para o cumprimento da finalidade da sessão, que era a 
evocafão e o elogio' dos consócios falecidos. Com palavras de  
emoção e saudades, o prof. Frencisco Teive de Almeida Magalhães 
relembrou os vultos que passaram por esta Casa enchendo-a com 
o fulgor do seu espírito e com o exemplo da sua alta conduta 
social e científica, demorando-se em cada nome evocado para salien- 
tar-lhe as características e qualidades. Foram, assim, lembrados os 
seguintes: Ariosto Espinheira, Ordival Cassiano Gomes, Inácio da Cos- 
ta Ferreira, Astor França Azevedo, Rafael h a r t e ,  Eduardo fernandez 
y Gonzalez, Paulo Ribeiio de Magalhães. Gabriel de Rezende Filho, 
Basílio de Magalhães, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, 
Afonso de Escragnolle Taunay, Júlio Cesar de Faria, José Marques da 
Cruz, JosB Honório de Syllos, Celestino Bourroul e Paul Riret. A 
seguir, o sr. Presidente corrobora as palavras brilhantes do prof. Fran- 
cisco Teive de Almeida Magalhães, agradece a presença de membros 
das famílias de alguns dos sócios falecidos, e, de todos os presentes. 
Nada mais havendo, o Sr. Presidente encerra a sessão. E para cons- 
tar, foi lavrada a presente ata, que lida, discutida e achada conforme. 
vai devidamente assinada. 

(a )  Jmé P e b  Leite Cordeim 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 1958 

Aos onze dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinqiienta 
e oito, em a sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à rua Benjamin Constant, n? 158, às vinte horas e trinta minutos, pre- 
sentes os consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos. 
Francisco Teivc de Almeida Magalhães, Ministro José Romeu Ferraz, 
René de Oliveira Barbosa, Henrique Liberalli. Aureliano Leite. Dácio 
Pires Correia, Pedro Brasil Bandecchi, José Bueno de Oliveira Azevedo 
Filho, Arlindo Veiga dos Santos e Aureo de Almeida Camargo. redli. 
zou-se uma sessão extraordinária do Instituto, especialmente convocadn 
para homenagear a memória da Imperatriz Leopoldina, na data do 



1 3 2  aniversário de seu falecimeiito, que transcorre neste dia. Falaram 
durante a sessão, recordando os senriços prestados ao Brasil pela 
gloriosa Imperatriz, o prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães e 
Vinicio Stein Campos. O consócio Aureliano Leite solicitou a consig- 
naçáo em ata de um voto de pesar pelo falecimento, em Portugal, 
do prof. Joaquim de Carvalho, da Universidade de Coimbra. Durante 
a sessão foi entrewe ao sr. An16nio Carlos Hartlieb Lima a condecora- 
ção Imperatriz Leopoldina. tendo u homenageado proferido expressiva 
oração alusiva ao ato. Nada mais havendo, para constar lavrou-se a 
presente ata, que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

(a)  José Pe* Leite Cordeim 
Luís Tenório de Brito 
Vinício Steln Campos 



CADASTRO SOCIAL 

( 1 9 5 8 )  

Sócios Grandes Benemeritos 

Altino Arantes Marques 
Aureliano Leite 
Carlos da Silveira 
Dacio Pires Correia 
Ernesto de Sousa Canlpos 
Frederico de Barros Brotero 
José Carlos de Macedo Soares 
José Pedro Leite Cordeiro 
Luis Tenório de Brito 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa 

Sócios Beneméritos 

Antônio Silvia Cunha Bueno 
Carlos Aiberto da Costa Nunes 
Eldino da Fonseca Brancante 
Fábio da Silva Prado 
Joaquim Canuto Mendes de Almeida 
José de Moura Rezende 
Nelson Marcondes do Amara1 
Persio Pereira Mendes 
Tito Lívio Ferreira 

Sócios Benfeitores 

Americo Bologna 
André Nunes Júnior 
Ariston de Azevedo 
Cantídio Nogueira Sampaio 
José Cássio de Macedo Soares Júnior 
Manuel de Melo Pimenta 
Mário Otobrini Costa 
Pedro Monteleone 
Salvador Cutolo 
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Sócios Eméritos 

Afonso de Freitas Júnior 
Alfredo Ellis Júnior 
Álvaro da Veiga Coimbra 
Amador Bueno Machado Florence 
Amando Franco Soares Caiuby 
Antônio Augusto Menezes Drurnmond 
Antônio Ferreira Cesarino Júnior 
Antônio Paulino de Almeida 
Aristêo Seixas 
Djalma Forjaz 
Enzo da Silveira 
Fausto de Almeida Prado Penteado 
Francisco Isoldi 
Gofredo da Silva Teles 
Guilherme de Almeida 
Herbert Baldus 
Honorio de Syllos 
Joáo Batista de Campos Aguirre , 

Joáo Batista Martins Ladeira 
Joáo F. de Almeida Prado 
Joáo Penteado Erskine Steevenson' 

' Jorge Bertolaso Stella 
José Carlos de Ataliba Nogueira 
José de Castro Nery 
José de Oliveira Orlandi 
José Eugênio de Paula Assis 
José Maria Whitaker 
José Soares de Melo 
Júlio de Mesquita Filho 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Nicolau Duarte Silva 
Paulo Aurisol Cavalheiro Freire 
Paulo Barbosa de Campos Filho 
Plinio de Barros Monteiro 
Plinio Marques da Silva Ayrosa 
René Thiollier 
Ricardo Gumbleton Daunt, 
Rivadavia Dias de Barros 
Ftoberto dos Santos Moreira 
Rui Calazans de Araújo 
Synesio Range1 Pestana 
Spencer Vampré 
Theodomiro Dias 
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Sócios Titulares 

Alceu Maynard Araújo 
Alexandre D'Alessandro 
Alfredo Gomes 
Alice Piffer Cmnabrava 
Álvaro Soares Brandáo 
Amadeu Nogueira 
Antônio de Araújo de Aragáo Bulcáo Sobrinho 
Antônio Soares Amora 
Ari França 
Arlindo Veiga dos Santos 
Arnaldo Amado Ferreira 
Arnaldo Arantes 
Aroldo Edgard de Azevedo 
Arrisson de Souza Ferraz 
Astrogildo Rodrigues de Melo 
Aureo de Almeida Camargo 
Aziz Nassib Ab Saber 
Carlos de Meira Mattos 
Carlos Drurnmond 
Carlos Henrique Robertson Liberalli 
Carlos Penteado de Rezende 
Ciro Tassara de Pádua 
Clóvis de Oliveira 
Divaldo Gaspar de Freitas 
Drury Albert Mac Millen 
Edmundo Zenha 
Eduardo de Oliveira França 
Ernanuel Soares da Veiga Garcia 
Emilia da Costa Nogueira 
Eurico Branco Ribeiro 
Eurípedes Simões de Paula 
Fausto Ribeiro de Barros 
Flaminio Favero 
Francisco Nardy Filho 
Francisco Pires Martins 
Francisco Petinatti 
Francisco Teive de Almeida Magalhães 
Frederico Lane 
Geraldo Cardoso de Me10 
Guelfo Oscar Campiglia 
Gumercindo de Padua Fleury 
Helio Abranches Viotti 
Helio Damante 



Henrique Oscar Wiederspahn 
João Amoroso Neto 
João Benedito Martins Ramos 
João da Cruz Costa 
João Dias da Silveira 
João Nery Guimarães 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Joaquim Silva 
Jorge Inacio Penteado da Silva Telles 
José Anthero Pereira Júnior 
José Benedito da Silveira Peixoto 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho 
José de Me10 Pimenta 
José Eduardo de Macedo Soares Sobrinho 
José Gomes de Moraes Filho 
José Inácio Benevides de Rezende 
José Ribeiro de Araújo Filho 
José Ribeiro de Sá Carvalho 
Ligia Ferreira Lopes 
Lucio Rosales 
Luis Amara1 
Luis da Câmara Lopes dos Anjos 
Luis Correa de Mello 
Luis Washington Vitta 
Mafalda P. Zemella 
Manuel Rodrigues Ferreira 
Maria da Conceição Martins Ribeiro 
Maria de Lourdes de Paula Martins 
Mário Leite 
Mauricio Benedito Ottoni 
Myriam Ellis 
Nice Lecocq Muller 
Nice Vilela Lua 
Odilon Nogueira de Matos 
Olga Pantaleáo 
Paulo Bonfim 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
Paulo Ricardo da Silveira Santos 
Paulo Vergueiro Lopes de Leão 
Pedro Brasil Bandecchi 
Pedro Moacir Campos 
Raimundo Alvaro de Menezes 
Raul de Andrada e Silva 
Raul Votta 
René de Oliveira Barbosa 



Rozendo Sampaio Garcia 
Sebastião Pagano 
Sergio Buarque de Holanda ' 
Sílvio Correa de Andrade 
Solon Borges dos Reis 
Ulysses Guimarães 
Valdemar Baroni Santos 
Valilomim Franco da Silveira 
Vera de Athayde Pereira 
Vinício Stein de Campos 

Sócios Honorários 

Abelardo Duarte 
Adelfa Rodrigues de Figueiredo 
Adriano Campanhole 
Afonso de Morais Bueno Passos 
Afonso Schmidt 
Alcindo Muniz de Souza 
Alfredo Lencastre da Veiga 
Aloisio de Carvalho Filho 
Alvaro Martins 
Américo Jacobina Lacornbe 
Américo Neto do Rego Cavalcanti 
Anibal Pinto de Matos 
Antonio Barreto do Amara1 
Antonio de Almeida Prado 
Antonio Carlos de Arruda Botelho 
Antonio Carlos Cardoso 
Antonio Carbs Pacheco e Silva 
Antonio Colbachini 
Antonio Rocha Penteado 
Aristides Greve 
Arnold Wildberger ' 

Augusto Gonzaga 
Bento Munhoz da. Rocha Neto 
Candido Motta Filho 
Cãntidio de Moura Campos 
Carlos Aldrovandi 
Carlos Camelo de Vasconcelos Mota 
Carlos da Silveira Carneiro 
Carlos de Andrade Rizzini 
Carlos de Moraes Andrade 
Carlota Pereira de Queiroz 
Carlos Tasso de Saxe Coburgo e Bragança 
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Celestino Euzebio Fazzio 
Copernico Pinto Coelho , 
Coriolano Roberto Alves 
Cristovam de Camargo 
Dante Laytano 
Davi Antonio da. Silva Carneiro 
Domingos Laurito 
Dulcidio Tavares de Lacerda 
Edgard de Cerqueira Falcão 
Edgard Santos 
Edmur de Aguiar Whitaker 
Edvard Carmilo 
Elmano Gomes Cardim 
Ernilio José Salim 
Eoifanio da Fonseca Dória de Menezes 
%nesta de Moraes Leme 
Eurico Gaspar Dutra 
Fernando de Almeida Nobre 
Fernando de Azevedo 
Florencio de Abreu 
Francisca Pereira Rodrigues 
Francisco Higino Craveiro Lopes 
Hermes Pio Vieira 
Hilario Freire 
Honório Fernandes Monteiro 
Hovanir Alcantara Silveira 
Ibraim Nobre 
Igor Nikolaievitch Dolgorukij 
Ivolino de Vasconcellos 
João Afonso de Morais Bueno Passos 
João Batista de Carvalho 
João de Scantimburgo 
João Deusdedit de Araujo 
Joáo Horta de Macedo 
Joáo Pereira Dias 
Jordáo Emerenciano 
José Adriano Marrey Junior 
José Alves Cunha Lima 
José Armando Affonseca 
José Augusto Cesar Salgado 
José Ayres Netto 
José Cassio de Macedo Soares 
José da Costa e Silva Sobrinho 
José Danti 
Jose de Mesquita 
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José Eduardo de Macedo Soares 
José Ferreira Carrato 
José Furtado Cavalcanti 
José Higino de Campos 
José Joaquim Cardoso de Me10 Neto 
José Nogueira Sampaio 
José Pedro Galváo de Sousa 
José Romeu Ferraz 
Laudo Ferreira de Camargo 
Lelio Piza 
Leopoldo Ayres 
Licurgo de Castro Santos Filho 
Lorena Guaraciaba 
Lucas Nogueira Garcez 
Luciano Gualberto 
Luis da Câmara Cascudo 
Luis Femando Whitacker Tavares da Cunha 
Luis Gonzaga Novelli Junior 
Luis Ribeiro do Valle 
Luis Sergio Thomaz 
Manuel Albano Amora 
Maria Imaculada Xavier da Silveira 
Mário Botelho de Miranda 
Martinho da Silva Prado Junior 
Noemia do Nascimento Gama 
Oscar Muller Caravelas 
Otavio Mangabeira 
Otavio Torres 
Paulo Rollim Loureiro 
Paulo de Tarso Campos 
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 
Pedro Calmon 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança 
Pedro Henrique de Orleans e Bragança 
Percival de Oliveira. 
Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra 
Raul Romano 
Rui Bloem 
Salomáo de Vasconcelos 
Salvador de Moya 
Ulysses Coutinho 
Ulysses Lemos Torres 
Virgilio Alves Corrêa Filho 
Vicente de Paula Lima 



Waldemar Ferreira 
Waldemar Panadés 

Sócios Correspondentes Nacionais 

Adalberto Ortmann 
Afonso Rui de Souza 
Alcionilio B m z i  Alves da Silva 
Alfredo Vieira Pimentel 
Anfrisia Santiago 
Antenor Ribeiro 
Antonio Loureiro de Sousa 
Antonio Tavares Pinháo 
Aristides Monteiro de Carvalho e Silva 
Arlindo Drummond Costa 
Arquin~edes Pereira Guimarães 
Artur Napoleáo Figueira 
Augusto Meira 
Benedito Pires de Almeida 
Carlos Studart Filho 
Celso Ferraz de Camargo 
Celso M. Schroeder 
Celso Vieira de Camargo 
Dante Aiighieri Vita 
Dulcidio do Espirito Santo Cardoso 
Edelweis Teixeira 
Edith Mendes da Gama e Abreu 
Eduardo Santos Maia. 
Esteváo Pinto 
Eugenio Vilhena de Morais 
Felix Guizard Filho 
Fernanùo São Paulo 
Francisco de Assis Iglesias 
Francisco de Campos Abreu 
Francisco da Conceição Menezes 
Francisco Peixoto de Magalhães Neto 
Francisco Ruas Santos 
Gabriel Toti 
Geraldo Dutra de Morais 
Guilherme Martmez Auler 
Haroldo Renato Ascoli 
Heitor Muniz Ferrão de Aragão 
Heitor Otaviano de Araujo 
Helio Viana 
'Heliodoro Pires 



Henrique Costa Fernandes 
Henrique Jorge Hurley 
Herculano Teixeira de Assunção 
Hermano Naeser 
Hiiton Federici 
Hipolito Chovelon 
Humberto Peregrina Seabra Fagundes 
Jaime Zuzarte Cortezáo 
Jarbas Sertório de Camalho 
Jeronimo Aquino de Araujo 
Jesus Machado Tambelini 
João da Costa Pinto Dantas Junior 
Joáo Dornas Filho 
Joáo Pereira de Oliveira 
Joaquim de Paula Guimarães 
Joaquim Thomaz de Paiva 
Joaquim Vicente Rondon 
Joffre Martins Veiga 
Jorge Godofredo Felizardo 
Jorge Moreira da Rocha 
José Guimarães 
José Loureiro de Assuncão Fernandes 
José Mariz de Moraes 
José Pompeo de Camargo 
José de Toledo 
Julio da Silveira Sudario 
Lourenço Lacombe 
Luis Alves de Oliveira Belo 
Luis Carlos de Morais 
Luis Castanho de Almeida 
Luis Felipe da Silva Wiedmann 
Luis Felipe Castilhos Goycochea 
Luis Felipe Vieira Souto 
Luis Marques Poliano 
Manuel Aquino Barbosa 
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somos de parecer que as contas referentes ao exercício financeiro acima refe- 
rido merecem aprovacáo. 
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(as.) Celestino Euséhio Fazzio 
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