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I V E R A M os autores desta 
obra, como o seu titulo indica, 
o escopo de divulgar, apro-
vei tando-se da data memorá-
vel em que todos os brasilei-
ros, possuidos do mais justo 
orgulho patriotico, festejam o 
primeiro centenário de sua 
independencia, o que S. Paulo 
tem de mais representativo na 
politica, nas letras, nas artes, 
nas finanças, na industria, no 
commercio e na agricultura. 

Coisa muito dita e repe-
tida é affirmar que S. Paulo 
é, na Federação Brasileira, 

k um exemplo admiravel do que 
podem a iniciativa, a perseve-

' / rança e a intelligencia de um 
I^Qpovo. Essas qualidades pas-

saram a ser sem favor ne-
nhum, o apanagio dos descen-



dentes daquelles que foram outrora os mais bravos, os mais deste-
midos, os mais heroicos descobridores das riquezas dos nossos sertões. 

E um século de incançavel trabalho permittiu aos paulistas 
mostrar áquelles que hoje nos visitam e ficam, desde logo, pre-
sos pelo interesse que em todos desperta o progresso humano, o 
que tem sido a sua e a acção de quantos aqui exercitam a sua 
actividade. 

A característica principal do nosso vertiginoso avanço são o 
equilibrio e a harmonia que se observam em suas varias mani-
festações. 

Principiando pela sua vida politica interna, o observador ao 
acaso apprehende logo os motivos de alto patriotismo, a tolerân-
cia e o descortino com que agem os homens que dirigem a nossa 
politica. 

O progresso do Estado é feito do progresso de todos os 
municípios; e estes apresentam, uniformemente, um aspecto de 
prosperidade e paz, que muito abona os seus dirigentes. 

Oue dizer da nossa agricultura, polyforme e adeantadissima ? 
Para fazer-lhe o elogio, seria sufficiente lembrar as exten-

sissimas plantações de café, principal riqueza do paiz, e que têm 
provocado a admiração de quantos as percorrem. 

A industria teve, entre nós, um espantoso surto, durante estes 
últimos annos; e as repetidas exposições que a municipalidade 
da Capital effectua annualmente, com grande êxito, justificariam 
plenamente esta asserção, si a alguém parecesse ella descabida 
por exaggerada. E o commercio interno e externo do Estado, 
cujos dados estatísticos são conhecidos de todos os interessados, 
vae numa progressão crescente admiravel. 

Isso que vimos dizendo se relaciona apenas com a face ma-
terial de nossa prosperidade. O nosso adeantamento literário, ar-
tístico e scientifico, levado por uma larga disseminação de esco-
las e faculdades superiores, é já bastante divulgado, em virtude 
de sua própria natureza, para que nelle nos detenhamos mais. 

Ora, para chegar a esse resultado, tiveram os paulistas a 
coadjuvação efficacissima de seus irmãos de outros Estados, 
desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul — o que lhe dá uma 
feição de obra verdadeiramente nacional, — e a ajuda inestimá-
vel de filhos de outras terras. 
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A colonia italiana, sempre leal e operosa, foi collaboraclora 
notável; os nossos irmãos d'além mar, os portuguezes, tiveram a 
sua parte de grande saliência; os inglezes e norte-americanos, 
sempre emprehendedores e de iniciativas arrojadas, constituíram 
um factor de importancia; a intelligencia franceza e o trabalho 
fecundo e disciplinado dos allemães, e a actividade e persistên-
cia dos syrios e hespanhóes foram outros tantos elementos da 
majestosa construcção; seria injustiça esquecer os japonezes, 
grandes auxiliares da nossa lavoura. 

Nesse computo, é bem de ver, só nos referimos ás colonias 
que se fizeram notar tanto pela qualidade como pela quantidade. 
Em pequeno numero existem, espalhados pelo nosso territorio, 
filhos de outras nações amigas — européas, asiaticas, sul e cen-
tro americanas, ás quaes muito deve a nossa actual situação. 

Homens de varias raças e procedências prestaram o seu au-
xilio aos filhos desta grande terra, tornando-a prospera e feliz 
como hoje se revela. 

O desejo dos autores deste livro é reunir nas suas paginas, 
prestando-lhes a homenagem de uma divulgação ampla, os nomes 
dos que mais fizeram em prol do nosso surto civilizador, acom-
panhados de informações sobre a sua acção politica, publica, ad-
ministrativa ou social. 

Dizendo SÃO PAULO E SEUS H O M E N S NO CENTENA-
RIO foi nosso intento abranger todos aquelles que entre nós trabalha-
ram para a grandeza do Estado, o que quer dizer, para a grandeza do 
Brasil, pois, como já teve occasião de observar o grande estadis-
ta francez Georges Clemenceau, "o paulista é, em toda parte, pau-
lista; mas é, sobretudo e sempre, brasileiro". 
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C E R E N A N D O , no raiar do anno de 1919, em hora de inquietude 
^ para a patria, a crise politica originada pelo passamento do con-
selheiro Rodrigues Alves, e acendrada por uma intensa luta de 
interesses irreconciliáveis, quiz um desígnio providencial fosse 
escolhido para successor do inolvidável paulista, na suprema in-
vestidura de presidente da Republica, aquelle mesmo jurisconsul-
to e orador eminente que, em nome dos convencionaes de 7 de 
Julho de 1917, no banquete no Club dos Diários, no Rio de Janeiro, 
produzira o memorável discurso de saudação ao egregio estadista, 
a cuja alta memoria deve São Paulo o culto de uma veneração 
perenne. 

Colhera-o de improviso a consagração dos elementos políti-
cos dominantes, no • momento em que, moribunda a aguia germa-
nica, desfeito o sonho funesto do imperialismo, accordavam os 
embaixadores dos povos ensanguentados, na conferencia de Ver-
salhes, em estabelecer as condições e normas de paz, em que se 
havia de refazer a humanidade combalida. 

Foi essa augusta assembléa das nações belligerantes que for-
mou a mais nitida e justa moldura á individualidade do insigne 
embaixador brasileiro, S. Exa. o Sr. Dr. Epitácio Pessoa, cuja ener-
gia de acção e fulgor de palavra valeram ali a conquista do re-
conhecimento integral dos nossos direitos. 

Com a chefia do seu decimo governo dava-lhe a Republica o 
derradeiro e melhor premio á dedicação puríssima com que a ser-
vira, no desdobramento de suas varias phases: desde o período 
luminoso da propaganda, em que o ideal do regimen democráti-
co, abafado pelo throno, menos contava para seu triumpho com 
o êxito de um golpe de Estado, do que com a vigorosa e franca 
disseminação dos seus proprios princípios — até á época em 
que fomos também chamados a participar dos trabalhos de orga-
nização da nova ordem do mundo. 
:: 10 :: 
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DR. E P I T Á C I O PESSOA . 

Presidente da Republica 



O orador se notabilizara, no Congresso Federal, pelas scin-
tillações do saber e nobreza de attitudes, em varias legislaturas, 
ao ponto de lhe caberem legítimos titulos de fama; jurista, glori-
ficou-o para sempre a sua esplendente passagem pelo Supremo 
Tribunal da Republica, sábio na augusta companhia dos sábios 
do Direito. 

Fala ainda de sua intemerata dedicação ao regimen, o seu 
tempo de ministro do governo Campos Salles; e, alvo embora, 
também, das campanhas levianamente movidas contra a adminis-
tração do inolvidável paulista, concluiu o Sr. Dr. Epitácio Pessoa, 
sem temores nem tergiversações, as altas responsabilidades do 
seu mandato. 

Eleito presidente a 13 de Abril de 1919, forçoso lhe foi, antes 
de seu regresso á patria, emprehender uma gloriosa jornada pe-
los paizes alliados, concluindo então, entre as mais sensibilizado-
ras homenagens dos governos da França, Italia, Bélgica, Ingla-
terra, Portugal e Estados Unidos, dos quaes foi hospede, a obra 
de completa e carinhosa approximação com o Brasil e tornando 
mais poderosos os laços de amizade que a esses paizes nos uniam. 

Verificou-se, com sua escolha para chefe do Executivo, no 
actual quatriennio, o premio de uma vida publica, que comple-
tara, a brilhar, pelo Legislativo e pelo Judiciário, o curso mais 
empolgante que hajam porventura concluido nossos pro-homens. 

Na presidencia da Republica, tornou-se no administrador 
energia, o que fôra elevação no juiz e talento no parlamentar il-
lustre. E assim vimos, no instante em que tempesteiava nos ho-
rizontes politicos, e uma tentativa revolucionaria ameaçava per-
turbar a ordem, ser por seu pulso de ferro dominada a rebellião 
perigosa. 



<D f u t u r o p r e s i d e n t e 

^ ^ passado não é a única medida afferidora ida capacidade dos 
homens de Estado. Serve, quando muito, para fundadas previ-

sões da sua acção no futuro. Não devemos apreciar os homens 
de Governo pelo que já tenham feito, senão, atravez da obra já 
realizada, pelo que possam fazer. 

Disse um grande pensador e sociologo: "Eu não quero sa-
ber o que já haveis realizado; quero saber o que ainda podeis rea-
lizar." 

E' essa a situação do Sr. Arthur Bernardes, candidato elei-
to pela grande maioria da Nação á Presidencia da Republica. 

Moço, cheio de energia e de vontade, fez em Minas um go-
verno de acção politica, social, economica e financeira — cujos 
detalhes já constam de mensagens anteriores e naturalmente se-
rão evidenciadas, com maior significação, positivada e segura, na 
próxima reunião do Congresso Legislativo do Estado de Minas. 

Romper com velhas praxes politicas; reorganisar o P. R. M., 
sob moldes que o momento politico e social do mundo estão im-
pondo; reformar os processos da representação de Minas na 
União e no Estado; fazer uma reforma tributaria, com intuito 
básico de supprimir gradativamente o imposto da exportação; 
eliminar a interferencia da politica na arrecadação das rendas 
publicas, fiscalisando-a com rigor; empregar a receita do Esta-
do, com severa economia, nos gastos orçamentários e applicar 
o superavit em allivio dos encargos da divida fundada e em me-
lhoramentos de caracter reproductivo ou de alcance social — 
como estradas de ferro e de rodagem, escola superior de agricul-
tura, fornecimento de machinas agrícolas, construcção de pontes, 
estabelecimento de apparelhos seleccionadores de sementes, fun-
dação de varias colonias, augmento de escolas primarias, funda-
ção do Instituto de Radium para cura de moléstias cancerosas, 
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desenvolvimento da Assistência de Alienados, augmento da Força 
Publica e seu melhor equipamento e preparo; solver compromis-
sos pesados, anteriores ao actual governo, em virtude de senten-
ças judiciarias, sem appello ao credito ou á emissão de titulos, 
etc.; — tudo isso — e mais o auxilio monetário á defesa do café, 
basta para, em tres annos de governo, revelar a capacidade de 
administrador e a firmeza de orientação do futuro Presidente da 
Republica. 

A Nação só precisa, realmente, no seu governo, de quem 
tenha capacidade administrativa e firmeza de orientação. 

Não temos problemas políticos a resolver. Temos problemas 
financeiros, economicos e sociaes, para cuja solução são precisas, 
antes de tudo, capacidade de administrar e vontade de realisar. 

E ' isso o que demonstrou possuir o Sr. Arthur Bernardes, 
em boa hora indicado para presidir os destinos do paiz no proxi-
mo quatriennio. 

Eis por que o Estado de S. Paulo, pelos seus orgãos legíti-
mos, se collocou desde logo á frente dos que propugnaram pela 
candidatura victoriosa. 

O Dr. Arthur Bernardes nasceu na cidade de Viçosa, do Es-
tado de Minas, em 8 de Agosto de 1875. Formou-se em sciencias 
jurídicas e sociaes na Faculdade de Direito de S. Paulo em 1900 
e desde logo iniciou, como advogado, uma brilhante carreira no 
fôro de sua terra natal. 

Dessa posição de advogado o retiraram seus conterrâneos 
para a administração do município, como chefe do respectivo go-
verno, em que começou a revelar as suas qualidades de adminis-
trador energico, honesto e de largo descortino. 

Eleito em seguida deputado ao Congresso Legislativo do Es-
tado, deixou, na sua passagem pelo parlamento mineiro, traços 
incisivos de sua capacidade e de seu espirito organisador. 

Do Congresso Legislativo do Estado sahiu para occupar 
uma cadeira de Deputado ao Congresso Federal, tendo de inter-
romper o seu mandato para occupar o cargo de Secretario das Fi-
nanças no governo do Sr. Bueno Brandão. 

Da sua gestão nesse departamento de relevante importancia 
na vida do grande Estado de Minas deixou provas indeleveis de 
energia, de austeridade e de larga visão politica. 

Basta que se leiam os relatorios em que dá conta da sua 
acção, basta lembrar que foi então fundado o Banco Hypotheca-
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rio e Agrícola do Estado, que altos serviços está prestando ás 
classes productoras de Minas; basta ainda recordar que nesse pe-
ríodo se abriu ás municipalidades urn surto de progresso, que con-
tinua, pelo fornecimento de recursos pecuniários destinados a me-
lhoramentos locaes — agua, luz, esgotos, etc. — para se vêr que 
o moço estadista já vinha evidenciando a sua alta capacidade rea-
lizadora. 

Deixando o Governo, volveu á Camara dos Deputados Fe-
deraes, onde teve muito curta permanencia, porque dalli o foram 
tirar os votos unanimes do eleitorado para o posto de Presiden-
te do Estado de Minas. 

Na sua primeira passagem pela Camara Federal, embora ra-
pida, teve ensejo de discutir interessantes problemas financeiros, 
de tomar parte, com grande proficiência, que factos posteriores 
evidenciaram, nos debates da reforma eleitoral, e de collaborar, 
com segura orientação de estadista, na organisação do Codigo de 
Contabilidade Publica. 

No Governo de Minas, tal tem sido a sua acção fecunda e 
energica, que o paiz o considerou digno de vir prestar-lhe, em 
campo mais vasto, os serviços que sua capacidade, sua experien-
cia e sua energia lhe asseguram, para felicidade da Nação e hon-
ra de seu nome immaculado. 

S. PAULO E SEUS H O M E N S NO CENTENARIO, com-
quanto seja uma obra destinada a mostrar aos nossos irmãos da Fede-
ração e aos extrangeiros o que o nosso Estado possue de mais represen-
tativo em todos os ramos da actividade humana, não podia deixar 
de render um preito de homenagem ao mineiro illustre que a Na-
ção, no anno do seu Centenario, chamou para dirigir os seus su-
premos destinos. 

t 



Minsistros Paulistas 





O Dr. José Manuel de Azevedo Marques é uma das figuras mais 
interessantes das gerações que têm culminado nas espherais do nosso 
systema politico. Já no governo provisorio, em 1889, tres annos depois 
de sua formatura na Faculdade de São Paulo, occupava S. Exa. o cargo 

de Juiz de Direito de 
Batataes, comarca on-
de exercera, assim que 
deixara os bancos aca-
démicos, as funcções 
de promotor publico, 
nomeado pelo então 
presidente do Estado 
Conselheiro João Al-
fredo Corrêa de Oli-
veira, e, em seguida, 
o de Juiz Municipal. 
Trocou pela advocacia 
a carreira de magis-
trado, dedicando-se á-
quella, com um enthu-
siasmo que lhe per-
mittiu a acquisiçao de 
vastos e solidos co-
nhecimentos jurídicos. 

Palmilhando, dia a 
dia, o campo do saber 
e da experiencia, appa-
relhado do subtil pres-
tigio da oratoria, con-
quistou brilhantemente 
uma cadeira na nossa 
Faculdade, em cujo 
seio docente é um dos 

mais queridos e admirados pelos seus collegas e alumnos. 
Se houvessemos de resumir aqui as linhas da sua existencia de 

homem publico, diríamos que a melhor synthese para qualificar-lhe os 
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actos seria escrever-lhe por baixo do nome esta legenda: — professor 
de Direito. E' assim que o encontramos em todas as posições a que se 
tem elevado na Republica. Homem de grande saber e de rara ele-
gancia moral, encarna s. exa. os principios exigidos pela palavra es-
cripta dos romanos para o sacerdocio jurídico, possuindo uma energia 
singular de trabalho e de estudo, de que extrae, a serviço da cultura 
brasileira, os profundos filões de ouro espalhados pela sua obra de 
construcção maravilhosa. 

Inimigo da ostentação reclamista, galgou s. exa. os planos do 
saber, sem procurar attrahir as attenções circumstantes, levado pelo 
desejo de ser o que é, á revelia das platéas ensurdecedoras. 

Modesto por natureza, o antigo Juiz de Direito de Batataes, não 
pôde, entretanto, abafar o rumor de applausos que a esse tempo 
despertaram os documentos da sua penna de jurisprudente, revelando 
algumas vezes doutrinas ainda obscuras ou ignoradas, em artigos que 
se celebrizaram nos meios culturados onde tinha primazia o estudo do 
Direito. De então para cá, os surtos do fulgurante espirito de S. 
Exa. requintaram-se em dedicação passional ás letras jurídicas; ao mes-
mo passo que a consciência do eleitorado paulista, seguindo-lhes as 
pegadas, sentia a necessidade de sua collaboração no seio do Con-
gresso do Estado. 

Levado ás urnas, o seu nome sahiu victorioso, para exercer o 
mandato de deputado estadual, na legislatura de 1898. A actuação do 
Dr. Azevedo Marques naquella assembléá, foi das mais valiosas, pelos 
profundos trabalhos que apresentou, entre cs quaes o projecto de re-
forma civil e commercial, de que fôra, pelo conselheiro Rodrigues 
Alves, encarregado, juntamente com cs professores Reynaldo Porchat 
e Gama Cerqueira. 

A saliente posição que assumira no Congresso de São Paulo gran-
geou para o seu nome de parlamentar a sympathia maior dos paulis-
tas. Assim é que se surprehendeu indicado, em 1900, na chapa de 
deputados federaes para o sétimo cl:stricto, cabendo-lhe, em renhido 
pleito, a victoria da eleição. No Congresso Federal, foi s. exa. desi-
gnado para compor a Commissão de Constituição e Justiça, sendo 
também escolhido para a Commissão dos 21, nomeada para a revisão 
do projecto do Ccdigo Civil, em que teve destaque como relator do 
plano geral e, depois, da parte geral. 

Em 1903, foi reeleito para a Camara da Republica, entregando-se, 
em 1905, ao serviço de sua carreira predilecta, a advocacia. 

Na Europa, para onde tantas vezes rumara, cioso de novos cabe-
daes; dilatou a sua cultura e experiencia. Sem outra suggestão que a 
do passado brilhante do Dr. Azevedo Marques, o Dr. Epitácio Pessoa, 
que o conhecia ha muito, desejando confiar a pasta das Relações Exte-
riores a quem fosse delia bem digno, por uma perfeita somma de 
virtudes necessarias á gestão delicada desse departamento da admi-



nistração brasileira, encontrou na personalidade do fino mestre de Di-
reito a melhor escolha, do seu collaborador nos tratos do Brasil com o 
Extrangeiro. Conhecia de perto a competencia. a gentileza e a vontade 
do illustre paulista. Este era, ao demais, um homem de longo contacto 
com o Velho Mundo e cuja visão se alargara 11a observação meticulosa 
e profunda dos assumptqs internacionaes. Não tardou, pois, em con-
vidal-o para o logar em (pie vem s. exa. collaborando, com real brilho, 
110 renome do Brasil. 

A opção do actual presidente da Republica, desvestida de caracter 
partidario, produziu nos meios mais elevados do paiz uma impressão 
de jubilo e confiança ardentes nos novos destinos da diplomacia na-
cional. O digno chefe de Estado não obedecia absolutamente, no gesto 
desse convite, a influencias externas, mas baseava-se superiormente na 
convicção intima do valor e do espirito elegante do nosso actual chan 
celler. Approximavam-se então os dias das solennidades com que se 
havia de festejar o Centenario da Independencia. O Brasil receberia 
as visitas dos representantes diplomáticos das nações amigas, que 
collaboram comnosco para o bem estar da humanidade. 

Era o Dr. Azevedo Marques o homem indigitado pelo momento 
para esse posto da mais alta distincção, no contacto da Patria com os 
elementos superiores de todos os continentes. 

Que foi acertadíssima a escolha, prova-o eloquentemente o raro 
brilhantismo com que se tem desempenhado dessas funcções o preclaro 
ministro das Relações Exteriores do Brasil. 

Mercê do seu espirito fidalgo e irradiante, tem o nosso paiz acen-
drado nestes últimos tempos a sympathia de quantas Nações aqui vie-
ram trazer o testemunho da sua admiração ao nosso progresso e ao 
nosso esforço, pela definitiva conquista dos ideaes pátrios. Personifica 
S. Exa., neste momento de attenção mundial para as realizações e possi-
bilidades da nossa raça, a gentileza e a tenacidade da alma brasileira, 
risonha e franca em sua consciência sincera, persistente e esperançosa 
no seu sonho de harmonia e de trabalho generoso. 

Mestre de Direito, dissemos nós, poderia ser a legenda concreti-
zadora das acções do illustre titular da pasta do Exterior. Mestre de 
Direito, repetimos, neste breve relato da sua gestão, que tem sido das 
mais elevadas e dignificadoras do nome do Brasil no concerto das Na-
ções civilizadas: pois que os actos de s. exa. representam altas con-
quistas de justiça internacional, patenteando aos olhos do mundo con-
temporâneo a grandeza da visão de nossa Patria, correspondente ás 
responsabilidades dos nossos fins, como povo livre e predestinado no 
continente americano. 

Cumpre salientar, como documento importantíssimo da direcção 
por s. exa. impressa aos problemas internacionaes do Brasil, o accordo 
assignado entre o nosso paiz e a Inglaterra, sobre a questão da dupla 
nacionalidade. Esse acto do Dr. Azevedo Marques determinou em 



todos os círculos diplomáticos uma impressão de maior enthusiasmo 
pela sua individualidade de internacionalista, e satisfez profunda-
mente ao Sr. Presidente da Republica, que tão bem acertara no cha-
mal-o áquelle posto. 

As esperanças que sua nomeação legitimara, ao ser indicado para 
a missão que vem desempenhando, ao lado do actual governo da 
Republica, objectivaram-se em magnificas fontes de prosperidade 
moral e crescem dia a dia em novos e claros veios de limpidez fecunda, 
em que se espelha, risonho, o futuro do Brasil. 

Vale a pena esquissar aqui também o perfil intimo do eminente 
cidadão patrício. Homem de fino gosto e dedicação especial ás artes, 
é S. Exa., na intimidade, um amavel estheta, em cuja palavra transluz 
uma sensibilidade communicativa e doce, que a todos maravilha e en-
canta. E' um scientista prolongado em fascinante creador de ima-
gens suaves. 

Por todos esses quilates de homem excepcional, no momento da 
nossa vida politica, a figura do emerito ministro já adquiriu perenne 
relevo na historia diplomatica do Brasil e assentou radicalmente no 
coração dos paulistas. 



Vida de estudos e de trabalho, a do clarividente cidadão paulista 
que dirige actualmente a pasta da Viação e Obras Publicas é das 
mais proveitosas e exemplares á geração do Brasil contemporâneo. 
Revelando desde a infancia pronunciado pendor para os estudos, ini-
ciara os preparatórios 110 
Gymnasio São Joaquim, 
de Lorena, terminando-os 
no curso annexo á Fa-
culdade de Direito desta 
capital. Contando apenas 
dezeseis annos de edade, 
matriculou-se na Escola 
de Engenharia de Ouro 
Preto, recebendo em 1903 
o grão de engenheiro ci-
vil e de minas. Durante 
os últimos annos de enge-
nharia na Escola Minei-
ra, matriculou-se tam-
bém na Escola de Phar-
macia, onde se formou, o 
que dá a medida da sua 
força de vontade e da 
ardente predilecção do 
seu espirito pelos es-
tudos. 

A sua passagem pela 
Escola de Engenharia foi 
de notável brilho: con-
quistou alli o premio de 
viagem á Europa, recom-
pensa maxima, conferida 
pela congregação. For-
mado, serviu na commissão das Obras do Porto do Rio de Janeiro, 
obtendo, de 1906 a 1910, mercê da competencia demonstrada, importan-
tes commissões de estudos na Argentina, na Europa e na America do 
Norte. 

Dr. José Pires do Rio 



+ 
De regresso ao Brasil, foi destacado em commissão no porto e 

na barra do Rio Grande do Sul, e dalli indicado para director de um 
dos1 districtos da Inspectoria de Obras contra as Seccas, cargo cpie 
occupou durante tres annos, colhendo investigações de alto valor no 
assumpto. Foi, em seguida, commissionado pelo Governo Federal, ao 
Rio Grande do Sul, onde estudou a questão do carvão nacional, produ-
zindo a respeito preciosa exposição. Tendo partido, em 1918, para o 
Amazonas em inspecção ás estradas de ferro Madeira e Mamoré e Al-
cobaça e Praia da Rainha, publicou, acerca desta, importantíssimo 
estudo no "Jornal do Commercio" do Rio. De volta, inspeccionou a 
Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias e Central do Rio Grande do Norte. 

O seu valor de especialista em assumptas ferroviários era já lar-
gamente conhecido nos meios nacionaes, quando o governo houve por 
bem nomeal-o para o cargo de inspector federal das estradas, em cujo 
desempenho teve opportunidade de resolver os grandes problemas te-
chnicos que sonhava. Convidado pelo actual Presidente da Republica, 
Sr. Dr. Epitácio Pessoa, para a pasta de Viação, o Dr. Pires do Rio, 
autor de um relatorio notável sobre a situação ferroviaria do Brasil e 
a orientação que lhe devia ser impressa, acceitou o posto que lhe 
offerecia o governo, realizando na gestão do complexo departa-
mento da administração nacional um programma sábio e fecundo que 
é ao mesmo tempo uma affirmativa das tradicções de patriotismo e de 
critério do illustre brasileiro. 

O Dr. Pires do Rio é lente cathedratico de Hydraulica da Escola 
Polytechnica da Bahia, onde leccionou de 1912 a 1914. Autor de um 
livro de grande êxito, "O Combustível na Economia Nacional", em 
que a sua philosophia amavel se casa ao profundo conhecimento do 
assumpto, mostra-se s. exa. um brilhante espirito de sociologo, ajudado 
de forte visão technica e fundamentos valiosos sobre a finalidade his-
tórica do Brasil. 

Homem de saber vasto e experiencia considerável, optimista, por 
convicção dos nossos destinos economicos, o actual titular da pasta da 
Viação, honra do nome de S. Paulo e da cultura brasileira, é neste sin-
gular momento da nossa vida politica dos mais representativos e legí-
timos ornamentos do regimen. 
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Dr. Deiga Miranda 

Engenheiro civil, homem de letras, politico militante, orador admi-
ravel, administrador zeloso e competente, o Dr. João Pedro da Veiga 
Miranda vem ha 22 annos se desdobrando em actividades fulgurantes, 
que o alçaram á es-
phera das individua-
lidades mais em evi-
dencia no instante 
nacional. 

Nascido em Cam-
panha, no Estado 
de Minas Geraes, a 
11 de Abril de 1893, 
fez em Barbacena 
parte dos seus pre-
paratórios, v indo 
concluil-os em São 
Paulo, onde, em Se-
tembro do mesmo 
anno, se matriculara 
na Escola Polyte-
chnica, formando-se 
em Junho de 1904. 

Revelou durante 
o seu curso qualida-
des excepcionaes de 
intelligencia. Foi es-
colhido para orador 
da turma. Quando 
estudante, servira — - _ 
como auxiliar do 
gabinete de Physica, na Escola Polytechnica. Occupou a cadeira de 
lente da Escola de Commerclo "Alvares Penteado", sendo em 1907 
nomeado lente do Gymnasio de Ribeirão Preto. 

Nesta cidade, foi eleito para o cargo de prefeito municipal em 
1908-1909, renunciando neste anno o referido cargo. Entrou para 



a Camara Municipal de Ribeirão Preto como vereador, nos períodos 
de 1911 a 1913 e de 1914 a 1916. 

Os serviços prestados; por S. Exa. á formosa Princesa d'Oeste 
valeram-lhe a estima geral e o prestigio politico de que alli gosa até 
a presente data. 

Candidato do Partido Republicano Paulista para uma cadeira no 
Congrçsso Estadual, sahiu victorioso das urnas o seu nome em 1916. 

Era já conhecida nos quatro cantos do Brasil, e commentada em 
São Paulo, com especial carinho, a sua fama de legionário das letras. 
Sua figura de intellectual firmara-se decisivamente na tabua dos 
nossos valores idealistas com a publicação, em 1908, de "Passaros 
que fogem", collectanea primorosa de contos, em que resaltam quali-
dades incommuns de narrador despretencioso e profundo. 

Da simples moldura do conto, passou a enquadrar em ambiente 
mais movimentado as figuras evocadas pela sua imaginativa: e fixou 
em "Redempção", romance publicado em 1913, inestimáveis paginas 
de observação penetrante e de estylo seguro e radioso. 

Era ao tempo em que a edição paulista do "Jornal do Commercio" 
recebia o influxo do seu espirito directivo, indubitavelmente uma das 
legitimas organizações de administrador, ao mesmo tempo que uma 
das mais bellas affirmativas de competencia no jornalismo e na cri-
tica indígenas. 

O Dr. Veiga Miranda, animado pelo justo successo de sua obra 
literaria, reclamado de todas as partes pela grata curiosidade dos 
seus leitores, da imprensa e do livro, publicou, em folhetins, no "Jor-
nal do Commercio" o seu novo romance "Mau olhado", ultimamente 
apparecido em volume, nas livrarias do paiz. 

Com esta esplendida revelação literaria, confirmou o vigoroso 
estylista as raras qualidades evidenciadas nas suas obras anteriores, 
todas ellas inspiradas em sérios e interessantes estudos do nosso am-
biente e desenvolvidas em linguagem encantadora e limpida. 

Deram-lhe as suas producções de intellectual o prestigio de uma 
autoridade altamente considerada nos meios de creação artística do 
Brasil. Simultaneamente com o romancista e o jornalista, avultava 
o perfil do homem publico, chamado em 1918 para a Camara Federal, 
pela eleição de 1.° de Março. Orador fluente e elegante, com uma 
facilidade de expressão pouco commum, é parlamentar perfeito e 
completo, como demonstram de sobejo os annaes da Camara dos 
Deputados de São Paulo e os da Camara Federal. 

Quando, em 1921, o Dr. Epitácio Pessoa teve opportunidade de 
visitar officialmente São Paulo, foi o Dr. Veiga Miranda quem, esco-
lhido pela Sociedade Rural Brasileira, saudou a S. Exa. no Theatro 
Municipal desta cidade. A peça oratoria do digno actual ministro da 
Marinha constitue um dos mais admiraveis documentos do poder ex-
pressional que lhe é um dom característico, e foi uma preciosa analyse 
do grandioso plano de valorização do café, levado a êxito feliz, numa 
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hora de angustia para a lavoura paulista, pelo governo da União. Não 
pode ser esquecida pelas autoridades e classes conservadoras de São 
Paulo, notoriamente a dos lavradores, a scena que o insigne parla-
mentar inspirou na tarde da manifestação ao Sr. Presidente da Re-
publica : — conhecedor profundo das necessidades da lavoura paulista, 
e justo avaliador, portanto, dos beneficios que a valorização lhe con-
cedera, o discurso do Dr. Veiga Miranda, sobre exprimir brilhante e 
fortemente a gratidão dos lavradores de São Paulo, teve a virtude 
de provocar a famosa magistral resposta com que o chefe do Governo 
agradeceu a homenagem. 

A memorável impressão causada por essa saudação alargou o 
circulo de sympathia do Sr. Presidente da Republica para com o emi-
nente orador. 

Chamado á gestão da pasta que hoje dirige, o Dr. Veiga Miranda 
não hesitou em prestar o seu concurso á autoridade do magistrado 
supremo do Brasil. Imprimindo a esse apparelho administrativo a 
orientação que lhe é necessaria para o desempenho que a Constituição 
lhe determina, é S. Exa. o Sr. Ministro Veiga Miranda figura queri-
díssima dos brasileiros, merecendo do Chefe da Nação a confiança que 
nelle depositara para as funcções desse elevado posto. 

Do merecimento de tal confiança, deu o Dr. Veiga Miranda bello 
testemunho, collocando-se, durante a rebellião deste anno, 110 Rio de 
Janeiro, em perfeita harmonia de vistas com o governo, á frente das 
altas autoridades da Marinha. 

Tem prestado S. Exa. ás nossas forças de mar valiosas sommas 
de serviços públicos, interessando-se vivamente pelas questões que di-
zem de perto com o aperfeiçoamento das forças navaes do paiz, do 
que deu prova inconteste em actos ultimamente assignados. 

Destes, salienta-se o da creação de bases navaes no territorio na-
cional, o que despertou vivos applausos de jubilo ao critério do illustre 
auxiliar da administração republicana. 

Assumindo a Pasta num momento em que a questão do fabrico da 
polvora de base dupla para a Marinha estava ainda sujeita a diver-
gências occasionaes, procurou S. Exa. estudar seriamente o problema 
afim de tornar victoriosas as constantes tentativas até então sem resul-
tado definitivo. Harmonizadas as divergências por um dos chimicos 
que permaneceu em contacto com o Ministério da Guerra, foi o resul-
tado posto em um projecto de acção combinada e submettido ao exame 
do Director do Material Bellico do Exercito. Assim é que, pelo Sr. Mi-
nistro Veiga Miranda e pelo seu collega da pasta da Guerra, ficou 
resolvido o serio problema das polvoras para a Marinha. 

Foi concluído, durante a gestão de S. Exa., o dique da Bha das 
Cobras, onde se installou o Arsenal de Marinha, annexando-se-lhe um 
grupo de officinas de reparações. 
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Também conseguiu o criterioso Ministro, de accôrdo com os pla-
nos do Governo, a entrega do terreno occupado pela Estrada de Ferro 
Therezopolis para a construcção, nos mesmos, do Palacio do Minis-
tério da Marinha. 

Reagindo contra a exiguidade dos meios financeiros para a Ma-
rinha, obteve S. Exa. que o orçamento de 1922 correspondesse ás ne-
cessidades das forças de mar, tornando equivalentes aos da Guerra 
os recursos da sua Pasta. 

A questão da Missão Naval, que desde 1906 vinha preoccupando 
os espíritos mais videntes, encontrou amparo e solução 110 alto patrio-
tismo do actual Ministro da Marinha, o qual solicitou a indicação do 
Contra-Almirante Carl Vogelgesang, que chefiasse a missão ameri-
cana da nossa Escola Naval de Guerra no período de 30 de Janeiro 
a l i de Novembro de 1918, para chefe da missão instructora da Ar-
mada. Esse pedido foi promptamente attendido pelo Governo de Was-
hington, que fez vir o Sr. Vogelgesang com a embaixada Hugues, 
dando-lhe poderes para aqui combinar as bases do contrato da Missão. 

Outra questão de summa importancia, a creação e localização do 
Posto Militar, mereceu da autoridade infatigavel de S. Exa. attenção 
demorada e efficiente, resolvendo-se assim um problema de alta e 
longa preoccupação militar e de incalculáveis garantias para a nossa 
defesa marítima. 

Este o pallido resumo dos benefícios com que a administração de 
S. Exa. tem dotado a marinha brasileira. 

O Dr. Veiga Miranda, que ensaiou nesta capital os seus remigios 
de escriptor predestinado, como collaborador do "Correio Paulistano' 
onde para logo conquistou notoriedade e sympathia, pelo raro quilate 
dos seus escriptos, tem proseguido sempre, mau grado as preoccupa-
ções de ordem pratica que o reclamam, a serviço das letras nacionaes 
cada vez mais orgulhosas da complexa producção de seu espirito in-
fatigavel. Attrahido, sobretudo, pelo romance e pelo theatro deu-nos, 
ainda ha pouco, do primeiro genero literário, "A Eterna Canção' 
mais uma joia com que veio enriquecer o mostruário das suas bellas 
fabulações; e do segundo, a magnifica dramaticidade d"A Prancha", 
representada com extraordinário êxito no Municipal daqui e do Rio 
de Janeiro, e "Concurso de Robustez", esta apparecida quando S. Exa. 
já exercia as funcções de Ministro da Marinha. 

Collaborador severo e infatigavel da grandeza deste Estado, onde 
formou o seu espirito, constituirá o seu lar e fez a sua carreira poli-
tica, amando e servindo a nossa terra como o melhor dos paulistas, 
sobredoira-lhe a figura de homem de acção a aureola da mais capti-
vante doçura, ajustando-o 110 rol dos que verdadeiramente represen-
tam o expoente da nossa nacionalidade. 
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Dr. Rafhael de A. Sampaio 
Díòal 

Filho legitimo do Sr. Coronel Joaquim José de Abreu Sampaio, 
chefe politico conservador, deputado á Assembléa Provincial de São 
Paulo, no Império, lavrador de café; e de sua mulher, Sra. D. 
Maria D. Sampaio Vidal, o Dr. Raphael de A. Sampaio Vidal nasceu 
em Campinas, neste Estado. 

Tendo terminado os seus preparatórios, matriculou-se na nossa 
Faculdade 
de Direito, 
diploman-

do-se em 
Sciencias 

Jurídicas e 
Sociaes no 
a n n o d e 
1 8 9 1 . 

Homem 
de comple-
xa cultura I 
e de infa-
tigável a-
ctividade, 
entregou-
se ao exer-
cicio da 
advocacia, 
á lavoura 
de café e 
á criação, 
de c u j a 
pratica e 
observação scientifica obteve grandes aproveitamentos, aprofun-
dando a sua perspectiva no campo das questões economicas nacionaes. 

Transferindo sua residencia para esta Capital, collaborou em di-
versas emprezas, destacando-se como elemento da sua poderosa inicia-



tiva a inauguração dos Armazéns Geraes com o systema de warrants, 
até então desconhecido no nosso Paiz. Escreveu a respeito um magni-
fico trabalho, que brilhantemente orienta a quantos se queiram infor-
mar sobre o assumpto. Deve-se a S. Exa. a fundação, com o Sr. Conde 
de Prates e Claro de Macedo, da Companhia Central de Armazéns 
Geraes em Santos, empreza que disfructa larga prosperidade e 
conceito. 

O Dr. Raphael Sampaio Vidal é director da Caixa de Liquidação 
de São Paulo, da Companhia Paulista de Terrenos, da Companhia de 
Melhoramentos do Braz e de outras Emprezas, sendo ainda procurador 
geral do Snr. Conde de Prates, uma das mais solidas fortunas de 
São Paulo. 

Foi eleito em 1910 Deputado ao Congresso Estadual, onde sempre 
se bateu pelos maiores problemas economicos, merecendo especial atten-
ção de S. Exa. o projecto, convertido em lei, relativo á fundação de 
uma fabrica para fiação de seda, com o fim de garantir a sericultura. 
E ' de sua autoria a lei do Patronato Agricola, tendo tomado parte sa-
liente nos debates sobre o café, a pecuaria e as industrias. 

Convidado pelo Governo Rodrigues Alves, em 1912, para occupar 
o cargo de Secretario da Justiça, substituiu naquella pasta o Dr. 
Washington Luis, actual Presidente do Estado, cuja orientação admi-
nistrativa seguiu, ampliando vários serviços e creando novos. 

Durante a sua administração foi introduzida a gymnastica na 
Força Publica, sendo remodelados os quartéis, organizado o gabinete 
de investigações e capturas, e completado o gabinete de Identificação. 
Fez um curso de policia scientifica com o celebre Dr. Reiss, da Suissa, 
contratado especialmente para tal fim, e reformou completamente o 
almoxarifado da Força Publica, que tem um stock de mais de dois 
mil contos de reis. 

Exerceu o cargo de Secretario da Fazenda juntamente com o 
da Justiça no mesmo governo, fundando a Bolsa de Café de Santos, 
a Caixa de Liquidação, e realizando vários emprehendimentos notáveis, 
como o levantamento do patrimonio do Estado, a organização completa 
da Contabilidade do Thesouro e a remodelação de todas as repartições 
da Secretaria da Fazenda. Reduziu a perto de dez mil contos o deficit 
de 35.000 contos de reis que encontrára ao assumir a pasta, creando 
melhoramentos de grandes resultados na arrecadação das rendas nos 
estados limitrophes. 

Foi eleito em 1917 para a Camara Federal, onde desenvolveu in-
tensa actividade, defendendo o algodão e a organização bancaria, apre-
sentando e justificando longamente um projecto creando o Banco de 
Emissão e outro organizando o instituto de defesa da producção na-
cional, este ultimo actualmente em vigor. Em 1920 e 1921, bateu-se 
ardentemente pela defesa do café, obtendo o apoio franco e enthu-
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siastico do Presidente Sr. Dr. Epitácio Pessoa. Foi relator do pro-
jecto de defesa permanente do café, projecto que determinou acalo-
rada discussão no seio do Congresso Federal, convertendo-se afinal em 
lei com a creação do Instituto de Defesa do Café. E' autor de um 
tratado de contabilidade agricola adoptado nas escolas superiores de 
agricultura e seguido em quasi todas as fazendas de São Paulo. 

Possuidor de tão vasta competencia e de um passado tão digno 
do nome paulista, o Dr. Raphael de A. Sampaio Vidal, convidado para 
gerir a pasta da Fazenda no futuro governo do Dr. Arthur Bernardes, 
é incontestavelmente um dos mais aptos a realizar a prosperidade da 
Republica. 

K 
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SAO PAULO, na commemoração do Centenario da Independen-
cia, enlaça ao seu nome o de um dos seus mais lídimos servidores. 
Parece que, ao deixar indelevelmente gravada na memoria 

de quantos são espectadores desta época histórica, o nome cio 
Sr. Dr. Washington Luís Pereira de Sousa, escolheu a gratidão 
dos paulistas a belleza e a solennidade de uma hora eterna, como 

recompensa aos seus esforços e 

§glorificação dos seus méritos, 
homenageando-o como dirigente 
dos seus destinos, na presidencia 
do grande Estado. 

No escorço em que se ten-
tassem relatar os serviços a São 
Paulo, prestados por S. Exa., o 
rigor da enumeração, extensa 
para ser fiel, necessariamente de-
mudaria a fórma da homenagem 
que esta obra rende nestas pagi-
nas ao eminente estadista. Nem 
acreditamos mesmo que, á guisa 
de justificação para este preito 
de sinceridade patriótica, se fi-
zesse preciso semelhante relato, 
pois não se considerará aventu-
rosa a affirmativa de que não DR ALARICO SILVEIRA • A J M A P A U ] I S T A E M Q U E N Ã O secretario uo Interior , 1 

se firme o reconhecimento do 
quanto deve o Estado-modelo da Federação á poderosa energia do seu 
actual presidente. 

Já se disse alhures que "governar o Estado de São Paulo é 
governar uma nação". Portanto, embora ensejo nos falleça para 
aqui seriarmos os serviços em que empenhadamente se occupou o 
Sr. Dr. Washington Luís no desempenho dos seus vários cargos, 
em prol do desenvolvimento de São Paulo, não seria justo omit-
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DR. CARDOSO RIBEIRO 
Secretario da Justiça 

tir aquelles que constituem os pontos mais elevados da vida pu-
blica do illustre presidente. 

Depois de inaugurar um periodo de inteira remodelação no 
município de Batataes, onde exer-
ceu dedicadamente as funcções de 
prefeito, iniciou o Dr. Washin-
gton Luís a carreira parlamen-
tar, no Congresso do Estado, 
em duas fructuosas legislaturas, 
a primeira em 1904, a segunda 
em 1912, aclarando sempre im-
portantes assumptos e promo-
vendo o aperfeiçoamento do or-
ganismo administrativo do Es-
tado. 

Na qualidade de secretario 
da Justiça e da Segurança Pu-
blica operou a notável transfor-
mação que ainda hoje é motivo 
de gloria para São Paulo. A 
S. Exa. se deve o esplendido 
programma de innovações intro-
duzidas naquelle departamento, e 
de que resultaram a creação de Institutos Profissionaes, o contracto 

com a Missão Franceza para a 
Força Publica, a installação do 
Fórum Criminal, a regulamen-
tação do jogo, a organização da 
"Policia de Carreira", a edifi-
cação da Penitenciaria, e outras 
innumeraveis obras, não menos 
úteis ou vultosas. 

Eleito para o mais alto posto 
cia magistratura estadual, como 
successor do Sr. Dr. Altino 
Arantes, ahi ganharam maior 
amplitude as suas realizações de 
administrador infatigavel: — e 
é na esplendorosa preparação do 
Estado para as festas comme-
morativas do centenário da In-
dependencia que encontramos a 

DR. ROCHA AZEVEDO melhor corôa de seu excellente 
Secretario da Fazenda g O V e r i l O 

Se a cada um dos presidentes de São Paulo se ajusta o agno-
me que nos suggerem os emprehendimentos por elles levados a 
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termo, ao Sr. Dr. Washington Luís, singular individualidade em 
que se acolcheta o poder de vontade com o de iniciativa, cabe o 
immutavel epitheto de reformador. Lembrem-se, para arrazoar 
estas palavras, as duas reformas 
ideadas e postas em execução 
por S. Exa., a do ensino e a ju-
diciaria, ambas de capital im-
portância, sobre inadiavelmente 
exigidas pelas circumstancias, e, 
como realização de grande alcan-
ce, em beneficio da lavoura pau-
lista, a abertura das extensas es-
tradas de rodagem, cujo plano 
constitue um immarcessivel flo-
rão para o actual governo do 
Estado. 

Do profundo espirito patrió-
tico, inspirador dos pensamentos 
e actos do Sr. Dr. Washington 
Luis, sobeja a prova que disso 
revelou S. Exa. aos olhos do 
Brasil attonito, no desenvolver de 
todas as phases da recente cam- DR. HEITOR PENTEADO 

panha da successão presidencial _ Secretario d; 
da Republica, e por occasião do movimento sedicioso, verificado 
em dias de julho deste anno, no Rio de Janeiro: — collocando-se 
resolutamente, imperturbavelmente, ao lado da legalidade, e of-
ferecendo o seu apoio valioso ao chefe da Nação, foi a sua atti-
tude, em meio ás indecisões do momento, um nobilíssimo exem-
plo de fé civica. 

DR. HEITOR PENTEADO 
Secretario da Agricultura 



NA galeria dos cidadãos illustres a quem, por destino, coube 
presidir á orientação administrativa do Estado de S. Paulo, 

occupa logar de relevo a figura do Sr. Dr. Altino Arantes, pela far ta 
cópia de serviços superiormente prestados, para gloria do regi-
men, ao desenvolvimento da mais importante parcella da Fe-
deração Brasileira. 

Certo, ao bosquejar o vulto do estadista, a quem deve São 
Paulo a sua grat idão imperecedoura, não o daríamos por justo e 
completo, se, além desse aspecto de sua personalidade, não sur-
prehendessemos também o do orador elegante e o do politico de 
educação notável. 

Sob essa triplice feição, a figura do eminente paulista seduz 
pelo brilho invulgar que despede cada qual das facetas do seu 
espirito. 

Propondo-nos, em primeiro logar, a analysar o papel do ad-
ministrador, vel-o-emos, depois de haver alcançado os primeiros 
lauréis na vida publica, honrosamente escolhido para collaborar 
no governo do Conselheiro Rodrigues Alves, dirigindo os nego-
cios da Secretaria do Interior, onde, além de consolidar o concei-
to unanime de sua alta capacidade, demonstrou energia e crité-
rio incommuns, na organização dos serviços de Hygiene e Ins-
trucção Publica. Foram de tal polpa os méritos revelados pelo 
Sr. Dr. Altino Arantes, na direcção desse vasto departamento, que 
seu nome logo se impoz para mais altos cargos, e assim é que 
ficou assentada a sua candidatura para a vice-presidencia do Es-
tado, com a do saudoso Sr. Dr. Rubião Júnior para presidente, 
e ao qual substituiu, quando veio a fallecer o venerando pau-
lista. 

E ' ainda fixando o trabalho e o descortino do administrador, 
que mistér se torna louvar a acção de S. Exa. no seu empenhado 
proposito de proteger a lavoura do Estado, dolorosamente atirada a 
uma situação afflictiva, promovendo pela segunda vez a valorização 
do nosso principal producto, e para tal concorrendo com as luzes de 
uma sabia prudência. 
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Orador, seu nome derivou da impressão causada no Parla-
mento Nacional, pelos memoráveis discursos que S. Exa. alli pro-
nunciou, ao tempo em que desenvolvia, para maior brilho da 
bancada paulista, uma acção extraordinariamente profícua, em 
torno dos mais graves assumptos. 

Não serão esquecidas as peças oratorias que o Sr. Dr. Altino 
Arantes alli produziu sobre a Caixa de Conversão, defendendo 
este instituto; a justificação do projecto de reforma da lei de ex-
pulsão de extrangeiros, que hoje constitue a legislação sobre a 
matéria; e o brilhante discurso com que se fez paladino da per-
manência da nossa legação no Vaticano. 

Concorre, ccmo factor precipuo, para o esplendor de sua 
palavra, colorida e fácil, uma solida cultura literaria, que lhe pro-
picia a rara maneira de t ra tar as questões mais aridas com sim-
plicidade encantadora e riqueza expressional inteiramente pró-
pria. 

Finda a sua missão no elevado cargo de presidente do Es-
tado, foi o Sr. Dr. Altino Arantes, que é indubitavelmente um dos 
espíritos de maior destaque no nosso meio politico, novamente 
chamado á nossa representação parlamentar no Congresso da Re-
publica, ahi revivendo o prestigio a que lhe deu direito a sua pas-
sagem por aquella casa, em anteriores legislaturas. E como ainda 
lhe sorriem os annos, ao envés de lhe pesarem, como sóe dizer-se 
das vidas, como esta, cheias de intensas preoccupaçÕes e graves 
responsabilidades, justo é que São Paulo, o Brasil, a Republica 
esperem ainda do preclaro estadista novos e valiosos serviços, 
em posto de ainda maior responsabilidade. 

S. PAULO E SEUS H O M E N S NO CENTENARIO ale-
gremente consigna em suas paginas o fervoroso agradecimento ao seu 
illustre collaborador e manifesta o orgulho de contar, entre as pennas 
de ouro que o abrilhantam, a do eminente Sr. Dr. Altino Arantes. 

Não é apenas a honra, que legitima esse orgulho, de lançar-
mos a lume as palavras que seu nome firma e valoriza; razão de 
maior ufania reside no facto de apresentarmos, nesse trabalho, 
um documento cujo valor está além de qualquer valia: — uma 
exposição preciosa da administração de São Paulo, clara e for-
mosamente feita por um dos mais operosos presidentes do gran-
de Estado. 
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X>r. C a r l o * ò e C a m p o * 

I ' RAÇAR a biographia do Dr. Carlos de Campos é seguir uma 
•*• deslumbrante série de panoramas, creados pelo poder do seu 

espirito de homem complexo e raro. A sua vida politica impressiona 
aos mais alheiados espectadores do scenario brasileiro, pelo fulgor 
que lhe vem emprestando, ha mais de vinte e sete annos, o illustre ci-
dadão paulista. E não é só esta a face rebrilhante da sua individuali-
dade. Jornalista, homem de espirito finamente culturado, o Dr. Carlos 
de Campos vem exercendo, ha vinte annos, o cargo de director respon-
sável do "Correio Paulistano", orgam do Partido Republicano Pau-
lista, sendo também membro da Academia Paulista de Letras e dire-
ctor do Conservatorio Dramatico e Musical de S. Paulo. 

Formado em Direito, nesta cidade, em 1887, depois de ter cursado 
o Collegio Amor á Sciencia, de Amparo, o Collegio Internacional, de 
Campinas, e o Collegio Morton, de S. Paulo, seguiu nesse mesmo 
anno para Amparo, onde se dedicou á advocacia. 

Permaneceu tres annos nesta cidade, tendo sido eleito, em 1889, 
para o cargo de intendente municipal. Deixando este cargo, passou 
a residir na capital do Estado, dedicando-se desde então á politica. Em 
1895, era S. Exa. eleito, pela primeira vez, Deputado ao Congresso 
de S. Paulo, desempenhando brilhantemente o seu mandato de repre-
sentante publico. 

Convidado, em 1897, pelo então presidente do Estado, o Dr. 
Campos Salles, para dirigir a Secretaria da Justiça, assumiu aquelle 
posto, tendo servido, interinamente, como secretario da Agricultura. 

Eleito novamente para a Camara dos Deputados Estaduaes, esco-
lheram-no os seus pares, a 9 de Abril de 1902, para as funcções de 
vice-presidente daquella casa, cargo que exerceu até 1907, quando 
occupou, em substituição do Dr. Rubião Júnior, a presidencia da Ca-
mara, até 1915. 





A 20 de Fevereiro de 1915, foi eleito Senador estadual, para 
a cadeira occupada até então pelo seu illustre pae, o saudoso Dr. Ber-
nardino de Campos. 

Antes, porém, de tomar assento no Senado do Estado, o eme-
rito paulista, que tanto se havia distinguido na outra Casa do Con-
gresso, teve opportunidade de verificar a estima e a admiração que 
havia conquistado na direcção dos trabalhos parlamentares, sendo 
inaugurado pelos seus collegas, no Salão de Honra, o seu retrato. 
Escolhido para membro da Commissão Directora do Partido Repu-
blicano Paulista, logo após o fallecimento do Dr. Bernardino de Cam-
pos, o Dr. Carlos de Campos desempenha até hoje essas funcções. 

Indicado para a Camara Federal, tem assento no parlamento 
brasileiro destacando-se pela sua vidência politica e superior actuação 
nos grandes problemas nacionaes. Como leader da maioria, o critério 
que S. Exa. sempre imprimiu aos seus actos e palavras collocou-o, 
nesse posto, á altura do maior acatamento e sympathia do Paiz. 

Artista e jornalista, o nome do Dr. Carlos de Campos reflecte 
a quintessência das virtudes intellectuaes da gente paulista e legitima 
o orgulho dos contemporâneos ao apontar-lhe a carreira luminosa e 
fecunda. 

Portador de tão altos titulos e gosando do mais vasto prestigio 
nas espheras da politica nacional, está S. Exa. destinado a ascender 
ainda mais na historia republicana de S. Paulo, a cujo esplendor tem 
servido ininterruptamente. 



Estado de São Paulo 

Kcgumo frígtoríco 
fundação òc 0 . Píccníc, 
Santos e £ão Paulo 

O A C T U A L Estado de S. Paulo compõe-se da parte dos territorios das 
capitanias de S. Vicente e Santo Amaro, que foram doados respecti-

vamente a Martim Affonso de Souza e a sen irmão Pero Lopes de Souza. 

D. P E D R O I 

A primeira exploração do littoral foi feita em 1502 pela primeira expe 
dição mandada ao Brasil pelo rei D. Manuel, ás ordens de Gonçalo Coelho 
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mas só em 1532 foi que Martim Affonso de Souza, que partira de Lisboa 
em 1530 com uma esquadra de cinco velas para dar inicio á colonização do 
Brasil — fundou a povoação de S. Vicente na costa oriental da então Ilha 
de Enguaguassú, e aldeia de Piratininga, dez léguas para o interior do 
continente. 

A 25 de Setembro de 1536, Martim Affonso de Souza, donatario da Ca-
pitania de S. Vicente, passou carta de sesmaria concedendo as terras deno-

minadas Jeribatyba, a Braz Cubas, seu logar-tenente. 
Estas terras ficavam na outra margem do rio e 
para evitar as travessias que era obrigado a fazer 
sempre que necessitava ir á povoação de S- Vicente, 
resolveu Braz Cubas comprar o quinhão de um dos 
socios da sesmaria, doada a Paschoal Fernandes 
Genovez e Domingos Pires, a qual ficava a leste do 
ribeiro de São Jeronymo, hoje canalizado, mandan-
do logo roçar as fraldas do outeirinho de Santa 
Catharina e fundando ahi a povoação do porto, que 
elle dotou immediatamente de um hospital dedicado 
a Nossa Senhora da Misericórdia. 

Em dia que se não ponde verificar ao certo, 
mas que medêa entre 14 de Agosto de 1546 e 3 de 
Janeiro de 1547, a povoação do Porto foi, por 

Braz Cubas, que desde 8 de Junho de 1545 exercia o cargo de-xapitão-mór, 
elevada á categoria de villa, passando a denominar-se Santos. 

Entretanto, Martim Affonso de Souza, donatario da Capitania, con-
cluía alliança com Tibireçá, chefe dos indios Guayanazes, que habitavam a 
região, fazendo plantar alli as primeiras cannas de assucar, procedentes da 
ilha da Madeira, e creando o primeiro gado. 

A 25 de Janeiro de 1554, os padres Manuel de 
Paiva e José de Anchieta, aos quaes fôra confiada 
a missão de catechizar os Guayanazes, fundam, 
para esse fim, nas planícies de Piratininga, proxi-
mo á aldeia desse nome, um collegio que denomi-
nou S. Paulo. 

Em 1591, época em que o seu desenvolvimento 
já era considerável, foi a cidade de Santos atacada 
e brutalmente saqueada pelos piratas inglezes Cook 
e Caveiidish. Pouco depois, em 1592, fallecia Braz 
Cubas, sendo alli mesmo sepultado, entre as ben-
çams de toda a população reconhecida. 

No decorrer dos annos, a Capitania de S. Vi- ANTONIO C ^ I O S RIBEIRO 

cente foi prosperando prodigiosamente. O génio D E ANDRADA 

aventureiro e emprehendedor dos seus habitantes 
levou-os a internarem-se nos sertões do Brasil, em grupos denominados 
Bandeiras (origem da denominação de Bandeirante, dada a cada um dos 
que compunham esses grupos), a principio com o fim de submetter os sei-

JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA 
E SILVA, o Patriarcha 





MARTIM FRANCISCO RIBEIRO 
D E A N D R A D A 

vagens, mais tarde para descobrir e explorar o ouro, a prata, e as pedras 
preciosas, de cjue o Brasil possue ricas minas. A elles, a esses intrépidos 
desbravadores de sertões, deve o Brasil a conquista e colonização dos ter-
ritórios que hoje constituem os Estados de Minas Geraes, Goyaz, Matto 
Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Augmentada consideravelmente em territorio, 
a capitania de S. Vicente foi, em 1709, desligada 
inteiramente da do Rio de Janeiro, formando com 
a de Santo Amaro uma capitania independente, 
com o nome de S. Paulo, cujo governo teve por 
sede a cidade» deste nome, que outra não era que 
a antiga aldeia de Piratininga, á qual já se exten-
dera a denominação dada ao Collegio fundado pelo 
padre José de Anchieta. 

O desmesurado territorio da Capitania Geral 
de S. Paulo foi, porém, gradualmente reduzido a 
muito menores proporções. 

Em 1720 foi delle desmembrada uma grande 
extensão, que formou a capitania de Minas Ge-
raes, com governo á parte. Em 1738 outro territorio 

immenso se desligou dalli para constituir as capitanias de Santa Catharina 
e Rio Grande do Sul, que foram subordinadas ao governo do Rio de Ja-
neiro. Em 1748 foram separados da Capitania Geral de S. Paulo os terri-
tórios que passaram a formar as Capitanias de 
Goyaz e Matto Grosso, com governos distinctos. 

Nesse mesmo anno de 1748, a coroa portu-
gueza incorporou a Capitania de S. Paulo, subor-
dinando-a ao governo geral do Rio de Janeiro. Não 
se conformaram, porém, com essa resolução os 
paulistas, que afinal, em 1765, reconquistaram a sua 
autonomia administrativa. 

Em 1820 perdeu S. Paulo o territorio das 
Lages, que paasou para a Capitania de Santa Ca-
tharina, e, finalmente, em 1853, a comarca de Co-
rytiba, que foi elevada á categoria de provinda, 
com o nome de Paraná. 

Diz um historiador, referindo-se a S. Paulo: 
"Capitania de recordações históricas, legendaria, romanesca, rica de 

tradições guerreiras, terríveis, surprehendentes, ás vezes sinistras, ás vezes 
sublimes, a Capitania de S. Paulo teve ainda a suprema ventura de ouvir, 
soltado á margem do seu ribeiro modesto, mas eternamente ennobrecido, o 
grito electrico e majestosamente nacional — Independencia ou morte!" 

JOSÉ CLEMENTE PEREIRA 
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T l a d m i n i s t r a ç ã o 

ò c 0 ã o p a u l o 

/ \ multiplicidade e a complexidade dos problemas de ordem social, 
* economica e politica, que a simples epigraphe deste artigo encerra 

e suggere, trazem-nos para logo á lembrança o conhecido e verídico 
conceito de Campos Salles, quando, em memorável documento, af f i r -
mou que "governar São Paulo era governar uma nação". 

Com effeito: foram de tal monta os progressos realizados por 
essa unidade brasileira nos cem annos de vida independente nacional; 
tão vertiginosamente se accentuaram elles, em maravilhosa progres-
são, nestes últimos trinta e tres annos de regimen republicano, que 
São Paulo ja offerece ao olhar do observador o espectáculo de toda 
uma grande, activa e futurosa nacionalidade a trabalhar, a crescer 
e a prosperar no nobre e glorioso afan de fazer-se rica e forte na ri-
queza e na força do Brasil. 

E este é, em verdade, um dos mais bellos e característicos traços 
do povo paulista, como tem sido a constante e invariavel directriz 
de sua politica e de seus governos. 

Sem preoccupações regionaes de qualquer especie, governantes 
e governados de São Paulo promovem, em perfeita comnninhão de 
ideaes e de interesses, o bem-estar moral e material de sua terra, mas 
jamais se esquecem de que são primordialmente brasileiros e de que 
para o Brasil unido e poderoso é que devem convergir as suas aspi-
rações e os seus esforços collectivos. 

Um rápido relancear de olhos sobre a obra dos políticos que 
se teem succedido na suprema governança do Estado, de 1889 para 
cá, bastará para demonstrar o acerto destas proposições, que bem 
alto reivindica, como a maior de suas legitimas glorias, o Partido Re-
publicano de São Paulo. 

Proclamada a Republica, em 15 de Novembro de 1889, e de-
cretada a Federação das províncias do antigo Império sul-americano, 
passaram ellas, em consequência, a gosar de todas as franquias e a 
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exercer todas as attribuições decorrentes da ampla autonomia admi-
nistrativa, que o novo regimen, com generosidade porventura exces-
siva, desde logo lhes outorgara. 

O Estado de São Paulo, que fôra factor proeminente na propa-
ganda e na implantação da Republica e a cujos representantes, no 
Governo Provisorio <e no Congresso Constituinte, coubera, por isso 
mesmo, papel egualmente relevante, não demorou em organizar-se nos 
moldes federativos, promulgando a sua primeira Constituição Politica 
em 14 de Julho de 1891. 

Inspirada e decalcada na Constituição Federal de 24 de Feve-
reiro daquella mesmo anno, a lei fundamental de São Paulo, neste 
lance mais previdente do que aquella, estabelecera regras menos rí-
gidas para o processo da própria reforma, determinando que o Con-
gresso Legislativo procederia de dez em dez annos, automaticamente, 
á revisão completa do texto constitucional, "afim de verificar si 
alguma das suas disposições estaria nos casos de ser modificada". 
E essa revisão, assim preestabelecida, tem-se realizado normalmente, 
sem abalos e sem luctas, para a correcção sempre proveitosa de pe-
quenos defeitos revelados na pratica da administração. Mas as linhas 
geraes do instituto teem sido escrupulosamente mantidas, como pôde 
attestal-o, ainda agora, a revisão de que resultou a Constituição vi-
gente, promulgada em 9 de Julho de 1921. 

Nos termos delia — como nos das anteriores —, o Estado de 
São Paulo, parte integrante da Republica Federativa dos Estados 
Unidos do Brasil, abrange o territorio da antiga província do mesmo 
nome e exerce, dentro delle, todas as faculdades que a Constituição 
Federal não reserva exclusivamente á União. 

Os seus poderes politicos isão o legislativo, o executivo e o judi-
ciário, com funcções perfeitamente definidas e delimitadas, cuja de-
legação lhes é expressamente vedada. 

O poder legislativo é exercido pelo Congresso, formado por duas 
Camaras: a dos Deputados, que se compõe de sessenta membros, com 
mandato por tres annos; e a dos Senadores, que se compõe de trinta 
membros, com mandato por nove annos, renovado, pelo terço, trien-
nalmente. O poder executivo é exercido pelo Presidente do Estado, 
escolhido por suffragio directo do eleitorado, pelo prazo de quatro 
annos, sendo prohibida a reeleição para o período immediato. 

O poder judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça em todo 
o Estado e por Juizes e Jurados nas respectivas Comarcas, sendo 
asseguradas a vitaliciedade e a inamovibilidade dos magistrados. 

A organização do Estado tem por base o Município, cuja popu-
lação não deve ser inferior a dez mil habitantes e cuja administração 
— autonoma em tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse — 
deve ser constituída por eleição. 
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O Estado de São Paulo mantém, no seu territorio e nos limites 
da sua competencia, a effectividade dos direitos e das garantias que 
a Constituição da Republica reconhece e confere a nacionaes e es-
trangeiros. 

Na liberal amplitude destes principios cardeaes da democracia, 
teem-se succedido e teem trabalhado os differentes governos de São 
Paulo, durante o periodo republicano; e, se ha mérito que lhes não 
possa ser contestado sem injustiça, é o que provém da uniformidade 
de vistas e da continuidade de acção entre elles, até hoje, serenamente 
mantidas. 

Pode-se affirmar, na verdade, que o máximo empenho dos admi-
nistradores paulistas tem consistido em conservar — corrigindo, aper-
feiçoando e desenvolvendo — a obra de seus antecessores; o que lhes 
permitte a todos apresentar larga folha de serviços, que tentaremos 
resumir em ligeiro balanço de conjuncto — impessoal e, por isso 
mesmo, insuspeito. 

A administração de São Paulo distribue-se por quatro grandes 
departamentos, que formam outras tantas Secretarias de Estado: a 
do Interior, a da Justiça e Segurança Publica, a da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas e a da Fazenda e Thesouro. 

A' Secretaria do Interior incumbem, entre outros menos impor-
tantes, os serviços de instrucção em seus diversos gráos — primário, 
secundário, superior e profissional — e os de saúde e hygiene pu-
blicas. 

O ensino primário é ministrado, actualmente, em 1654 escolas, 
disseminadas por todo o Estado, das quaes 425 são urbanas, 492 
districtaes e 737 ruraes, estando incluídas naquelle total as escolas no-
cturnas, isoladas e reunidas, em numero de 138; em 20 escolas-modelos 
isoladas, das quaes 4 são situadas na Capital e 16 no interior; em 
198 grupos escolares, dos quaes 31 na Capital e 167 no interior, e em 
10 escolas complementares, sendo 2 na Capital e 8 no interior, assim 
como, finalmente, em um Jardim da Infanda annexo á primeira 
Escola Normal da Capital. 

Para o ensino secundário mantém o Estado 10 escolas normaes, 
duas das quaes na Capital e oito 110 interior, além de tres Gymnasios 
equiparados, por seu programma e por suas regalias, ao Collegio 
Pedro II, do Rio de Janeiro, e cujas respectivas sédes são as cidades 
de São Paulo, de Campinas e de Ribeirão Preto. 

A instrucção profissional está confiada a quatro escolas de artes 
e officios, sendo duas, para o sexo masculino, localizadas 110 interior, 
e as duas outras, uma para cada sexo, localizadas na Capital. 
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Releva ainda notar que o governo paulista subvenciona, annual-
mente, com avultada dotação, a diversos estabelecimentos particula-
res de ensino elementar, secundário e profissional, — que os ha, em 
não pequeno numero, no seu territorio. 

Os cursos superiores a cargo do Estado são brilhantemente re-
presentados pela Escola Polytechnica, fundada em 1894 para o en-
sino da engenharia em todos os seus ramos, e pela Faculdade de 
Medicina e Cirurgia, inaugurada em 1913 sob a esclarecida direcção 
do notável e saudoso clinico Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que, 
nesse acreditado estabelecimento, tanto da sua predilecção, soube im-
primir traços indeleveis de sua personalidade de organizador e de 
mestre. 

Occorre lembrar ainda que, para toda esta vasta e complicada 
apparelhagem da instrucção popular, o Estado teve que executar 
quasi tudo ab initio, desde o plano e os programmas de ensino até á 
formação dos professores e á construcção dos innumeros e formosos 
edificios que, na Capital e nas mais remotas cidades do interior, se 
destinam ao funccionamento das escolas. 

E que os ingentes esforços dos governos de São Paulo, nessa 
relevantíssima matéria, que tão de perto entende com a vida e com o 
progresso de nossa nacionalidade, teem sido bem comprehendidos e 
de certa maneira recompensados, — prova-o a circumstancia, digna de 
registo, de ter servido a sua organização escolar de paradigma para 
a de vários outros Estados da Federação, taes como Paraná, Santa 
Catharina, Alagoas e Matto-Grosso, que solicitaram e obtiveram o 
concurso ou a assistência permanente de professores paulistas. 

Si, em assumptos de saneamento e de hvgiene, muito resta ainda 
por executar, força é reconhecer que, em pouco mais de trinta annos, 
a administração do Estado realizou trabalhos de grande vulto em pról 
da salubridade publica, conseguindo, por essa forma, reduzir consi-
deravelmente a percentagem de obitos, provenientes de moléstias epi-
demicas ou contagiosas. 

A repartição sanitaria de São Paulo está, de facto, preparada 
para enfrentar, com relativa segurança de êxito, qualquer invasão 
epidemica dentro das raias do Estado; sendo certo que, neste parti-
cular, a acção defensiva ou aggressiva das auctoridades se faz sentir 
sempre prompta e efficaz. Para comproval-o, basta que se observe 
como a campanha preventiva contra a variola, o typho, a ancylosto-
mose, a inalaria e outras moléstias evitáveis é continua e ininterrupta, 
e como se estende aos mais longinquos confins do Estado o serviço 
de vaccina e de prophylaxia contra esses e outros males. 

Dentre os mais importantes trabalhos de hygiene, levados a ef-
feito por São Paulo no periodo republicano, merece especial referencia, 
por sua magnitude, o do saneamento da cidade e do porto de Santos, 
donde se expungiu para sempre o vexatorio e calamitoso labéo da 



A Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, cuja 
primeira organização data do decreto n.° 28, de 1.° de Março de 1892, 
é, sem duvida alguma, pela multiplicidade e relevancia dos serviços que 

febre amarella, o qual por dilatados annos, perturbára a expansão eco-
nomica do Estado, difficultando, sinão impedindo algumas vezes, as 
suas relações commerciaes com o exterior. 

Graças a esse notável emprehendimento, capaz de — por si só — 
firmar a benemerencia de seus executores, o porto de Santos para 
logo se transformou num dos mais movimentados e opulentos emporios 
mercantis da America, e a cidade, que lhe dá o nome, poude tor-
nar-se um dos mais bellos e saudaveis centros populosos do Brasil. 

Nem parou ahi a acção hygienizadora do Estado de São Paulo: 
ella estendeu-se, egualmente, a muitas outras povoações do seu ter-
ritorio, — cujas Municipalidades elle auxiliou, com louvável largueza, 
nas obras locaes de abastecimento d'agua e de redes de exgottos; de 
tal sorte que mais de sessenta delias se acham, hoje, providas desse 
duplo e necessário melhoramento, sendo além disso, quasi todas illu-
minadas a luz electrica. 

Subordinados ao Serviço Sanitario e como apparelhos indispen-
sáveis á plena efficacia de sua missão, funccionam-lhe annexos o Des-
infectorio Central; o Hospital de Isolamento; os Institutos Pasteur, 
Yaccinogenico, Bacteriologico e Sorotherapico do Butantan; o La-
boratório de Analyses Chimicas e Bromatologicas; a Estatística De-
mographo-Sanitaria; as Secções de Protecção á Primeira Infanda e 
de Assistência Medico-Escolar; o Hospicio de Alienados, em Juquery, 
e a Repartição de Engenharia Sanitaria. 

O policiamento da saúde publica é executado, permanentemente, 
pelos Delegados e pelos Inspectores Sanitarios, nas competentes cir-
cumscripções, e pelos Inspectores de Prophylaxia Geral e de Phar-
macias, no Estado inteiro. 

E assim, com esta simples enumeração, concludentemente se de-
monstra como a administração paulista se tem esforçado por acom-
panhar bem de perto o movimento que, de algum tempo a esta parte, 
se opera no paiz em pról da salubridade geral. 

E o Estado de São Paulo, que teve a primazia na decretação 
de um Codigo Rural; que tomou as iniciativas da fundação de uma 
Leprosaria Modelo, do fabrico da quinina official e da Prophylaxia 
da Syphilis, coroou a sua obra, em assumpto de tão meritória previ-
dência social, creando e mantendo, junto ao Instituto do Butantan, 
um curso de hygiene para os professores públicos, — medida de in-
contestável alcance pratico, que está fadada a produzir, em futuro 
proximo, os mais beneficos resultados em pról da saúde de seus 
habitantes. 
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lhe estão affectos, um dos mais clifficeis e trabalhosos departamentos 
da administração de São Paulo. 

Ampliada e remodelada em 1911, por exigencias imperiosas do 
extraordinário desenvolvimento de sua actividade, em bem da orien-
tação e do incremento das forças productivas do Estado, ella se des-
dobra, hoje, em seis Directorias, subordinadas a uma Directoria Ge-
ral e destinadas a superintender, respectivamente, os negocios atti-
nentes á Agricultura; á Industria e Commercio; ás Estradas; ás 
Terras, Colonização e Immigração; ás Obras Publicas e á Industria 
Pastoril. 

Os suggestivos algarismos, que passamos a citar, reproduzindo-os 
de recente documento official, servirão para comprovar a portentosa 
capacidade economica do Estado, por um lado; e, por outro — a effi-
ciencia da acção orientadora ou estimuladora dos poderes públicos 
nos resultados obtidos. 

"Tendo sido de 2.178.719:000$000 o valor da exportação ge-
ral do Brasil em 1919, para elle contribue o Estado de São Paulo 
com a somma de 1,087.466:000$000; o que representa 49,54 % 
desse total. 

Para tão vultosa somma concorreram, entre outros, os seguin-
tes productos: café, com 946.576:671 $000, contra 453.698:715$000 
em 1915; carnes congeladas e conservadas, com 42.290:033$000, 
contra 5 ,739:112$000 em 1915; feijão, com 17.094:634$000, contra 
25 :865$000 em 1915; fructos oleaginosos, com 10.996:852$000, con-
tra 1.245 :584$000 em 1917; e oleos vegetaes, com 5.525 :731 $000, 
contra 717:255$000 em 1917. 

O valor dos productos das diversas industrias manufactureiras, 
de 274.147:422$000, em 1915, elevou-se, em 1918, a 556.801:100$372, 
— augmento esse que se vem accentuando desde os primeiros annos 
da guerra. 

A exportação tendo sido, em 1919, de 1.087.466:000$000, e tendo 
a importação attingido á somma de 318.014:790$000, verifica-se, a 
favor da primeira, um saldo de 706.472:311 $000. 

Durante o quinquennio de 1915-1919, a exportação attingiu a 
2.836.113:324$000; e a importação, a 1.238.720:105$000, deixan-
do-nos, portanto, o saldo de 1.597.393 :219$000. 

Convém registar ainda o valor dos principaes productos agríco-
las, em 1919, comparado com o de 1915, a saber: — café — 
293.043:600$000, contra 235.685:579$200; milho — 95.470:900$000, 
contra 92.800:620$000; feijão — 71.986:964$000, contra 
48.087:975$000; algodão — 70.018:458$000, contra 3.262:080$000; 
arroz — 58.358:196$000, contra 16.112:704$000; aguardente e ál-
cool — 32.487:763$000, contra 34.082:514$000; assucar — 
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10.825:346$000, contra 14.667:002$000; fumo — 4.062:450$000, 
contra 2.999:500$000" (1). 

E' bem de ver que, para esse assombroso surto da economia pau-
lista, muito cooperou o braço estrangeiro, que, desde 1884, São Paulo 
procurara attrahir para o seu territorio, votando, a esse tempo, a sua 
primeira lei de immigração. 

A partir desse anno, não mais cessou o movimento immigratorio, 
que attingiu o seu máximo impulso no periodo que decorre de 1891 
a 1897, quando a expansão da cultura do café absorvia todas as acti-
vidades. 

Durante esse periodo, a attracção do sólo paulista era de tal 
sorte poderosa, que, alem do elemento estrangeiro, a entrada em São 
Paulo de patrícios nossos, procedentes de outros Estados, em procura 
de trabalho, variava entre cinco e seis mil por anno. 

A mais volumosa corrente immigratoria para São Paulo tem sido 
a itaHana, seguindo-se-lhe a hespanhola e depois a portugueza. 

De 1827 a 1889 entraram no Estado 205.608 immigrantes, dos 
quaes 148.065 eram italianos, 27.106 portuguezes, 5.875 hespanhoes 
e 2.766 austríacos. Daquelle total, 22.886 entraram subvencionados, 
5.007 espontâneos e 177.715 não classificados. 

De 1889 a 1921, o numero de immigrantes entrados foi de . . . 
1.716.340, dos quaes 743.665 italianos, 329.048 hespanhoes, 272.008 
portuguezes e 27.343 austríacos. Daquelle numero total, 991.282 
immigrantes vieram subvencionados e 725.058 vieram espontanea-
mente. 

Em 1921, a entrada foi de 39.601 immigrantes, dos quaes 8.130 
italianos, 7.942 hespanhoes e 8.008 portuguezes, sendo que, desse to-
tal, 13.663 eram subvencionados e os restantes, em numero de 26.038, 
eram espontâneos. 

Dahi se conclue que, até o corrente anno de 1922, o Estado tem 
recebido cerca de dois milhões de immigrantes — italianos em sua 
grande maioria. 

O serviço de immigração para São Paulo é efficazmente auxi-
liado por uma Agencia Official de Colonização e de Trabalho <e por 
um Patronato Agricola: a primeira tem por principal missão propor-
cionar, com a hospedagem gratuita, facilidades á prompta e conve-
niente collocação do immigrante na lavoura; e o segundo visa fiscalizar 
e promover, ex officio, a fiel execução das leis federaes ou estaduaes, 
votadas em favor dos trabalhadores agrícolas e para garantia de seus 
direitos e salarios. 

Além da acção conciliadora e sempre efficaz que o Patronato tem 
exercido na solução dos dissídios inevitáveis entre fazendeiros e co-

(1 ) Mensagem de 1.° de Maio de 1920. 
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lonos, releva mencionar a opportuna e proveitosa iniciativa, que se 
lhe deve, da fundação de diversas cooperativas de ensino e de assis-
tência medica, em grande numero de colonias e de centros agricolas. 

Tudo isto serve para confirmar que, em São Paulo, o trabalho 
agrícola pode sentir-se garantido, como nos mais adeantados paizes do 
mundo; e que, portanto, é clamorosamente injusta a accusação, tan-
tas vezes assoalhada no estrangeiro, de que o Estado não offerece as 
necessarias seguranças aos trabalhadores da sua lavoura. 

Ao lado da immigração, não se descuraram os poderes públicos 
estaduaes do outro problema, por egual interessante, da colonização 
de suas terras; antes, muito tem trabalhado para resolvel-o de maneira 
vantajosa aos interesses da communhão. Com esse objectivo, todas as 
successivas administrações paulistas procuraram multiplicar os nú-
cleos coloniaes do Estado, sendo os mais importantes delles os de 
Nova Odessa, Nova Europa, Jorge Tibiriçá, Nova Paulicéa, Qui-
ririm, Boracéa, Conde do Pinhal, Campos Salles, Gavião Peixoto, 
Pariquera-Assú, Sabaúna, Bom-Successo e São Bernardo. 

A expansão industrial de São Paulo avantajou-se por tal forma, 
sobretudo a partir de 1914 — anno inicial da grande conflagração 
européa —, que não pôde soffrer parallelo com a de nenhum outro 
Estado da União. 

As mais importantes industrias paulistas são as de tecidos de 
Ian, de algodão e de juta; as de chapéos e de calçados; as de cerveja, 
farinha e massas alimentícias; as de fundição, vidraria e ceramica; as 
de assucar, de productos chimicos e pharmaceuticos, de carnes con-
geladas e resfriadas, de phosphoros, de moveis e outras muitas; so-
brelevando notar que, dentro em breve, será inaugurada em Ribeirão 
Preto uma grande Usina Metallurgica para a industria do ferro e 
seus accessorios. 

Como factores valiosos dessa notável prosperidade industrial, 
conta o Estado com abundantes quedas d'agua, muitas já apro-
veitadas para a producção de força e luz electricas, sendo a mais im-
portante delias a cachoeira do "Maribondo", situada na Comarca de 
Barretos, com a altura de 26 metros e a energia approximada de 
580.000 cavallos. 

Elemento preponderante de seu progresso economico, o Estado 
de São Paulo orgulha-se ainda em apontar a magnifica rede ferro-
viária, que lhe sulca o territorio em todas as direcções, permittindo-
lhe a franca circulação das riquezas e levando-lhe os benefícios da 
civilização aos mais distantes recantos. 

São Paulo é, com effeito, o Estado brasileiro que possue a maior 
e a melhor rede de estradas de ferro, cuja media annual de construcção 
era de 260 kilometros, mais ou menos, até 1914. A extensão actual 
dessas estradas, em territorio paulista, é de cerca de 7.000 kilometros, 
dos quaes 5.000 foram construídos depois da proclamação da Repu-
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blica. Desses 7.000 kilometros de linhas, cerca de 2.200 constituem 
patrimonio do Estado. 

Dentre as mais importantes emprezas ferroviárias, que percorrem 
o Estado de São Paulo, citaremos a "São Paulo Railway Company", 
construída em 1860, ligando a Capital e o interior ao porto de San-
tos; a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fundada em 1868, 
com capitaes do paiz, recentemente electrificada em seu trecho de mais 
intenso trafego, entre Jundiahy e Campinas, e podendo hoje, pelo 
percurso e pelo conforto de suas linhas, rivalizar com as melhores 
congeneres estrangeiras; a Companhia Mogyana de Estradas de Fer-
ra, empreza também nacional, que iniciou sua construcção em 1872 e 
que leva os seus trilhos, através de prosperas zonas deste Estado, a 
vários pontos do de Minas-Geraes; a Estrada de Ferro Sorocabana. 
começada em 1871, como sociedade anonyma e hoje pertencente ao 
Estado, que se prolonga até ás fronteiras do Paraná e de Matto-
Grosso; as Estradas de Ferro Central e Noroeste do Brasil, ambas de 
propriedade da União, que poem o nosso Estado em communicação 
directa com a Capital Federal e com vastas porções do Estado de 
Matto-Grosso; a Estrada de Ferro Araraquarense, outr'ora perten-
cente a uma empreza particular e desapropriada pelo Estado em Março 
de 1920; e a "Southern San Paulo Railway Company", que vae de 
Santos a S.t0 Antonio de Juquiá, onde tem ponto de partida o serviço 
de navegação da Ribeira de Iguapé, executado, mediante subvenção do 
Estado, pela Companhia de Navegação Fluvial Sul-Paulista. 

Para essas estradas de ferro, assim como para varias outras de 
menor capacidade ou de menor percurso, convergem numerosas e 
commodas estradas de rodagem, já construídas ou em vias de con-
clusão, cujo conjuncto fórma o vasto e salutar systema circulatório 
do commercio e das riquezas de São Paulo. 

No que respeita á industria pastoril, a intervenção benefica do 
Estado se manifesta nos trabalhos que, permanentemente, vem elle 
executando, com reaes vantagens para a pecuaria paulista, no Posto 
Zootechnico da Capital, por onde passam os animaes em transito e 
os importados do estrangeiro, afim de soffrerem a immunização 
contra a piroplasmose bovina; no Posto de Selecção de Nova Odessa, 
onde se apura e se fixa o typo de gado nacional "Caracú"; no l iaras 
Paulista, de Pindamonhangaba, onde se prepara o cavallo para ser-
viços militares de sella e de tiro; nas Fazendas de Baruery, de Itapeti-
ninga, de Amparo e de Campininha, que se destinam, respectivamente, 
á criação de suínos e de gado das raças Schwitz, Hereford e Durhan, 
Red-Polled e Mocho; no Posto Zootechnico Regional de Botucatu e 
em sete outras estações de monta, localizadas em differentes zonas, 
para a conservação dos reproductores de puro sangue. 

Merece ainda especial menção neste capitulo o ensino technico 
agrícola do Estado, o qual é ministrado pelo Instituto Agronomico 
de Campinas — para analyses de terras e de adubos, para f orneei-
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mento gratuito de sementes, de mudas e de fermentos industriaes e 
para experiencias de póda racional das arvores fructiferas, de reno-
vação dos cafeeiros e de combate ás moléstias que os atacam; pelos 
Apprendizados Agrícolas "Lecerda Franco", de Araras, "Bernardino 
de Campos", de Iguapé, "Jorge Tibiriçá", de São Sebastião, e "Can-
dido Rodrigues", de Pindamonhangaba, — para o ensino pratico de 
trabalhadores ruraes, especialmente no emprego e po manejo das 
machinas agrarias; pelos Campos de Demonstração e Hortos Flo-
restaes, existentes nas diversas regiões do Estado, — para ensaio das 
culturas e plantio das essencias que lhes são apropriadas; pelo Insti-
tuto de Veterinaria, criado pela Lei n.° 1597, de 31 de Dezembro de 
1917, para o ensino das disciplinas attinentes a essa util especialidade; 
e, sobretudo, pela Escola Agrícola "Luiz de Queiroz", modelar esta-
belecimento de organização moderna e eminentemente pratica, instal-
lado na Fazenda "São João da Montanha", em Piracicaba, e dotado de 
officínas, laboratorios, jardins, parque, pomar, horto, pocilgas, está-
bulos e cavallariças-modelos, — dentro de uma vasta área occupada 
por campos experimentaes de café, de cereaes e de outras culturas, 
de pastos, de forragens e de prados artificiaes. 

Ao departamento da Justiça estiveram sempre affectos os servi-
ços concernentes ao Poder Judiciário do Estado, em sua parte admi-
nistrativa, e á manutenção da ordem publica. 

Consultando conveniências do momento, a lei n.° 778, de 28 de 
Junho de 1901, extinguiu a Secretaria da Justiça, cujos encargos foram 
transferidos para a do Interior, que, por esse motivo, passou a cha-
mar-se "Secretaria do Interior e da Justiça". Nessa nova Secretaria, 
os serviços da Justiça se enfeixavam numa simples Directoria. 

Mas não era fácil que, por muito tempo, um só secretario pudesse 
versar matérias de natureza tão diversa e que, além disso, se avoluma-
vam, dia a dia, em progressão geometrica. De facto quatro annos mais 
tarde, multiplicavam-se de tal sorte os encargos da Directoria da Justiça, 
que o governo se viu na imperiosa necessidade de propor o restabele-
cimento da extincta Secretaria; — o que se effectivou pela lei n.° 974, 
de 20 de Dezembro de 1905. 

Logo depois, em 1906, a lei n.° 1006, de 17 de Setembro, suppri-
miu o cargo de Chefe de Policia, por cuja conta corriam, desde os 
tempos do Império os assumptos attinentes á ordem publica e annexou 
as respectivas attribuições ás do proprio titular da Secretaria da 
Justiça, que — em consequência — tomou a denominação, que ainda 
agora conserva, de Secretaria da Justiça e da Segurança Publica. 

E' pela primeira secção delia, que se tratam todos os assumptos 
relativos á organização e ao funccionamento do Poder Judiciário do 
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Estado, o qual, conforme já deixamos dito, se conmpoe de um Tri-
bunal de Justiça, para as decisões de segunda instancia e com juris-
dicção sobre todo o territorio paulista; de Juizes de Direito e de Tri-
bunaes de Jury, com jurisdicção sobre as competentes Comarcas; e, 
finalmente, de Juizes de Paz, com alçada limitada e jurisdicção cir-
cumscripta aos respectivos districtos. 

O Tribunal de Justiça é constituído por quinze Ministros esco-
lhidos pelo Presidente do Estado — com approvação do Senado — 
dentre os Juizes de Direito mais antigos ou de maior merecimento, 
cujos nomes constem da lista que, para esse fim, o proprio Tribunal 
periodicamente organiza. 

Em 1889, ao proclamar-se a Republica, a então Provinda de São 
Paulo contava 61 comarcas; mas esse numero eleva-se hoje a 106, 
o que de sobra demonstra o quanto melhorou e progrediu a administra-
ção judicial do Estado. 

Na Comarca da Capital, sem duvida a mais importante de todas, 
a judicatura é confiada a dez Juizes de Direito, sendo tres para o ser-
viço eivei e commercial, dois para o ramo orphanologico, quatro para 
as varas criminaes e um para a presidencia do Jury. A Comarca de 
Santos tem tres juizes, sendo um delles privativo para o ramo cri-
minal; e as Comarcas da Ribeirão Preto e de Campinas teem dois jui-
zes cada uma, com jurisdicção cumulativa dentro delias. 

Existem actualmente, no Estado, 410 districtos de paz; e cada um 
delles tem tres juizes de paz, eleitos por suffragio popular, de tres em 
tres annos, e incumbidos, entre outras attribuiçÕes menos relevantes, 
da celebração dos casamentos e do preparo e julgamento das causas 
de valor não excedente de 500$000. 

A recente reforma judiciaria, decretada pela lei n.° 1759, de 17 
de Novembro de 1921, classificou as comarcas do Estado em quatro 
entrancias, de accordo com o movimento forense das mesmas; e creou 
vinte logares de Juizes Substitutos, chamados a exercerem a juris-
dicção plena de Juizes de Direito nos impedimentos ou faltas destes. 
Para esse effeito, foi o Estado dividido em dez districtos judiciaes, 
tendo cada um delles dois juizes substitutos — nomeados mediante 
concurso. 

O Ministério Publico tem por chefe o Procurador Geral do Es-
tado, designado dentre os Ministros do Tribunal de Justiça e com 
assento nelle; e tem por orgãos, na Capital e nas demais Comarcas, os 
Promotores Públicos, os Curadores Geraes de Órfãos, o Promotor de 
Resíduos, o Curador especial dos accidentes de trabalho e o Curador 
das Massas Fallidas. 

A lei n.° 979, de 23 de Dezembro de 1905, reorganizando o de-
partamento da Segurança Publica, abriu para elle uma nova e auspi-
ciosa éra de trabalho fecundo e de crescente prestigio, com a institui-
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ção da "policia de carreira", que, desde então, vem prestando os mais 
assignalados serviços á preservação e á defesa da ordem no Estado 
de São Paulo. 

Supprimido o cargo de chefe de policia e annexadas as suas func-
ções ás do Secretario da Justiça, restabeleceu-se a indispensável uni-
dade na direcção de serviços de caracter relevante, que frequente-
mente se tocam e se entrelaçam. Mas subsistia o grave inconveniente 
oriundo da accumulação, num só individuo, de uma dupla e pesadís-
sima tarefa, — sufficiente cada qual delias, de per si, para absorver-
lhe a attenção e a actividade. Dahi resultou, logicamente, a creação da 
"Delegacia Geral", destinada a superintender, mais directamente, o 
serviço policial do Estado e agindo, nesse sentido, sob a direcção do 
Secretario da Justiça e como orgam de sua ímmedíata confiança. 

Assim o prescreveu a lei n.° 1510, de 17 de Novembro de 1916, 
por força da qual se instituíram também as "Delegacias Regionaes", 
subordinadas á Delegacia Geral e estendendo a sua jurisdicção ás 
zonas policiaes, que teern por sédes, respectivamente, as cidades de São 
Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Guaratinguetá, 
Botucatu, Itapetininga, Sorocaba e Baurú. 

Os Delegados de Policia — nomeados e demittidos livremente 
pelo Governo — elevem ser sempre formados em Direito; e, dependen-
tes hierarchicamente dos Delegados Regionaes da circumscripção, exer-
cem as suas funeções dentro de cada um dos 204 municípios, em que 
ora se divide o Estado de São Paulo. 

Na comarca da Capital — séde da primeira região policial —, os 
serviços da Delegacia Geral se desdobram por quatro Delegacias Auxi-
liares, uma Delegacia de Investigações e Capturas e oito Delegacias 
de circumscripção. 

Dentre as numerosas dependencias da Secretaria da Justiça e da 
Segurança Publica destacam-se, pela importancia de seu papel e pelos 
bons serviços que prestam, o Gabinete de Investigações e Capturas; o 
Gabinete de Identificação; o Gabinete Medico-Legal; o Gabinete de 
Objectos Achados; a Inspecção e Fiscalização de Vehiculos; o Almoxa-
rifado; a Secção de Estatística, e a Assistência Policial, organizada 
em 1911, ampliada em 1919 e altamente prestigiada no conceito pu-
blico pelos soccorros promptos que sóe ministrar, nos casos de crime 
e de accidentes. 

Funccionam ainda, como dependencias da Secretaria da Justiça 
e da Segurança Publica, o Instituto Disciplinar da Capital, fundado em 
1902 e destinado ao recolhimento de pequenos mendigos, vadios, vi-
ciosos e abandonados, de nove a quatorze annos de edade, afim de 
incutír-lhes hábitos de trabalho e de fornecer-lhes instrucção 1'ite-
raria e profissional, agrícola de preferencia; — o Instituto Correccio-
nal, installado primitivamente na Ilha dos Porcos e transferido para 
Taubaté, ex vi da lei n.° 1445, cie 28 de Dezembro de 1914, para a in-
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ternação dos vadios e vagabundos, maiores, condemnados como taes; 
— o Asylo das Perdizes, para abrigo provisorio dos dementes que 
aguardam entrada no Hospício de Juquery; — e, sobrelevando a todas, 
pela vastidão e pelo rigor technico de suas installações, como pelo 
apuro de sua organização interna, a Penitenciaria do Carandirú, 
inaugurada em 21 de Abril de 1920, para cárcere e regeneração dos 
criminosos definitivamente condemnados pelas justiças do Estado. 

Para o policiamento e para a manutenção da ordem, dispõe o 
Estado de uma Força Publica, militarmente organizada e composta, 
hoje, de 8620 homens, distribuídos por cinco Batalhões de Infanteria; 
por um Regimento de Cavallaria; por dois Corpos de Guarda Cívica; 
por um Corpo de Bombeiros; por um Corpo Escola; por um Curso 
Especial Militar e por um Corpo de Saúde. 

O seu cominando geral é exercido por um Coronel da mesma 
milícia, e a competente officialidade activa consta de 11 tenentes-
coroneis, de 14 majores, de 51 capitães, de 54 primeiros-tenentes 
e de 87 segundos-tenentes; sendo que o Estado dispende, ;annual-
mente, com a manutenção e equipamento desse pessoal, a somma de 
18.733 :190$000, conforme estipula a lei vigente neste exercício 
de 1922. 

A Força Publica do Estado — que, desde 1906, vem recebendo, 
com reaes proveitos, a instrucção technica de Missões Francezas di-
rigidas, successivamente, pelo Coronel Paulo Balagny, pelo Tenente-
Coronel Luiz Jusselain e pelo General Antonio Nerel — está legal-
mente incorporada ao Exercito Nacional como tropa da segunda 
linha. 

Graças á lealdade, ao valor e á disciplina jamais desmentidos 
dessa milícia, as auctoridades constituídas de São Paulo teem conse-
guido manter a tranquillidade interna do Estado, através das mais 
melindrosas crises; e, mais de uma vez, puderam até offerecer o 
prompto e efficiente auxilio delia ao Governo Federal, para defesa 
da ordem e das instituições nacionaes. 

S-
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A Secretaria da Fazenda e do Thesouro, cuja ultima reforma se 
deve á lei n.° 1524, de 27 de Dezembro de 1916, tem, na sua própria 
denominação, bem definidas as attribuições que lhe tocam no meca-
nismo da administração paulista. Sob sua responsabilidade correm, 
portanto, todos os assumptos concernentes á vida financeira de São 
Paulo, á arrecadação das rendas e á exacta applicação delias, de 
accordo com as dotações orçamentarias annuaes, assim como á guarda 
e á conservação dos valores e bens que formam o patrimonio esta-
dual. 
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A percepção systematica das rendas e dos impostos se effectúa 
nas Recebedorias da Capital, de Santos e de Campinas; nas Collecto-
rias existentes em cada um dos demais Municípios e nos Postos Fis-
caes situados nas fronteiras e em diversos outros pontos do Estácio. 

Para attender aos encargos decorrentes dos seus múltiplos ser-
viços públicos, o Estado conta, principalmente, com o imposto de 
exportação do café; pois que — excepção feita do fumo, do couro e 
da lenha, cuja exportação é, aliás, insignificante — todos os demais 
productos da nossa industria agricola, pastoril e manufactureira trans-
põem as raias do Estado livres de qualquer imposto. O que recai 
sobre a sahida do café é, pois, a base da nossa tributação; é sobre elle 
que, em cerca de 50 %, se apoia a receita do Estado; é sobre elle, por-
tanto, que está assente todo nosso systema tributário (1). 

Evidentemente falho e instável, este systema — de cuja necessá-
ria remodelação ora insistentemente se cogita — tem proporcionado, 
comtudo, aos governos de São Paulo recursos bastantes para desem-
penharem-se elles, com a mais rigorosa pontualidade, de todos os seus 
compromissos pecuniários, externos e internos; para proverem ás ne-
cessidades da administração e para executarem, concomitantemente, 
serviços e obras do mais elevado alcance para o progresso moral e 
material da communidade. 

Com effeito: tendo sido de 6.013 :434$591 a receita arrecadada 
pelo Estado no exercício de 1889-1890, veiu ella, desde então, augmen-
tando progressivamente, de anno para anno, até attingir, em 1921, á 
vultosa somma de 160.580:333$463. 

O exercido financeiro de 1920 foi, entretanto, o que maior arre-
cadação accusou até hoje, pois elevou-se á quantia de 175.678:985$205. 

As despesas ordinária e extraordinaria do Estado, nesse mesmo 
período, importaram em 174.665 :071 $697. 

Os proprios estadoaes, segundo o balanço de 1920, alcançavam 
o valor de 336.758:530$545. 

E' certo que, apesar da prosperidade financeira attestada por 
estes algarismos, São Paulo tem recorrido, mais de uma vez, ao cre-
dito externo e interno e contrahido, dest'arte, a responsabilidade, que 
ainda pesa sobre elle, de débitos incontestavelmente avultados. 

Mas, "Estado novo, em edade de crescimento, tendo feito muito, 
mas tendo ainda muito a fazer; com grandes despesas a realizar para 
dar aos seus habitantes o bem estar e os meios moraes e materiaes da 
sua prosperidade, São Paulo não pôde ainda apresentar-se como os 
paizes formados que, através de séculos e de muitas gerações, já reali-
zaram a parte material do seu desenvolvimento. 

(1 ) Mensagem de 14 de Julho de 1916 
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Estamos ainda na época de formação, com todas as grandes e 
inevitáveis despesas que ella acarreta. 

Devemos e devemos bastante; as nossas dividas, porém, foram 
feitas em acquisições que são garantias da nossa prosperidade. 

Representam ellas o desbravamento dos sertões, com estradas 
de ferro de penetração, com os meios de transporte para a circulação 
da riqueza, que a actividade incessante e infatigavel do paulista vai 
semeando pelo nosso territorio; representam ellas as conquistas da 
saúde e da vida, em obras de saneamento nas terras novas desvenda-
das ao trabalho, em obras de salubridade local, na canalização de aguas 
potáveis e de exgottos; representam ellas o aperfeiçoamento dos nossos 
meios de segurança, de commodidade e de tranquilidade, do desen-
volvimento intellectual, do nosso progresso actual e futuro" (1). 

Dois factos economicos de summa importancia assignalam a ges-
tão financeira do Estado nestes últimos tempos: as valorizações do 
café — seu principal producto e base da riqueza nacional — realiza-
das com pleno êxito, em 1906 e em 1918. 

A primeira dessas operações se tornara aconselhável, porque o 
augmento crescente da cultura cafeeira e successivas colheitas super-
abundantes, como nomeadamente a de 1906, haviam determinado uma 
superproducção momentanea, ultrapassando as necessidades do con-
sumo mundial. Abarrotára-se, assim, o mercado de um volume con-
siderável de café, para o qual não havia procura e cujo preço baixou, em 
consequência, a cotações tão reduzidas, que mal cobriam, si a tanto 
chegassem, o custo da producção. Foi então que o governo paulista 
resolveu, em intelligente e audaz iniciativa, que para sempre o ha de 
enaltecer, salvaguardar, com os seus proprios, os grandes interesses dos 
fazendeiros. E, para isso, fez-se comprador do producto e retirou da 
circulação a quantidade de saccas sufficiente para desafogar o mer-
cado e manter o desejado equilíbrio entre a offerta e a procura. 

Mediante garantia de uma sobre-taxa de cinco francos por sacca 
de café, cobrados por occasião do respectivo embarque nos portos de 
Santos e do Rio, o Governo conseguiu levantar, em diversos bancos 
europeus, os emprestimos precisos para retirar da circulação oito mi-
lhões de saccas, as quaes manteve affastadas do mercado, até que as 
exigencias do consumo e a gradual diminuição do stock disponível 
asseguraram para ellas preços compensadores, que redundaram, afi-
nal, em fortes lucros para o Estado e para a fortuna particular dos 
agricultores. 

A segunda valorização processou-se durante a Grande Guerra, 
quando o bloqueio dos centros importadores de café, a escassez de 
transportes e as restricções oppostas á entrada desse producto nos mer-
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(1 ) Mensagem de 14 de Julho de 1921. 



cados europeus occasionavam graves apprehensÕes aos poderes públi-
cos e ás classes agrícolas. 

Calculada em doze milhões de saccas a safra de café para 1917-
1918, difficilmente poderiam ser exportados dois terços, siquer, desse 
total. O excesso da producção sobre o consumo, avaliado em quatro 
milhões de saccas, viria trazer forte oppressão ás praças exportadoras, 
grande baixa nos preços e incalculáveis prejuízos para a economia na-
cional, si providencias opportunas e efficazes não fossem para logo 
postas em execução. A retirada, dos mercados exportadores, do ex-
cesso previsto era o alvitre geralmente aconselhado, para que o resto 
da safra se escoasse sem maiores perturbações. 

O governo do Estado, attendendo ás justas e legitimas solicitações 
dos interessados e empenhado em que, ao esforço dos lavradores, se 
deparasse razoavel remuneração, procurou, com a maxima solicitude, 
combinar medidas que viéssem impedir o sacrifício da safra em curso 
e conjurar o desastre imminente. 

Para esse effeito, obteve, por emprestimo, do Governo da União, 
a quantia de 110.000:000$000, com a qual adquiriu 3.073.585 saccas 
de café, nas praças de Santos e do Rio, eliminando temporariamente 
da offerta o excedente das necessidades do consumo e impedindo, por 
esta forma, a desvalorização completa da safra. 

Para cabal demonstração do acerto deste emprehendimento offi-
cial, bastará referir que a safra anterior a elle não alcançou siquer o 
valor de 300.000:000$000, ao passo que a seguinte, embora lhe fosse 
inferior em quantidade, rendeu mais de 650.000:000$000; sendo cer-
to, ao demais, que os saldos apurados pelo Estado, na revenda do café 
assim adquirido, lhe facultaram restituir, integralmente, á União a 
importancia que lhe tomára emprestada e repartir com ella os lucros 
líquidos da operação, no valor global de 128.935 :257$512 (1). 

Não comportando os limites impostos a este trabalho maiores 
explanações, estamos, entretanto, bem convencidos de que as imper-
feições e deficiências delle serão vantajosamente suppridas pela elo-
quência dos factos e pela auctoridade dos números em que se funda. 

Nem outras hão mister as administrações republicanas do Estado 
de São Paulo para justificar o nobre desvanecimento, com que ellas 

(1 ) Mensagens de 14 de Julho de 1918; de 14 de Julho de 1919; de 1 
de Maio de 1920 e de 14 de Julho de 1921. 



trazem ás aras sagradas da Patria — na data histórica em que, por 
entre os esplendores de universal apotheose, se commemora o pri-
meiro Centenario de sua Independencia — a offerenda votiva de sua 
dedicação e de seu labor civicos — corporizada no concurso leal e 
indefesso que ellas sempre prestaram á obra collectiva da grandeza e 
do progresso do Brasil. 

Guarujá, Julho de 1922. 
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g Ã O PAULO — cidade lyrica e, ao mesmo tempo fervedouro 
de trabalho, colmeia múltipla e maravilhosa, de onde, simulta-

neamente, jorram os ideaes que adoçam as almas e as mésses 
de activa energia em que se desatam as victorias do progresso, 
ampliando o circulo de bellezas e de esperanças do Brasil! 

Cidade sonhadora e plethorica, berço de grandes poetas e 
ousados desbravadores, da nobre estirpe de Fernão Dias; predes-
tinada e transfigurada Piratininga, de cujo ardor civico, de cuja 
tenacidade na luta, de cuja realização de emprezas grandiosas, 
rebentam, dia a dia, novas floradas de enthusiasmo, de gloria e 
de gratidão nacional! 

Bem mereces, Magnifica, o emblema com que te galardoa-
ram os exemplos e os gestos. O teu brasão é um compendio de 
ensinamentos immortaes. Digna delle foste, pelo teu passado, que 
cada vez mais enalteces no presente e certamente maior conservarás 
no futuro. 

Bem haja, pois, a phrase que lhe serve de legenda. Ella tem 
uma significação mais alta e eloquente do que a simples vaidade 
que lhe poderiam emprestar, apressadamente, os deletreadores 
malavisados. 

Ha um conselho e um incentivo nessa legenda. Possam iini-
tal-os tuas irmãs, como desejas. Guiar — eis o teu destino. 
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DR. F I R M I A N O P I N T O 

Prefeito òe São Paulo 



g, Paulo, ouo bellega, ocuo nopectog 

Nas industrias, no commercio, nas artes, São Paulo faz o orgulho de 
seu povo. Fixando-se a época em que alvoreceu a nossa emancipação po-
litica, como ponto de referencia para a apreciação das forças e elementos 
que collaboraram no progressivo desenvolvimento da grande capital pau-
lista, até á data mesma em que gloriosamente encerramos o primeiro cy-
clo historico da nossa independencia — vemos, antes de tudo, pôr-se em 
resalte, pela transmutação maravilhosa da cidade, que serviu de scenario 
rústico ao gesto libertador do Principe Regente, a obra administrativa dos 
seus filhos. Construída e alindada, como nenhuma, em cem annos, São 
Paulo corôa o seu trabalho com o prestigio do tempo. 

Providencialmente eleita para sitio inicial das cruzadas patrióticas, 
para centro irradiador das iniciativas artísticas, para séde do poder eco-
nomico que ao Estado empresta o titulo de mais rico e prospero entre as 
mais unidades da Republica, São Paulo é a urbe do ideal e do trabalho. 

Magnificamente situada na encosta da Serra dó Mar, na altura de 2 .500 
pés acima do nivel do oceano, a 308 milhas de distancia do Rio de Janei-
ro, ella é hoje uma das mais importantes cidades do hemispherio Occi-
dental. 

Numa área de 33 milhões de metros quadrados, divide-se, a partir da 
zona central, onde demoram os edifícios públicos estaduaes e os maiores es-
tabelecimentos de commercio, em quatro partes: — os bairros da Liber-
dade, Gloria e Ypiranga; Consolação, Santa Cecilia, Campos Elyseos ; Santa 
Ephigenia, Bom Retiro, Luz e Sant'Anna; e finalmente, a parte que com-
prehende a extensa baixada do Braz, até á Moóca, Pary e Penha. 

Sobre servida por uma perfeita rêde de exgottos, a cidade possue 
uma das mais extensas linhas de bondes e energia electrica, installada por 
uma companhia canadense, a São Paulo Tramway, Light and Power, com 
o capital de 13 milhões de dollars. Praças e jardins numerosos e amplos 
dão mais vivo destaque á esthetica dos prédios, ao mesmo tempo que pro-
piciam o arejamento e venti-
lação das ruas. Dentre os 
sumptuosos edificios monu-
mentaes, destacam-se o Pala-
cio do Governo, localizado 
numa praça caprichosamente 
arborizada e florida, e onde 
se encontram as Secretarias da 
Justiça e Segurança Publica, 
da Fazenda e de Agricultura, 
de Commercio e Obras Publi-
cas : o Palacio dos Campos 
Elyseos, residencia do Sr. Pre-
sidente do Estado; o Palacio 
das Industrias, o Theatro Mu -
nicipal, a Escola Normal, a Escola de Commercio "Alvares Penteado" a 
Escola Polytechnica, o Museu do Ypiranga e a Estação da São Paulo 
Railway Company, que sendo uma das mais notáveis do mundo, é sem 
rival na America do Sul. 

A s ruas 15 de Novembro, Direita, São Bento e Praça Antonio Prado 
constituem o chamado "Triangulo", onde se localiza o grande commercio. 
Tanto essa, como as adjacentes, ruas da Boa Vista, Rosario, Commercio, 
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O Viaducto de Santa Ephigenia, de maior comprimento, une o Largo 
de São Bento áquelle em que se ergue a imponente igreja de que recebe 
o nome. 

Personagens notáveis na politica, nas artes e nas finanças têm feito 
os mais expressivos elogios ao Estado de São Paulo, particularmente á sua 
formosa capital como uma das mais attrahentes cidades do continente. Po-
deríamos citar as impressões de grande numero delias. 

Clemenceau nos julga 

Contentamo-nos, porem, com as do eminente estadista francez sr. Geor-
ge Clemenceau, escriptas especialmente para a revista "LTllustration" de 
Paris. 

A s palavras de Clemenceau que, na hora mais amarga para a França, 
cresceu na admiração do mundo, pelos exemplos de energia ferrea e von-
tade resoluta que revelou na presidencia do ministério, valem para a ci-

o Viaducto do Chá, o mais antigo da cidade, numa extensão de 240 me-
tros, ligando a velha parte á nova de São Paulo. 
bem como a Libero Badaró, linda artéria, recentemente alargada pela 
Prefeitura, ostentam esplendidos edifícios, a cuja construcção presidiu o 
melhor gosto architectonico. Na extremidade da rua Direita fica situado 

Trecho da 

rua IS de 

I Novembro 



dade de São Paulo como um extraordinário louvor, e como uma grande 
honra para o Brasil. 

Através esses períodos luminosos, amplamente divulgados, o poderoso 
espirito do insigne homem de Estado vasou o sincero enthusiasmo que 
lhe despertou o progresso da capital paulista. 

Palacio do Governo e Secretaria do Inter ior 

"A cidade de São Paulo é tão curiosamente francesa em alguns dos seus 
aspectos — escreveu o "Tigre" — que, durante uma semana inteira, não me 
lembro de ter sentido que estava no extrangeiro. 

Secretarias da Fazenda e Agr icu l tura 

Que a língua francesa seja ahi commummente falada não é particular a 
São Paulo. A sociedade paulista, que tem de tradição, uma personalidade 
mais accentuada talvez que outra qualquer collectividade da Republica 
Brasileira, apresenta este duplo phenomeno de orientar-se resolutamente 



pelo espirito francês e desenvolver parallelamente todos os traços da indi-
vidualidade brasileira que lhe determinam o caracter. 

Tende por certo que o paulista é paulista até ao intimo de sua alma, 
paulista no Brasil como na França, como em toda a parte, e, isto posto, 
dizei-me se elle não tem sido sempre, sob o aspecto de um homem de tra-
balho, ao mesmo tempo prudente e audacioso, que realizou a valorização cio 
café, mn francês das mais cortezes maneiras, da mais amavel conversação 
e de espirito mais aristocraticamente leve. 

Conversae com o Sr. Antonio Prado, Prefeito de São Paulo, uma das 
primeiras figuras da cidade, e vos acudirá a idéa de que a elegante simpli-
cidade de sua palavra outra coisa não pode exprimir sinão uma alma de França. 

Ass im será também com o seu genro, o Sr. Affonso Arinos, de quem 
já tive occasião de falar, fino homem de letras, que reparte seu tempo en-
tre o "boulevard" e a floresta virgem. 

Viaducto do Chá 

Franceses ensalorados do Brasil, ou brasileiros ávidos de puras fon-
tes latinas? 

Que importam as palavras, se os corações fraternos batem com o mes-
mo sangue! Por isso que o caracter paulista é fortemente constituído, por 
isso que a autonomia dos Estados brasileiros permitte o pleno desenvolvi-
mento de uma actividade independente, no vasto domínio da liberdade fe-
deral, alguns são levados a concluir dahi pelas rivalidades de províncias, 
quasi a descobrir tendencias separatistas, onde não ha senão um desejo 
legitimo de evolução livre, sob a commum protecção dos interesses con-
federados. 

O Estado de São Paulo e o Estado do Rio encontram-se á frente da 
confederação, tanto pela sua actividade intellectual, como por sua expan-
são economica. 

O desenvolvimento de seu poder na federação deve naturalmente ter 
por medida a somma de autoridades que elles souberam adquirir no exer-
cício de seu "self gouvernement". 



E como ninguém procura usurpar seus direitos, pois que a única cri-
tica seria, ao contrario, da inadaptação provisoria de certos Estados, para 
cumprir os deveres do governo livre; como de toda a manifestação de separa-
tismo não poderia resultar senão o irreparavel enfraquecimento de cada um e 
de todos, não ha espirito serio em São Paulo, Rio ou algures, que se não 
recuse a discutir a eventualidade de um rompimento do liame federal. Os 
paulistas são e permanecerão paulistas, mas paulistas brasileiros. 

Devia minha primeira vi-
sita ao chefe do governo de 
S. Paulo, que me honrou 
com uma generosa hospitali-
dade. 

Edif íc io da Prefei tura 

O Sr. Albuquerque Lins, presidente do Estado, me recebeu em compa-
nhia de seus ministros, Sr. Olavo Egydio, ministro das Finanças; Sr. Carlos 
Guimarães, ministro do Interior; Sr. Washington Luis, ministro da Justiça, 
a quem de boamente se quizeram juntar o Sr. Jorge Tibiriçá, a quem succe-
deu na cadeira presidencial o Sr. Albuquerque Lins e que é um dos homens 
de Estado mais distinctos do Brasil; meu eminente amigo Sr. Augusto 
Ramos, o principal autor da valorização, e o nosso vice-consul Sr. Delage, 
de quem não saberei louvar o tacto, a viva inteligência, e a culta com-
prehensão do dever. 

Mau grado o seu temor exaggerado do conhecimento insufficiente da 
nossa lingua, o presidente me exprimiu, em termos excellentes, sua viva 
sympathia pela nação francesa. 



Por minha vez, não lhe deixei de exprimir os sentimentos de cordial 
fraternidade que nos animam quanto ao Brasil e ao espirito brasileiro, em 
geral, como quanto ao Estado de São Paulo e á sociedade paulista em par-
ticular. 

Para illustrar o facto, de que estas palavras não eram puramente pro-
tocolares, tratava-se de uma conversa, em que São Paulo e a França são 
confundidos; em que tanto o paulista manifesta prazer em celebrar a Fran-
ça, como o francês em exteriorizar sua admiração pela obra incomparável 
a que os paulistas têm sabido conduzir, cóm uma rapidez vertiginosa, to-
dos os desenvolvimentos de uma sociedade moderna, que mede pelos mila-
gres do passado as esperanças do futuro. 

Minha satisfação é percorrer a cidade ao acaso. 
Não se pode exigir em São Paulo a decoração do Rio. O pittoresco, to-

davia, não lhe faz falta. 

Monumento commemorativo co Centenario da Independencia 

Os arredores de São Paulo, onde as ricas vivendas põem em relevo 
as cores vivas e a belleza sumptuosa dos jardins, offerecem bellos pontos 
de vista. 

Na extremidade de uma esplanada plantada de arvores, foge brusca-
mente o sólo em doce valle, onde, emquanto o preço dos terrenos o per-



mitte, a cidade de São Paulo se poderá cortar em parque digno de suas 
ambições, porque o jardim a que ella empresta este nome não é mais um 
amavel testemunho da modéstia do passado. 

O passeio nos conduz ao museu construido sobre uma eminencia onde 
foi proclamada a Independencia do Brasil. 

Bell issimas collecções de zoologia, botanica, paleontologia. 
Fazem-me admirar borboletas que têm quasi trinta centímetros de en-

vergadura e colibris sensivelmente menores que um bezouro. 
Detenho-me nos mostruários onde estão expostos os vest ígios da pre-

historia americana, assim como todos os utensílios, ornamentos e enfeites 
selvagens dos indios de ou-
trora — tristemente vestidos 
agora de calças e chapeos re-
dondos. 

Fazem-me visitar, de pas-
sagem, o novo theatro (quasi 
concluído), que deve rivalizar 
com o do Rio, embora não 
haja custado a metade do pre-
ço daquelle. O Sr. Ramos de 
Azevedo, eminente architecto, 
que alli nos fez as honras, 

soube unir o supremo gosto da arte á realização de felizes arranjos archi-
tecturaes. 

Entre tantos homens amaveis, eu lhe devo uma particular menção, por-
que no dia de minha festa, tendo os membros do governo feito ornamentar 
meu salão com flores extravagantes, o Sr. Ramos de Azevedo poz-se em des-
taque, por meio de um maravilhoso ramalhete de orchideas; ainda ousou elle 
desculpar-se, allegando que a floração de suas estufas estava apenas começa-
da. O pouco tempo de que dispuz, não me permittiu ver as Escolas, a cujo 
desenvolvimento o governo paulista dedica uma suprema importancia. 

Prometti ainda visitar a Escola Normal, e verdadeiramente não podia 
fazer por menos, porque não ha paiz da Europa onde este maravilhoso 
estabelecimento não possa ser-
vir de modelo. 

E' pena para mim não 
poder convidar o leitor a me 
seguir em todas as dependen-
cias da instituição, salas de 
estudo, jardins, gabinetes pro-
fissionaes. O joven director, 
Sr. Ruy de Paula Souza, que 
é um discípulo de nossa escola 
de Auteuil, faz a maior honra 
aos seus mestres e não esconde que toda a sua ambição se resume em 
ultrapassal-os. 

U m a brilhantíssima recepção foi organizada, na qual tive a mais viva 
surpresa ao ouvir citados alguns de meus escriptos, no decurso de uma 
bellissima saudação que me foi dirigida por um dos professores. 

U m a ardente ovação á França e á cultura francesa! 
A' cordialidade das manifestações em honra do nosso paiz, se juntava 

o encanto de uma amavel expansão de fraternidade intellectual. 

Projecto de construcção do Palacio do Governo 

Projecto de construcção do Quartel do Corpo 
de Bombeiros 
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Para membros da mesma família, a alegria de reencontrar e de expri-
mir os sentimentos communs nobremente desenvolvidos no curso de uma 
longa historia, é a impressão que me vem da calorosa acolhida da juven-
tude das escolas, tanto a da Escola Normal como a da Faculdade de Di-

Museu Paulista 

reito, onde um estudante teve por bem dirigir-me, em excellente francês, 
um discurso, no qual se encontrava o melhor thema de introducção a con-
ferencia que se iria seguir. 

Aspecto de um salão do Museu Paulista 

A' noite, á luz de archotes, manifestação por essa mesma mocidade. 
A' janella eu estava ladeado por dois officiaes franceses. 

Da sacada do edifício fronteiro, um estudante me dirige uma allocu-
ção vibrante. A procissão desfila ao som da "Marselheza", num tumulto de 
vivas á França". 
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Sobre a missão militar francesa, instructora da força policial de São 
Paulo, eis o que escreveu o eminente estadista; 

"Falei de dois officiaes franceses. E' que existe lá uma missão militar 
francesa, a quem incumbe a instrucção das tropas de policia, encarregadas 
de manter a segurança no Estado de São Paulo. O coronel Balagny, que 
a commanda, está de licença. 

O tenente-coronel Cattelet, seu substituto, é um ofíicial de mérito, que 
parece conduzir sem esforço o vivo sentimento da disciplina e as formas 
amaveis da urbanidade francesa. 

Verifiquei com prazer que a missão é bastante popular em São Paulo. 
Desde que sôa a marcha "Sambre-et-Meuse", a multidão se reúne para a o 

Largo de São Bento 

clamar os officiaes franceses á frente da tropa que é o seu orgulho. Tive a 
satisfação de assistir a uma bella revista, no campo de manobras da varzea 
do Carmo. 

O soldado de São Paulo figuraria em Longchamps com honra, pois, 
pela precisão e regularidade dos movimentos, não tem nenhuma compara-
ção. D e v o dizer que os officiaes brasileiros que secundam a missão mani-
festam um zelo, a que se deve, em boa parte, a honra do resultado obtido. 

Felicitando o coronel Cattelet. julguei do meu dever perguntar-lhe se, 
para .preparar tão bem seus homens, não lhe era necessário recorrer ás 
vezes ás punições. — Punições? disse-me elle, não tive nunca a tentação 
de applical-as. Não tenho mesmo este direito, pois que me seria necessaria, 
para punir um homem, a autorização previa do ministro da Justiça-

Mas não me veio nunca ensejo de pensar nisto: todos os meus ho-
mens são dóceis, ao mesmo tempo que solertes, e sempre bem humorados. 
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Não pude senão admirar. E' verdade que lá temos uma tropa de escola á 
qual, alem de bellas vantagens pecuniarias, se offerecem, sob o nome vulgar 
de casernas, habitações que, tanto para facilidade dos serviços, como pela 
hygiene e conforto, ultrapassam tudo o que a miséria dos nossos orçamen-
tos nos permitte offerecer ao soldado francês". 

Outros eminentes homens extrangeiros, como Enrico Ferri, Doumer, 
George Dumas, Guglielmo Ferrero, Elihu Root, Abbade Gaffre, Gina Lom-

Aspecto do Valie do Anhangabahú 

broso Ferrero, Victor Manuel Orlando e ha poucb tempo S. M. o Rei Al-
berto e a Rainha Elisabeth e o príncipe Leopoldo, da Bélgica, e tantos 
outros, têm feito as mais enthusiasticas referencias á Capital de São Paulo. 

ft transformação opernòo 
pelos ggug oòmínígtroòoreg 

D o europeu que demanda a capital paulista, não se pode dizer que se 
acclimata no logar, porque, sendo o clima de São Paulo temperado, graças 
á excepcional situação topographica da cidade, elle ahi encontra na verdade 
o mesmo clima de sua Patria. Não só o mesmo clima, como os mesmos 
costumes. Os italianos, os allemães, os inglezes, os russos, os turcos e os 
japonezes, e até mesmo os francezes, que difficilmente se contentam, ada-
ptam-se prazeirosamente ás múltiplas condições do meio paulistano. 

"Mesmo quem chega a São Paulo, depois de uma estadia no Rio de 
Janeiro — escreve Vitaliano Rotellini, um dos mais distinctos jornalistas 



italianos — esquece immediatamente a grandeza da capital brasileira, a 
maravilha dos seus arredores, a belleza sem par dos seus passeios, a viva-
cidade toda parisiense da cidade, e encontra a capital paulista bella, attra-
hente, seductora, ci-
vilizada, rica de com-
modidades e de con-
forto. Raramente se 
nota o mal nostálgico 
entre a população de 
São Paulo; em com-
pensação, apontam-se 
muitos indivíduos que, 
emprehendendo uma 
visita á Patria longín-
qua, sentem-se desde 
logo com uma neces-
sidade de regressar á 
grande terra paulista. 
Até muitos annos, a 
cidade de São Paulo 
apresentava ainda o 
sombrio aspecto das 
velhas cidades coloniaes. Vieram, porém, as ondas immigratorias: São 
Paulo acordou; correu-lhe um frémito de remodelação; á intelligencia dos 

Theatro Munic ipal 

Trecho panoramico de São Paulo 

seus homens uniram-se braços operosos, e a cidade se lançou repentina-
mente a uma obra de transformação, que teve o seu momento culminante 
na administração do sr. Antonio Prado, prefeito municipal. 



Varzea do Carmo — Ao fundo o Pa'acio das Industrias 

l ização; a Maternidade, estabelecimento de assistência a parturientes po-
bres; o Grupo Escolar Rodrigues A lves ; o Posto*Meteorologico Central e 
o Instituto Pasteur, fundado por um dos mais famosos médicos paulistas. 

deu-lhes todos os attractivos, cal-
por vezes florindo-as, emquanto a 

Contemplando dos seus miradouros naturaes a cidade, descobrimos nos 
extensos recortes, marginados de renques de arvores, as suas formosas ave-
nidas. A Municipaliadde de São Paulo não quiz apenas abril-as para escoa-
douro fácil de vehiculos e passantes: 
çando-lhes irreprehensivelmente o sólo., 
iniciativa particular as embel-
lece com a construcção de vi-
vendas elegantes. 

A avenida Paulista é mo-
delar. Medindo 2.213 metros 
de comprimento, tornou-se o 
ponto predilecto de residên-
cias da alta sociedade paulis-
tana. Dominando suggest ivos 
panoramas, na parte Occiden-
tal da cidade, a grande artéria 
ostenta preciosas obras de ar-
chitectura, e é ahi que se en-
contram o Belvedere, o Trianon, que lhe fica annexo, e o Parque Avenida, 
encantador recanto de floresta primitiva, encastoado num núcleo de civi-

Edif ic io da Escola Polyteohnica 

pio a o c n í ò n o 

O exemplo do velho estadista foi seguido galhardamente pelos pre-
feitos que o succederam, e assim, o sr. barão de Duprat, o sr. Washington 
Luís, e presentemente o sr. Firmiano Pinto, dotaram São Paulo de no-
táveis melhoramentos. 



Na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, rasgada em recta sobre suaves 
elevações seriadas, apresenta, na graça leve das edificações, os effeitos sur-
prehendentes daquella. 

Na avenida Tiradentes, logo á entrada, vemos á direita o Seminário 
Episcopal e respectiva capella; á esquerda, a Estação da Luz e o edifí-
cio onde funcciona o Gymnasio do Estado, o Lyceu de Artes e Officios e 
a Pinacotheca do Estado. Mais adiante, encontramos o Grupo Escolar Pru-
dente de Moraes, mantido pelo governo, e a Cadeia Publica; proseguindo, 

Vista da esplanada do Theatro Municipal 

veremos no trajecto o Quartel da Luz, o principal quartel de São Paulo, 
onde se acham installados dois batalhões de infantaria e um de cavallaria 
da Força Publica. Nos fundos do quartel fica o Hospital Militar, dispondo 
de todas as installações modernas, attinentes a um estabelecimento dessa 
natureza; o edifício da Escola Polytechnica, á esquerda; á direita o conven-
to de Nossa Senhora da Luz, onde estão recolhidas cerca de quarenta re-
ligiosas. 

A avenida São João, inaugurada ainda neste anno, impressiona pela 
imponência dos prédios que a ladeiam e pelo incessante movimento que a 
sonoriza durante o dia. A' noite, fartamente aclarada por um collar de gran-
des fócos luminosos, a immensa avenida ganha novos e agradaveis aspectos. 

N o bairro do Braz, um dos mais populosos de São Paulo, centro de 
habitações dos operários, a avenida Celso Garcia, á hora em que termina o 
serviço das fabricas, ou nos dias de descanso, enche-se, em toda a sua ex-
tensão, do tumulto de milhares de transeuntes. 



(De íarí>ín0 

O sorriso da cidade rumorosa e pratica, na sua inquietação perenne-
mente constructiva, está na belleza dos seus jardins. São muitos os que 
porfiam no encanto. 

Não se pode falar em jardins de São Paulo, sem invocar o espectáculo 
suggest ivo que elles offerecem a qualquer retina, nas horas nocturnas de 

Aspecto do ja rd im da Praça da Republica 

luar e garoa, ou nos maravilhosos crepusculos, que coroam os horizontes 
da cidade. Deve-se á intelligencia dos seus administradores, a profusa dis-
tribuição de praças ajardinadas por todos os bairros. Em todos elles exis-
tem e pompeiam esses recantos de ambiente purificador, que o paulista es-
pontaneamente demanda nos vagares de sua vida devotada ao trabalho. 

Por certo, mais que as pre-
ciosidades de botanica, o numero 
sem conta de especies de tufos 
de flores, surprehende os vi-
sitantes dos jardins de São Paulo 
o apuro artístico com que foram 
elles dispostos, pelas perspecti-
vas que se divisam ou pela ex-
tensão que occupam. Outras ve-
zes, fascina-os a poesia de certos 
aspectos, a luz, coada entre ar-
vores, dos combustores, a graça 
das estatuas, alvejando destaca-
das sobre a relva fofa e húmida. 

Se os jardins são jóias com 
q u e s e e n g a l a n a m a s c i d a d e s , S ã o Mármore ornamental — Praça Buenos Aires 

Paulo pode neste particular esta-
dear um orgulho legitimo. Neila se encontra talvez o maior jardim do con-
tinente sul americano, o da Varzea do Carmo, cuja obra constitue uma 
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das mais preciosas ofíerendas que a Municipalidade entrega ao povo, nas 
festas commemorativas do centenário da Independencia. 

Ganha relevo a esplendida vista que ali se descortina, com os peque-
nos lagos que o governador do Município houve por bem mandar formar, 
de espaço a espaço, em todo o curso do Tamanduatehy, que atravessa o 
jardim canalizado. 

Outro jardim onde se enlevam nossos olhos, é o do Valle do Anhan-
r roKohn n 1 c f lnnc f i l r l o o rn io n T A r t n i m \ i o t n no r-rr\ 111ri m m o formam. Visto de golpe que 

tos que o dominam, ou de 
o recorta, o Parque Anhanga-
effeitos. 
o mais velho da cidade, e o 
so no territorio brasileiro, 
ou menos, plano; não apre-
nota. 
os extensos taboleiros de relva, 
de variadíssimas formas, sepa-
damizadas e primorosamente 
ques, as compridas alamedas 
aves aquaticas, tudo isso dá 
delicioso logradouro publico, 
de uma rua marginada de ar-
tre as quaes se destaca um 
que se erguem magestosa-

da como são todas as outras, 

o abranja, de um dos parapei 
baixo, da espaçosa alameda que 
b a h ú apresenta lindíssimos 

O Jardim da Luz, talvez 
seu preferido, tornou-se famo 

O terreno é, pouco mais 
senta accidentes dignos de 

Entretanto, os comoros, 
os caramancheis, os canteiros 
rados por sinuosas ruas maca 
cuidadas, os pequenos bos 
os lagos cheios de peixes e 
um particular attractivo ao 

O Jardim é circumdado 
vores de varias especies, den 
grupo de seculares figueiras, 
mente junto a uma cascata. 

Essa grande rua, asphalta 
começa e tem 
de um bello 
existente pro 
de bronze da 

. J u n t o ao 
u m e n o r m e 
t ã o encerra 
tros, em que 
lhidos casaes 
mas, jaburus, 
aves. 

Ha ainda, 
rante, de onde 
jardim, uma 
ta, de cujo te 

seu termo perto 
l a g o circular, 

x imo ao portão 
entrada. 
ultimo lago, ha 
cercado, onde es-
dos animaes; ou-
se acham reco-
de cegonhas, eni-
socós e outras 

alem de um mi-
se avista todo o 
esplendida gru-
cto pendem esta-

Projecto do monumento da Fundação de S. Paulo 

lactictes, e onde se cultivam raras begónias, tinhorões e outras plantas 
que vicejam nos logares húmidos. 

O jardim da Praça da Republica, um dos mais caprichosos e farta-
mente floridos da urbe paulista, é sobremodo aprazível. 

Alem destes, que, á excepção do Jardim da Luz, ficam localizados no 
centro, merecem ser destacados, por tal ou qual motivo de belleza, os jar-
dins da Praça Buenos Aires, largo da Liberdade, largo da Concordia, largo 
do Paraizo e largo dos Guayanazes. 

Quanto aos parques, occupam largas areas em alguns arredores. 
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O mais rico e imponente dos templos catholicos da capital paulista, 
não está ainda acabado. 

E' a Cathedral. Construída no largo da Sé, em estylo gothico, vasta e 
solenne, a Cathedral de São Paulo honraria qualquer grande cidade do ve-
lho continente. Afóra a parte architectonica, monumento imperecedouro de 
notável grandiosidade, que será mais impressionante posto em realce com 
a adaptação em jardins, da área fronteira, não sabem ainda os paulistas em 
que primores de arte consistirá a decoração interna do templo. 

Séde do arcebispado, tem São Paulo a attender-lhe os sagrados inter-
esses da religião romana o Palacio da Curia Metropolitana. 

O Palacio São Luiz, em cujas salas se encerram obras primas de ar-
tistas illustres, é a residencia do arcebispo, S. Exa. Revma. D. Duarte Leo-
poldo e Silva. Das igrejas localizadas por toda a urbe, destacam-se a abba-
dia de São Bento, pertencente á Ordem Benedictina ; a Matriz Santa Ephi-
genia, a Matriz da Consolação, o Santuário do Coração de Jesus, construído 
pelos padres Salesianos, a igreja do Sagrado Coração de Maria, a igreja do 
Rosario, a igreja Santa Cecilia, decorada pelo pintor Benedicto Calixto; a 
Matriz do Braz, a igreja da Conceição, as igrejas da Gloria e de Lourdes, 
alem de varias capellas e oratorios. 

O Parque Jabaquara, Parque da Saúde, Parque Ypiranga e Parque 
da Acclimação foram transformados em pitorescos retiros, a que accorrem 
levas e levas de pessoas, em dias de lazer. 

j í s r e l i g i õ e s 

O culto evangelico possue em São Paulo um templo de sóbria e se-
vera architectura: a igreja Methodista, no bairro da Liberdade. 

Contam-se ainda a da rua Visconde do Rio Branco, de construcção 
menos recente do que aquelle, o da rua Helvetia, bello e magnif ico edifí-
cio ha pouco construído. 



(D parlamento paulista 
| I Z E R do Parlamento Paulista é estudar uma ininterrupta actividade con-

••—^ structora do progresso de S. Paulo e do Brasil. 
Sem desfallecimentos e sem pausa, o mesmo espirito de investigação e de 

iniciativa, a mesma actuação patriótica inspirou a obra legislativa dos pau-
listas desde a primeira reunião do Conselho do Governo em 1826 até os 
nossos dias. 

Em linhas timidas a principio, accentuadas depois e gigantescas na hora 
presente, evolveu a acção dos legisladores em S. Paulo, do regimen de completa 
centralisação do Império, manietando o maior desenvolvimento collectivo, até as 
franquias liberaes da Carta Magna de 24 de Fevereiro de 1891 que consagrou, 
no § 2.° do seu art. 65, ser da competencia do Estado quanto não seja expressa-
mente privativo da União. 

A S. Paulo por destino historico, ficou reservada a missão de centro nu-
clear de fecundas energias, creadoras e avançadas. 

Remontando ás deficientes fontes informativas e lamentando a falta de 
annaes do parlamento durante largos annos, nellas resaltam para logo as vibra-
ções de intenso patriotismo, de altiva independencia e de convencida prepon-
derância que os desígnios supremos indicavam a S . Paulo. 

Reflectia-se nas orações dos deputados provinciaes a atmosphera de inse-
gurança de direitos e ancia de liberdade. A separação da metropole não podia, 
de momento, radicar a paz geral e a formação da nacionalidade nova custava 
o preço de luctas armadas e sanguinolentas, fructo de desconfiança nas pro-
messas, nos actos governamentaes e na attitude e intuitos de brasileiros com 
influencia e auctoridade na occasião. 

A lei de 20 de Outubro de 1823 creou o Conselho do Governo de eleição 
popular, nas províncias, composto de seis membros. Era uma corporação com 
funeções deliberativas, como ficou incontroverso com a rejeição pela Assembléa, 
da emenda do padre Andrade Lima que lhe dava "auctoridade legislativa". 

Essa organização foi modificada pela Constituição do Império de 1824, 
nos artigos 71 a 97 que crearam os Conselhos Geraes, com ampliação das 
áttribuições e augmento da representação, conservando a investidura por eleição 
popular, indirecta. S . Paulo, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas 
Geraes e Rio Grande do Sul, teriam vinte e um representantes e treze as 
outras, todos com mandato por quatro annos. 
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As resoluções do Conselho eram remettidas ao poder executivo, por in-
termédio do presidente da província e á Assembléa Geral se então ella se 
achasse reunida. Taes corporações, cujas sessões duravam dois mezes cada 
anno, não podiam deliberar sobre interesses geraes da Nação, ajustes entre 
as províncias, imposições fiscaes e execução de leis. 

O Acto Addiccional de 1834 reformou a Constituição de 1824 e dilatou a 
esphera de acção dos representantes das províncias, creando no artigo primeiro 
as assembléas legislativas provinciaes. 

A's de S . Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas, deu 36 
membros e 28 ás províncias do Pará, Maranhão, Ceará, Parahyba, Alagoas e 
Rio Grande do Sul. A's outras concedeu vinte, sendo todos esses números 
alteraveis por lei do Império. 

Permittia ainda á Assembléa Geral crear, sempre que a respectiva as-
sembléa provincial solicitasse, mais uma Camara cujos representantes teriam 
o mandato com maior duração do que a primeira. 

A investidura dos deputados era feita por eleição popular, indirecta, o 
mandato biennal, as sessões durante dois mezes, annualmente, sendo os eleitos 
invioláveis pelas opiniões que emittissem no exercício de suas funcções. 

Receberam as legislaturas provinciaes poderes para fazer a sua divisão 
civil, judiciaria e ecclesiastica, legislar sobre instrucção publica, organizar a 
força policial das províncias, contrahir emprestimos, crear impostos e fixar 
as despesas municipaes e provinciaes. 

A mais importante das outorgas foi certo a faculdade conferida a taes 
assembléas para, em acção cumulativa com o governo geral, poderem suspender 
algumas garantias da liberdade individual nos casos de rebellião ou invasão, 
quando a reclamasse o Estado e caso não estivesse reunida a Assembléa Geral. 
Salvante o vinculo centralisador e irremovível, das leis geraes, é irretorquivel 
a conquista cristallisada no Acto Addiccional. 

Do Conselho do Governo e Conselho Geral, "germen politico de sabedoria 
e lisonjeiras esperanças" na consonancia da sentença feliz do Marquez de 
S. Vicente, alcançavam os povos o direito de legislar sobre o que fosse do 
peculiar interesse de suas províncias. 

A leitura da extensa lista de nomes dos eleitos desde os Conselhos até 
a Assembléa Provincial, diz da magnitude emprestada ás altas funcções depen-
dentes do suffragio popular. Foram sempre escolhidos os valores intellectuaes 
representativos da cultura e da influencia politica da epocha. 

E' de lamentar-se a falta, durante largo periodo, de annaes da nossa 
primitiva assembléa. Sem esses repositorios de elementos preciosos para defi-
nir-se a psychologia dessa phase politica, pelo exame das palavras dos ora-
dores, é de obstáculo a missão do investigador. 

A imprensa divulgou os esforços infructiferos do actual e notável presi-
dente da nossa Camara dos Deputados, o exmo. sr. dr. Antonio Lobo, para a 
necessaria reconstituição. S. exc., "querendo integrar a vida politica de S . 
Paulo pelo testemunho de sua acção legislativa", solicitou do illustrado Dr. Eu-
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génio Egas, conhecedor da historia da nossa vida publica, a restauração de 
todos os annaes do parlamento paulista. Difficil , senão impossível, está sendo 
entretanto, a revivescencia completa e desejada, tão escassos são os elementos 
existentes. 

A noticia rebuscada em documentos diversos e esparsos, revela a grande 
preponderância que tiveram na vida paulista e nacional, vários dos primeiros 
representantes da província. 

No período inicial do Conselho do Governo, em 1826, já Diogo Antonio 
Feijó ahi tomava assento como supplente e ao seu lado Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro, Francisco Ignacio de Souza Queiroz, figura saliente e de 
grande prestigio nos graves acontecimentos políticos de 1821 a 1830, tendo sido 
membro do Governo Provisorio; Bernardo Gavião Peixoto que conquistou no 
verdor da mocidade, nas campanhas do Sul (1817 a 1821), o posto de coronel, 
reformando-se como brigadeiro, tendo sido também presidente da Província: 
José Arouche de Toledo Rondon, tenente general, deputado á Assembléa Con-
stituinte brasileira e estrenuo defensor da creação da nossa Academia de Direito, 
da qual foi director desde a installação em 1827 até 1833. Eram membros ef fe-
ctivos o bispo d. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, que chegou a ser 
arcediago e por tres vezes presidente da província; Candido Xavier de Almeida 
e Souza, que adoptou a carreira militar na qual, entre vários feitos, dintinguiu se 
na defesa do forte de Coimbra, em Matto Grosso, atacado em 1801 pelas forças 
paraguayas; em 1792 fez a exploração do rio Tietê desde esta capital até Salto 
de Itú; foi presidente do Governo Provisorio, criado pela lei de 25 de Junho de 
1822; Manoel Rodrigues Jordão, brigadeiro, eleito pelo povo e tropa, membro 
do Governo Provisorio; e além de outros, Raphael Tobias de Aguiar. 

Na immediata investidura entraram José da Costa Carvalho, futuro Mar-
quez de Monte Alegre, redactor d'"O Pharol", primeiro periodico impresso 
que circulou em S . Paulo; Antonio Paes de Barros, que foi depois Barão de 
Piracicaba; Antonio da Silva Prado, mais tarde Barão de Iguapé; Joaquim 
José dos Santos Silva, que seria afinal o Barão de Itapetininga e José! Manoel 
da Silva, que morreu como Barão de Tietê. 

Vários desses conspícuos compatrícios foram sempre reeleitos, durante o 
Conselho Geral, e depois de 1834, na Assembléa Provincial. 

Nesta corporação, installada a 2 de Fevereiro de 1835, junto do Palacio 
do Governo, onde está hoje a Secretaria do Interior, com 36 representantes, 
elevam-se no scenario da vida publica, outras figuras, futuros conductores de 
homens, organizadores e orientadores da nossa nacionalidade. 

Bastará citar o padre Vicente Pires da Motta, depois conselheiro, presi-
dente de varias provindas, inclusive a de S. Paulo, civilista consagrado e 
director da nossa Academia de Direito; José Antonio Pimenta Bueno, o Mar-
quez de S. Vicente, jurisconsulto, estadista e publicista; Joaquim Ignacio Ra-
malho, lente e director da Academia de Direito, Conselheiro e Barão de Rama-
lho, presidente de Goyaz e deputado geral; publicou varias e valiosas obras 
de direito; Carneiro de Campos, mais tarde senador, ministro, lente de Eco-
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nomia Politica na Academia paulista e presidente de Minas Geraes; Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, que fôra antes deputado ás 
Cortes Constituintes de Portugal, deputado á Constituinte brasileira; foi mi-
nistro e senador do Império; João Chrispiniano Soares, presidente de S. Paulo, 
Matto Grosso e Minas, lente de Direito Romano na Academia paulista; Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, lente da mesma Academia, deputado á Assem-
bléa Constituinte brasileira e prestigioso membro do Governo Provisorio em 
1821, em S . Paulo; Gabriel Rodrigues dos Santos, deputado geral, presidente 
da Assembléa Provincial, lente de direito, orador notável e de rara eloquencia, 
tomou parte na revolução de 1842. 

Seguem, impressionantes pelo seu valor, os nomes de Joaquim Octávio 
Nebias, João Theodoro Xavier, João da Silva Carrão, Francisco Alvares Ma-
chado e Vasconcellos e outros, numa longa e envaidecedora relação de vultos 
immortaes pelo talento, pelo saber e pelo patriotismo. 

Desde o Conselho do Governo, marcam a sua efficiencia na vida do paiz 
Diogo Antonio Feijó, Raphael Tobias de Aguiar e Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro. 

Entre os representantes máximos da nossa raça e nossa gente, o nome 
do padre Diogo Feijó — a energia em acção, o estadista e o paulista intré-
pido — intégra a historia de um largo periodo da existencia nacional. Essa 
figura impressionante já teve da competencia do dr. Eugénio Egas brilhante 
consagração, como deputado á Constituinte portugueza, deputado geral, mi-
nistro da Justiça em 1831 e Regente do Império. Em 1820 provocava do Con-
selho Geral a remessa ao Imperador de uma representação, onde se vê assim 
exaltado o sentimento de paulista contra os chamados absolutistas: "Riais 
illustrados porém não menos bravos que seus maiores, os paulistas de hoje 
não esperariam em seu solo os rebeldes; chefes lhes não seriam precisos, porque 
ao grito: Paulistas — querem vos fazer escravos — correr ás armas seria 
um movimento". A seguir, depois de períodos energicos, terminava: "Digne-se 
pois Vossa Majestade Imperial acceitar os parabéns, os puros votos e os sin-
ceros agradecimentos dos habitantes da Provinda de S . Paulo que o Conselho 
Geral cabalmente inteirado tem a honra de levar ante o Throno de Vossa 
Majestade Imperial, que os paulistas hão de sustentar a Monarchia Consti-
tucional, a despeito dos maiores sacrifícios e que o despotismo não levantará 
jamais seu Throno, senão sobre as ossadas dos derradeiros Paulistas." 

Era grande adversario do celibato clerical, assumpto que juntamente com 
Manoel Joaquim Gurgel do Amaral, que foi deputado provincial, lente de 
direito e vice-presidente de S . Paulo, discutiu renhidamente com o arcebispo 
da Bahia. Em 1834 o Conselho Geral enviou ao Governo uma representação, 
no mesmo sentido. 

Raphael Tobias de Aguiar chefiou a rebellião de 1842, sendo proclamado 
presidente em Sorocaba. Teve a collaboração de Diogo Feijó, então com a 
saúde muito combalida, atacado de paralysia e cuja influencia tinha taes pro-
porções, que mesmo prisioneiro e dominado pela moléstia minaz e dilacerante, 
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o presidente da província pedia ao Governo Geral a sua retirada da capital 
em beneficio da ordem publica. 

Quando presidente legal, Raphael Tobias dirigiu á Assembléa Provincial, 
a 2 de Fevereiro de 1835, longa mensagem ou Falia, como então se dizia, de-
talhando a situação do erário publico, dos negocios e necessidades da-Provincia. 

S. Paulo tinha 6 comarcas, contendo 20 termos e 170 districtos. Con-
tava 65 escolas primarias, das quaes 36 providas com 1450 alumnos, e 10 de 
grammatica latina, das quaes 5 providas com 127 alumnos. 

Despendia com a instrucção primaria 12:453$333. A força publica com-
punha-se da Guarda Municipal Permanente com 130 praças. São desse do-
cumento estas ponderações: "Vós não ignoraes que um dos objectos que toca 
mais de perto á prosperidade da Província é o melhoramento das estradas, 
porquanto, sem meio fácil e barato de transporte, a Natureza nos mimoseou 
com as terras mais fecundas e todas as producções equinocinaes, pois que estas 
viriam a perecer nos celleiros e o agricultor as abandona sempre com prejuizo 
da prosperidade publica. Isto nota-se na producção do assucar, porque tendo 
se esgotado em 1831, 559.420 arrobas, tem diminuído mais de 80.000, quando 
o café que naquelle anno não chegara a 40 .000 arrobas, excedeu no passado 
de 75.000." 

A mensagem chama a attenção da Assembléa para a receita provincial, 
arrecadada "na Cidade e 14 villas, na importancia total de 67 :264$496". Em 
1921, oitenta e sete annos depois, o Congresso vota o orçamento paulista com 
as despesas fixadas em 152.357:337$382 e a receita orçada em 
152.391:303$723. Um anno mais, em 1922, a mensagem do preclaro presi-
dente do Estado, exmo. sr. dr. Washington Luis, informa ter arrecadado 
160.580:333$463, correspondente ao exercício de 1920, para o qual a lei orça-
mentaria calculara a receita em 137.484:000$000 e demonstra que as despesas 
ordinarias de S. Paulo, reclamam 200.000:000$000 de renda annual. 

A * Assembléa Provincial enviou ao Rio em 1842, uma deputação composta 
do Senador Nicolau de Campos Vergueiro, brigadeiro Gavião Peixoto e co-
ronel Souza Queiroz, afim de pleitear a revogação da lei das reformas rela-
tivas ao Conselho de Estado e Reforma Judiciaria. 

Dos últimos emissários já falíamos. Do primeiro diremos que, embora 
nascido em Portugal, foi brasileiro dos mais dedicados pelo espirito e pelo 
coração. Em 1821 foi eleito membro do Governo Provisorio. Deputado á 
Constituinte Portugueza, negou-se a assignar a Constituição que desprezara 
os direitos do Brasil. Fez parte da Constituinte brasileira, soffrendo com a 
dissolução da Assembléa, a pena de prisão imposta aos liberaes em evidencia. 

O ministro do Império, visconde de Sapucahy, em resposta declarou ao 
senador Vergueiro, por officio, que sendo da obrigação do Imperador "ob-
servar e fazer observar a lei fundamental do Império", resolveu não receber 
ti deputação portadora de uma representação que excedia ás attribuições das 
assembléas provinciaes. 
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O parecer da Commissão de Constituição e Justiça, incumbida de se 
pronunciar sobre a attitude do Governo Geral, revela a repulsa altiva e inde-
pendente dos deputados provinciaes diante da affronta soffrida. . 

Em longa e brilhante argumentação o parecer demonstra que a Assembléa 
usou de um direito, o de representação; "agiu com energia e coragem, mas 
com todo o respeito". Vibra golpes profundos no ministério que afasta o 
povo do throno e traz em seus períodos finaes este, rubro e denunciador da 
justa revolta provocada pela of fensa: "E como será presente á Assembléa 
Geral a nossa Representação, ainda não devemos desesperar; talvez, em breve, 
a verdade triumphe e a Constituição seja vingada de tantos ultrages que tem 
recebido, sendo esses ministros accusados e devidamente punidos. Seja, porém, 
como fôr, o futuro que nos espera, a Commissão affoita-se a dizer, como 
orgam desta Assembléa e desta heróica Província que ella representa, que nós 
não seremos jamais escravos, muito menos dessa facção bem conhecida, que 
nos opprime ha mais de quatro annos, e que primeiro acabaremos todos jun-
cando com os nossos ossos o terreno que nos viu nascer". Está datado de 2 
de Março de 1842 e assignado por Campos Mello e Alvares Machado. 

Eram os prodomos da agitação que ia dominar o Império nascente, provo-
cando a dissolução da Assembléa Geral, a 1 de Maio, desse anno e, a seguir, 
o abalo revolucionário que irrompera a principio em Sorocaba, Itú, Campinas, 
Porto Feliz e Itapetininga e depois, em encontros cruentos, ameaçando envolver 
toda a província de S. Paulo. 

Essas justas nobilíssimas pelo direito e pela liberdade, não retardavam 
as manifestações pelo progresso. Em 1831 o Conselho insiste junto dos Re-
presentantes da Nação pela creação de uma "Cadeira de Medicina e Cirurgia 
em S . Paulo" e em 1838 a Assembléa Provincial vota uma lei autorizando a 
' concessão de carta de privilegio exclusivo á Comp." Aguiar, Viuva & Filhos, 
Platt & Reidd, para a factura de uma estrada de ferro ou outras de mais per-
feita e moderna invenção". 

Na ultima década do regimen monarchico animam a Assembléa Provincial 
dois lindos ideaes, concretizando as aspirações populares: a redempção dos 
escravos e a abolição do Império, ambos radicados na opinião collectiva desde 
tempos remotos. 

Riais de um lidador empunha a um tempo as duas bandeiras, nas duas 
campanhas em que as suggestões da belleza sublime do culto, da solidariedade 
humana, do dever civico, das licções dos paizes do continente, dos exemplos 
da historia, fazem surgir os grandes semeadores e evangelistas, os oradores do 
parlamento e da tribuna popular que, com fulgores de eloquencia, demons-
tram, convencem e arrebatam, passo a passo, a alma nacional. 

Detenha-se o investigador no exame do ambiente creador da lei de Se-
tembro de 1871, libertando o ventre escravo; de 13 de Maio de 1888, extin-
guindo a escravidão e da data de 15 de Novembro de 1889, implantando o 
regimen republicano e verá emocionado a abnegação estóica de grandes espi-
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ritos em lucta sagrada, e epílogos imperecíveis em que as palmas e as flores 
coroam notáveis e incruentas transformações politicas e sociaes. 

Em 1871, quando a 28 de Setembro cessou o que Torres Homem chamava 
"a pirataria exercida á roda dos berços nas aguas de jurisdicção divina e de-
baixo das vistas immediatas de um povo christão", o ministro dos Estados 
Unidos, presente á sessão memorável, conforme escreve Tobias Monteiro, 
desceu ao recinto e colheu algumas flores que o povo atirara a Rio Branco 
e aos senadores que sustentaram o projecto, dizendo: "Vou mandar estas 
flores ao meu paiz para mostrar como se fez aqui a lei que lá custou tanto 
sangue". 

Na Assembléa Provincial tomam assento em 1878, os tres primeiros depu-
lados republicanos: Prudente de Moraes, Cesário Motta Júnior e Martinho 
Prado Júnior. 

A Convenção de Itú em 1870, conclamara os legionários para uma or-
ganização systematizada. Irradiava a sua acção para vários pontos do paiz e 
despertava energias que vibraram em épocas diversas, em vários Estados, desde 
a Inconfidência Mineira, á Republica de 1817, em Pernambuco, e á Confedera-
ção do Equador, ainda em Pernambuco em 1824; á Republica de Piratinim, 
em 1835, no Rio Grande do Sul e ao Estado da Bahia, independente e republi-
cano, em 1837. 

Nos diversos biennios que decorrem de 1882 até 1889, foram eleitos 
successivamente Prudente de Moraes Barros, Bernardino de Campos, Ma-
nuel Ferraz de Campos Salles e Francisco Rangel Pestana, sendo evidente, 
desde então, a autoridade de que se revestiam as suas palavras dignas de 
relevo pela ponderação, ardor pugnaz e combativo, erudição e eloquencia. 
Trouxeram também ao serviço das suas convicções democráticas a sua intelli-
gencia, grandes talentos e palavra erudita e comburente, os deputados republi-
canos Gabriel de Toledo Piza e Almeida, Martinho Prado da Silva Júnior, 
Antonio Moniz de Souza, Francisco Antonio dos Santos e Manoel Moraes 
Barros. 

A lei Saraiva honestamente praticada pelo seu autor, como fôra reco-
nhecido por todos os partidos, possibilitara a representação da minoria radical. 

São dignos da melhor attenção os discursos da chamada patrulha repu-
blicana, pela elevação em que eram moldados e pela profunda illustração que 
revelavam seus autores. Degladiavam sempre entre dois adversarios: o partido 
liberal e o conservador, que se revezavam no poder, embora alliados em 
uma outra votação com o partido que clamava contra o que estava no governo, 
jamais pouparam os republicanos a ambos, as suas fraquezas e a defeza dos 
princípios monarchicos. 

Honrariam a qualquer parlamento os debates desse tempo. 
Em 1888 Campos Salles, que já pleiteara em 1882 pelo fundo de eman-

cipação dos escravos, dizia em sessão de 23 de Janeiro: "E' incontestável 
que caminhamos rapidamente para o termo da questão servil. O movimento 
geral que se nota em toda a província, a adhesão espontanea que se ma-
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nifesta em toda a parte, e principalmente entre os mais interessados, que são 
os proprios proprietários de escravos, são tantos signaes indicativos de que 
nós caminhamos para a rapida realisação desta grandiosa obra — a emancipação 
dos escravos na província de S. Paulo." A 31 desse mez, dizia: "Pela obser-
vação dos factos verifica-se que quanto mais se esforça a resistência escra-
vista, tanto mais rapida se torna a marcha do abolicionismo, agora triumphante 
em todos os espíritos, porque tem dominado a consciência universal". 

Antonio Prado, já conselheiro do Império, repetia em sessão da Assem-
bléa Provincial, a 27 desse mez, o que havia affirmado em 1877, no Senado, 
isto é: "que se o governo não promovesse na sessão do anno seguinte a so-
lução definitiva dessa questão, estaria em opposição". 

A 29 de Fevereiro occupa a tribuna o mesmo deputado para affirmar 
"victoriosa na consciência nacional a causa da emancipação dos escravos" e 
solicitar o auxilio de todos os partidos para a terminação da gloriosa cam-
panha que "não era de indivíduos, nem de partidos, mas de todos os paulistas." 
Os dias desta instituição, dizia Almeida Nogueira, uma das mais formosas 
cerebrações que conhecemos, em sessão de 31 de Janeiro desse anno, "todos 
o comprehendem, estão contados, a hora do seu termo final ha de soar muito 
mais depressa do que se acredita". 

A 6 de Março abriu-se a discussão do projecto da bancada republicana, 
creando o imposto de quatrocentos mil réis sobre cada escravo matriculado. 
Cabendo á lei geral resolver relativamente ao direito de propriedade, a pro-
víncia se movimentava, difficultando com o imposto a conservação do braço 
escravo. Approvado em 2." turno, mereceu em terceiro vibrante discurso de 
Prudente de Moraes. Era um appello e um desafio á consciência dos repre-
sentantes de S . Paulo, enfrentando a opposição, entre outros, de Duarte 
Azevedo, sympathico á abolição, mas contrario ao projecto. 

Poucos dias a seguir, a 10 de Março, organizava-se o Ministério que se 
apresentou ao paiz propondo a extinção da escravatura, sem condições. 

A 13 de Maio marcava a historia patria a data imperecivel da redempção 
de uma raça, na mais justa, ruidosa e commovente alegria. 

Orando em 1879, Alartinho Prado Júnior iniciava vehemente discurso, lem-
brando que "havia um anno que na assembléa legislativa provincial de S . 
Paulo, pela primeira vez, no segundo reinado, desfraldou-se aos ventos da 
publicidade e da discussão a bandeira republicana." 

Bernardino de Campos, em memorável discurso, analysa a 4 de Fevereiro 
de 1888, pacientemente e com primores de eloquencia e delicadeza parla-
mentar, os antecedentes das pregações democráticas, dos "esforços para o 
governo do povo pelo povo", e os vicios do regimen monarchico. "E' impos-
sível deter a marcha do progresso", dizia o saudoso estadista, immortal na 
gratidão patrícia, "póde-se perturbal-a mas não se pôde extinguir a lei da 
evolução, e assim cumpre que todos os patriotas se congreguem no pensamento 
de não oppôr óbices a todas e quaesquer manifestações das forças democra-
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ticas por que nellas é que está a vida e delias é que pôde vir a salvação da 
nossa sociedade." 

Prudente de Moraes encerrara a 28 de Fevereiro do mesmo anno, uma 
oração de viva fé republicana, de sinceros arroubos democráticos, com estas 
palavras: "Não podemos, sr. presidente, continuar a esperar a liberdade e a 
prosperidade de um regimen que assim suffoca a Nação." 

E Campos Salles, tribuno conceituoso, depois de uma bellissima pagina 
de direito publico, conquistando inapreciável vantagem aos que o interrom-
piam frequentemente com apartes, termina a sua vigorosa, integra e arreba-
tadora clava de combate ás instituições monarchicas, depois de recordar que 
o Congresso de Pariz não acreditava na obra de Cavour tornando a Italia 
uma potencia; que George Sand duvidava da existencia dos Estados Unidos 
sem o auxilio da escravidão, com estas palavras: "Da mesma maneira áquelles 
que ainda dizem que o Brasil jamais subsistirá sem a monarchia, o futuro 
responderá bem depressa, estabelecendo aqui, como tem estabelecido em todo 
o solo americano, o dominio perpetuo da republica". 

Os discursos dos republicanos despertavam vivo enthusiasmo nas galerias 
sempre repletas de assistentes. 

Em Janeiro de 1887 a propaganda das ideias democráticas tinha sulcado 
fundamente a opinião pública. A 15 desse mez, exclamava o mesmo orador: 
"Senhores, a ideia republicana está fazendo o seu curso e como todas as 
correntes ella ganha de impetuosidade a medida que vence o espaço. Quando 
quizerem dar o golpe de morte será necessário supprimir os comícios, sup-
primir o voto, supprimir a própria consciência nacional. Mas nesse dia se-
nhores, quando não se puder pensar alto neste paiz, teremos, não a conspiração 
republicana, mas a grande conspiração da patria." 

O orador arrebatara a assistência e a sessão foi suspensa deante das 
vibrantes manifestações populares. 

Os prégadores do regimen novo, viam bem perto o advento da victoria, 
e assim Bernardino de Campos, no mesmo anno. a 17 de Janeiro, tinha palavras 
de futuro organizador do S. Paulo republicano. Dizia: "Se como espero, 
como exige o futuro e a felicidade desta patria, a ideia democratica em sua 
fórma mais adeantadá encontrar abrigo a que tem direito no coração de todos 
os brasileiros, ss. excs. não constituirão excepção no meio dos seus concida-
dãos. Nesse dia, o Brasil contará no numero dos seus servidores, os cidadãos 
dirtinctos que militam em todos os partidos." 

Ficavam assim amortecidos alguns debates presos á politica partidaria 
das cidades do interior e que repercutiam frequentemente na tribuna parla-
mentar. Basta lembrar entre outras discussões, a que suscitaram em sessão 
de 24 de Março de 1879, as posturas da municipalidade de Areias. 

Oppunha-se o deputado Antonio Augusto da Fonseca, mais tarde presi-
dente do Paraná, a que se rezasse, em voz alta, dentro da cidade, e a tal pro-
posito foi animada e tensa a controvérsia. 
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Não faltava na porfia entre os partidos monarchicos — liberal e con-
servador — a dicacidade de homens respeitáveis como o padre José Vicente 
Valladão, vigário de Conceição dos Guarulhos, cuja phrase fácil e expon-
tânea, amenisava, com o riso que provocava, pela graça natural, o calor dos 
debates. 

Certa vez disse que além de hosannas e ovações até epithalamios levan-
taram ao sr. Baptista Pereira, presidente da Província. E continuou: "Sim, 
epithalamios são canções que se dirigem aos noivos (risadas) e o sr. Baptista 
Pereira desde que pôz os pés nesta província foi considerado uma noiva 
(continuam as risadas) que além de bella era formosa na expressão do mo-
derno romântico. (Risadas prolongadas). V. exc. sabe de quanto é capaz um 
coração apaixonado; eu mesmo que sou padre e que não devo estar sujeito 
a essas paixões, tenho medo de mim. (Risadas.)" 

Era essa, em traços ligeiros, a phisionomia de nossa Assembléa, patriótica 
e elevada em seus prélios cívicos, quando, proclamado o regimen republicano, 
o decreto federal n.° 7 do Governo Provisorio, de 20 de Novembro de 1889, 
dissolveu as assembléas provinciaes. 

Foram em seguida eleitos os representantes do Congresso Constituinte 
paulista que realizou a sua primeira sessão a 1 de Junho de 1891, sob a 
presidencia do venerando sábio e senador dr. Luiz Pereira Barreto, festejado 
republicano propagandista. 

O decreto n.° 104 de 15 de Dezembro de 1890 designou o dia 20 de Fe-
vereiro de 1891 para as eleições dos deputados e senadores que tomariam 
parte nesse Congresso, convocado para 20 de Março desse anno. 

A ideia vencedora entre os chefes republicanos foi pedir á politica, á in-
dustria, ao commercio, ao funccionalismo publico, á imprensa, á advocacia, á 
engenharia e á medicina seus representantes. E assim o quizeram também as 
urnas na constituição da nossa primeira assembléa democratica. 

Pedro Lessa, figura saliente pelo saber, lamentou nesse memorável inicio 
da vida de S . Paulo como Estado federado, o açodamento da votação da 
primeira Constituição paulista, datada de 14 de Julho de 1891 e a ausência 
da noção exacta do regimen federal. 

Seria demorar muito o termo destas linhas, destacar nome a nome de 
quantos têm collaborado na elaboração das leis para a grandeza paulista. Para 
só referir-me a alguns, que os sepulchrarios recolheram inanimados, bastará 
dizer que illuminaram os annaes do Congresso de S . Paulo, Bernardino de 
Campos, Cerqueira Cezar, Pedro Lessa, Rubião Júnior, Duarte Azevedo, Pei-
xoto Gomide, Almeida Nogueira, Rivadavia Correia, Aureliano Coutinho, João 
Monteiro, Brazilio dos Santos, Aureliano Gusmão, Siqueira Campos, Mello 
Peixoto, Frederico Abranches, Alfredo Guedes, Veiga Filho, Gabriel Prestes, 
Wenceslau de Queiroz, Hyppolito da Silva, José Maria Lisboa, Paulo Egydio 
de Oliveira Carvalho e outros. 
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Soffreu na primeira constituinte largo debate a creação de duas Camaras, 
tendo sido adoptado o systema bi-cameral que, para Esmein, é quasi um 
axioma de direito constitucional moderno. 

O mandato dos deputados em numero de 40, passou a ser de três annos, 
e de seis o dos senadores, que eram 20. 

O regimen federativo abria a S . Paulo, grandes possibilidades de activar 
e incrementar as suas fontes economicas e de fecundo aproveitamento da 
profícua energia de seus filhos. 

O Congresso investiu-se de amplas attribuições para a organização da 
vida administrativa do Estado, da instrucção publica, da ordem judiciaria, 
financeira, policial e hygienica. Acabava a esse tempo de ser votada a Consti-
tuição da Republica, de 24 de Fevereiro de 1890, na qual as aspirações de-
mocráticas, os postulados das prégações e das promessas dos propagandistas, 
deviam ser esculpidas. Triumphou ahi o § 2.° do art. 65 que Barbalho con-
sidera "a chave mestra da federação. A regra aurea da discriminação de 
competências". 

Reza o dispositivo que é facultado ao Estado todo e qualquer poder ou 
direito que lhe não fôr negado por clausula expressa ou implicitamente con-
tida nos textos da Constituição. 

Dentro de taes prerogativas os legisladores republicanos paulistas mo-
delaram a sua lei maxima, ao amparo de cujos dispositivos e franquias liberaes 
tem sido possível o surto impressionante do progresso e da maravilhosa trans-
formação de S . Paulo. 

A autonomia do município em tudo quanto diga respeito ao seu peculiar 
interesse, incrementou a pujança da peripheria a reflectir-se na opulência da 
capital paulista. 

Os debates travados em torno da organização do município — basilar do 
systema democrático — animou grandes oradores, entre os quaes se alinhou 
notável e illustrado, o saudoso senador Almeida Nogueira. 

Os constituintes de 1891 votando a nossa lei das leis sob a impressão 
da grande conquista democratica de 89, não podiam tornal-a obra impeccavel 
e alheia á influencia do ambiente politico do momento. D'ahi varias demasias, 
alguns dispositivos onde foi exaggerado o poder do Estado, considerado so-
berano no art. 1.° e com poderes de decretar o estado de sitio e suspender 
as garantias constitucionaes no art. 69. 

Não lhes faltou saber para que o art. 71 consignasse a previdente clau-
sula impositiva, ordenando que de dez em dez annos ficasse a Constituição 
em revisão integral. Certo não quiz o legislador attribuir aos vindouros a 
preoccupação de reformar para mutilar ou sempre modificar. Attribuia-lhes 
patriotismo e elevado sentimento republicano e de defesa da causa publica, 
suppondo que, aberta ao exame em seu contexto, a Constituição paulista re-
colherá em seus dispositivos as idéias, as aspirações e as reformas que du-
rante uma década tiverem amadurecido e triumphado na consciência collectiva. 
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Os factos confirmaram essa previsão. 

Em 1891 reuniu-se a primeira constituinte decennal sob a presidencia do 
dr. Joaquim Lopes Chaves, muitas vezes deputado provincial, presidente da 
Camara e deputado federal. Resultou inútil a reunião nesse anno por cir-
cumstancias partidarias, mas em 1905 a revisão proposta foi possível, fóra 
do decennio, por indicação das duas casas legislativas, nos termos da lei. 

Presidiu-a o alto e claro espirito do conselheiro Duarte Azevedo que, 
depois de fulgurar na historia do parlamento nacional, de culminar no trato 
das letras jurídicas, de illuminar uma cathedra da Academia de Direito, veiu 
presidir o Senado paulista. A idade avançada não enfraquecia o vigor e a 
mocidade da palavra animada, lúcida e convincente, do poeta inspirado, do 
operoso e notável ex-ministro da Justiça em 1871, no gabinete de 7 de Março, 
presidido pelo visconde do Rio Branco. Em 1911, vinte annos após a pro-
mulgação da Constituição de S . Paulo, nova revisão esta soffreu, ainda sob 
a presidencia de Duarte Azevedo. Foi preoccupação dominante e vencedora 
evitar delegações de um poder a outro; dar ao Congresso a faculdade de 
convocar reuniões extraordinarias, cem dependencia de outro poder; per-
mittir-lhe deliberar nas reuniões extraordinarias sobre qualquer assumpto sem 
prejuízo daquelle que motivar a convocação e, finalmente, estatuir que a 
lei orçamentaria não deve conter matérias estranhas á fixação da despeza e 
ao calculo da receita. 

Relatou a proposta de revisão em 1891, Duarte Azevedo, e em 1905 Her-
culano de Freitas que nessa investidura, na Academia de Direito como lente 
e director, no leaderato da Camara dos Deputados, na Camara Federal, no 
Senado paulista. r!0 Ministério da Justiça, nas Secretarias da Justiça e de 
Fazenda deste Estado, e na imprensa, marcou sempre a sua passagem como 
orador eloquente e erudito, administrador e constitucionalista. 

Foi relator do parecer da Commissão Revisora em 1911, em longo e con-
ceituoso trabalho, o senador Mello Peixoto que, como secretario da Fazenda, 
do Interior, da Agricultura e da Justiça, prestou relevantes serviços a este 
Estado. Revelou então o seu grande preparo jurídico nos debates que foram 
dos mais brilhantes guardados nos nossos annaes. 

Presidiu a revisão de 1921, o actual presidente do Senado, sr. dr. Jorge 
Tibiriçá, ex-presidente do Estado ao proclamar-se a Republica e posteriormente 
no quatriennio de 1904 a 1907. Continuando a dispensar á sua terra a melhor 
parte de suas energias, trouxe a sua autoridade de propagandista republicano 
e estadista, os seus esforços e assídua frequencia na collaboração da obra 
legislativa de que resultou a Constituição de 1921. 

Coube a quem escreve estas linhas, a honra insigne de relatar o parecer 
da Commissão incumbida de rever o nosso codigo politico, nesse anno. 

Poucas alterações foram propostas e adoptadas. Entre ellas a exigencia 
do concurso para a primeira investidura da magistratura, a escolha de membro 
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do Tribunal de Justiça para o cargo de procurador do Estado e a creação do 
Tribunal de Contas, que constituía aspiração consagrada pelas manifestações 
de muitos publicistas e parlamentares. Foi modificado o dispositivo que tor-
nava possível ser eleito presidente do Estado quem não tivesse nascido no 
Brasil. O numero de deputados elevado a 50 em 1905, passou a ser de 60, 
e os senadores que em 1891 eram 20, em 1905, 24, são actualmente, pela 
ultima reforma, trinta, com o mandato por nove annos. 

Os revisores de 1921, como os anteriores, entenderam que só deviam 
propor as modificações que a experiencia e as crescentes e novas necessidades 
politicas e sociaes porventura aconselhassem. 

Disse em seu parecer, desse anno, a Commissão Revisora: "Todas as 
leis, sejam constitucionaes ou ordinários, escreveu Gonzalez Calderon, da 
Universidade de La Plata, que não se ajustem aos interesses da nação, são 
artifícios destinados a desapparecer o não pertencem ao domínio do direito poli-
tico, sinão á dissertação académica. Como trabalho humano não podiam preten-
der os autores da nossa Constituição que ella não fosse susceptível de correcções 
ulteriores ou modificações dictadas pela marcha evolutiva da sociedade. 

Ha, certamente, como ensina Estrada, em seu Curso de Direito Constitu-
cional, uma parte movei nas constituições e outra a que Bagehot, na Consti-
tuição Ingleza, chamava a sua parte imponente e nós diremos estável e fun-
damental." 

Em vários debates sobre a nossa Constituição resurgem indicios de que 
o parlamentarismo tem tido alguns adeptos entre os legisladores paulistas. 
Permanecem e triumpham porém as praticas mais compatíveis com o systema 
politico que adoptamos e que, á Aréchaga convenceram, ao calor do estudo e 
da experiencia "de que nas republicas é muito superior ao governo parla-
mentar ou de gabinete, regimen de transacções, proprio das monarchias". Elie 
receava a "via perigosa quanto suggestiva do parlamentarismo". 

E assim Assis Brazil que entende serem raros os povos dignos do regimen 
parlamentar no qual, escreve Delafosse, tudo se sacrifica á expressão theatral, 
á palavra, palavra que não attrahe o povo senão quando é arma de combate. 

A elaboração das nossas leis obedece a turnos regimentaes obrigatorios, 
em cada Camara, com amplas garantias de discussão. 

As varias commissões permanentes opinam sobre o projecto e diminuem 
ao plenário somma considerável de trabalho. Aberto o debate estão habilitadas 
p. informar e discutir. O Congresso é como ensina Wilson, o poder central e 
preponderante do systema federal. O poder executivo é colegislador quando 
propõe a lei, quando a promulga, quando a veta e quando executa a lei, diz 
Jimenez Aréchaga. E' o legislativo, como doutrina Story, o grande e supremo 
poder em todo o governo livre. 
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Foi sempre traço notável na nossa vida congressional e anteriormente na 
Assembléa Provincial, o apreço e requinte de gentileza entre os oradores, na 
porfia mais intensa dos debates, inspirados sempre pela defeza dos interesses 
públicos. j 

Já François Maury, escrevendo sobre os homens de Estado da França, 
firmara esta verdade: "O que constitue a verdadeira democracia, são, antes 
das leis, os costumes: a concepção do interesse geral predominante, a livre 
disciplina das vontades individuaes e um vigoroso espirito publico. Instaurae 
esta ideia nacional, á qual fiquem subordinadas as actividades particulares, 
creae este civismo illuminado: a harmonia e a equidade se estabelecem na 
nação." 

E' ampla devéras a exigencia da nossa epigraphe. Dizer sem deficiencia 
do Parlamento Paulista durante oitenta e tantos annos, alcançando nos detalhes 
minimos a sua obra e os effeitos delia, reclamaria trabalho incompatível com 
o espaço reservado aqui ao assumpto e excessivo para a competencia do autor 
destas linhas. 

Joaquim Nabuco, primaz pelo saber, pela erudição e pelos talentos, escre-
veu em seu estylo modelar: "as leis da intelligencia são inflexíveis e a pro-
ducção do espirito que não se alimenta sinão de sua própria imaginação, tem 
que ser cada dia mais sem valor". 

Esta verdade irretorquivel em qualquer trabalho, impõe-se victoriosa no 
exame e estudo retrospectivo da vida de um povo e seus feitos, de uma insti-
tuição e sua actuação durante varias décadas. 

Valho-me, pois, dos deficientes elementos que encontro a partir dos pri-
mórdios da vida legislativa paulista, abrigo-me nas pesquisas dos raros auda-
ciosos que emprehenderam a ardua tarefa da noticia histórica de alguns dos 
nossos varões illustres que se destacaram no scenario da vida paulista e na-
cional, preoccupados em defender a unidade da Patria pelos laços da lingua e 
da federação e a prosperidade de S . Paulo. 

Foram homens de fé e de vontade, escrevendo com as suas energias mul-
tiplicadas, serena e patrioticamente, os primeiros lineamentos de uma construc-
ção que se approxima da esplendida realidade. 

Nellas estão os aspectos de cada etapa vencida na vida do Brasil, refle-
ctindo a acção, a perseverança e a pugnacidade dos nossos homens públicos. 

Aqui onde se iniciou a formação da nacionalidade brasileira, onde o espi-
rito de iniciativa, de arrojo, de audacia do paulista dava a cada um a consciên-
cia de sua individualidade, creou-se o ambiente das ideias liberaes que se re-
flectiram na vida e na obra legislativa da Província e do Estado republicano. 

No estado actual da sciencia histórica, repitamos com Oliveira Vianna, o 
texto dos documentos não basta só por si para fazer reviver uma época ou com-
prehender a evolução social de um dado aggregado humano. 
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E' o exame das causas e seus effeitos que explicarão e dirão por que 
prosperou S . Paulo rapida, violenta e milagrosamente, fazendo em um século 
o que muitas nações em séculos sommados não alcançaram na transformação 
economica, social e politica. 

Nesse evolver magnifico coube ao parlamento paulista, desde a Assembléa 
Provincial pelos seus pró-homens até o Congresso Legislativo, completando a 
bellissima e harmónica trilogia de poderes da nossa organização politica, colla-
boração inilludivel. 

) 
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Dr. Antonio C A N D I D O R O D R I G U E S — Nasceu em S. Paulo, Estado 
de S. Paulo, a 19 de Julho de 1850. 

Tendo apenas 15 annos de idade, matriculou-se na Escola Militar, mos-
trando uma applicação e uma intelligencia tão invulgares que para logo con-
quistou a estima dos seus condiscípulos e a admiração dos mestres. Ter-
minava os preparatórios, os quaes rapidamente fizera, quando se desenca-
deava a guerra do Paraguay, em 1867: preferiu, então, patriota verdadeiro, 
ardoroso e sincero, em logar da matricula em um curso superior, a marcha 

para o scenario da batalha aonde 
ia collaborar na reinvidicação dos 
direitos pátrios. Prestou nos 
campos de guerra inestimáveis 
serviços, batendo-se como um 
bravo. Trez annos depois, em 
1870, voltou aos estudos, tendo 
conquistado as dragonas de offi-
cial. Bacharelou-se em mathe-
mathicas no anno de 1874, rece-
bendo o gráu de engenheiro mi-
litar. Entregou-se então aos la-
bores da sua profissão, servindo 
em commissÕes de engenharia do 
Estado do Paraná, de 1875 a 1878. 
Regressando ao Rio e apresentan-
do-se ao Commandante do Corpo 
de Engenheiros, a que pertencia, 
foi destacado para S. Paulo, pas-

sando a residir nesta cidade. Obteve, em 1880, demissão do exercito, que 
solicitára, tendo sido em seguida nomeado director das Obras Publicas do 
Estado, cargo em que permaneceu por espaço de trez annos. Em 1883, 
foi eleito para a cadeira de Deputado geral. Foi ainda, após a proclamação 
da Republica, escolhido para a Constituinte do Estado de S. Paulo, sendo 
um dos signatarios do nosso estatuto politico. Eleito Senador Estadual, 
em 1897, deixou esse cargo em Maio de 1900, para occupar o de Secretario 
da Agricultura no governo Rodrigues Alves. Encerrado o periodo gover-
nativo de que fazia parte, deixou aquella pasta, sendo então eleito Deputado 
Federal. Mais tarde, em 1906, entrou novamente para o Senado, resignando 
o mandato por ter sido chamado outra vez para a pasta da Agricultura, 
em 1908, no governo do Dr. Albuquerque Lins. No anno seguinte, creado o 
Ministério da Agricultura, Industria e Commercio, quando era Presidente 
da Republica o Sr. Dr. Nilo Peçanha, occupou o Dr. Candido Rodrigues a 
gerencia daquella pasta, procedendo á installação dos serviços affectos áquelle 
complexo departamento da administração brasileira. Em 1910, foi novamente 
eleito para o Senado de S. Paulo, onde até ao presente collabora, com a sua 
competencia e valor patriotico, no progresso e no renome politico e intel-
lectual deste Estado. 

O Partido Republicano, em Convenção de 7 de Novembro de 1915, indi-
cou-o candidato á vice-Presidencia do Estado. 
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Dr. Antonio Januario P I N T O F E R R A Z — Nasceu em Campinas, Es-
tado de S. Paulo. 

Doutor em Sciencias Jurídicas e Sociaes 
pela Faculdade de Direito de S. Paulo. Exer-
ce a profissão de advogado nesta capital, sen-
do lente cathedratico de Direito Civil na re-
ferida Escola. Nessa cadeira, o Dr. Pinto 
Ferraz, alliado á competência uma sympathica 
e impressionante clareza de expressão, tem 
recebido os mais eloquentes testemunhos de 
admiração do corpo docente e discente da tra-
dicional Casa de Ensino Superior de S. Paulo, 
que conta nelle um dos melhores mestres e 
amigos. Começou, nesta capital, em 1882, a 
sua carreira politica, tomando parte na organi-
zação da União Conservadora. Foi eleito, pela 
primeira vez, Senador Estadual em 24 de Se-
tembro de 1904, sendo reeleito tres vezes. 
Apresentou ao Senado importantes trabalhos, 
de profundo cunho jurídico, entre os quaes 

diversos pareceres das varias commissões de que tem feito parte, inclusive 
o parecer da Commissão Revisora da Constituição, apresentado em 1911. 

Pertence á Commissão de Recursos Municipaes, tendo sido também membro 
da Commissão de Justiça e Força Publica e da de Legislação e Poderes. 

• 
Dr. Antonio Martins F O N T E S J Ú N I O R — Nasceu em Santos, Estado de 

S. Paulo, a 2 de Outubro de 1866. 
Terminados os seus preparatórios no Collegio de Itú, onde grangeára os 

melhores prémios pela sua applicação ao estudo, matriculou-se em 1885, na 
Faculdade de Direito de S. Paulo, recebendo, em Novembro de 1889, o grau 
de Bacharel em Sciencias Jurídicas e Sociaes. Começou em Pindamonhangaba 
a sua carreira politica, ao mesmo tempo que se dedicava á advocacia. Foi 
eleito Vereador Municipal na celebre eleição 
da "Cruz Grande", realizada a 30 de Agosto de 
1892, cargo de que não tomou posse, em vir-
tude do não reconhecimento dos candidatos 
governistas. Redigira, quando estudante, o 
"Correio de Santos", orgam republicano, sen-
do collaborador da "Reacção", orgam acadé-
mico. Foi ainda redactor do "Paulista", fo-
lha revolucionaria e doutrinaria, pela qual ter-
çou armas contra o governo de então. Eleito, 
pela primeira vez, Deputado ao Congresso Es-
tadual a 30 de Dezembro de 1893, sendo suc-
cessivamente escolhido para o mesmo posto. 
Entre os numerosos e valiosos serviços pres-
tados a Pindamonhangaba, na qualidade de 
Deputado Estadual, destacam-se-lhe os do 
abastecimento de agua, da edificação do 
grupo escolar e da construcção da estrada 
de ferro de Pindamonhangaba a Campos 
do Jordão. Fez parte no Congresso de todas as commissões, occupando, 
durante nove annos, o cargo de presidente da Commissão de Instrucção Pu-
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l)lica. E' da sua autoria o parecer, approvado unanimemente pela Camara e pelo 
Senado, contra o monopolio das carnes verdes, quando foi agitada essa im-
portante questão. Autor da elaboração da reforma do Gymnasio da Capital, 
afim de poder ser equiparado ao Gymnasio Nacional, e de dois projectos so-
bre a Força Publica, dos quaes foram aproveitadas algumas idéas contidas 
na actual legislação. Tomou parte em todas as discussões da Camara, traba-
lhando em reformas de grande monta, como as da instrucção publica, organi-
sação judiciaria, Força Publica, reformas eleitoral e municipal e reforma 
constitucional. 

Cel. Antonio L A C E R D A F R A N C O — Nasceu em Itatiba, Estado de 
S. Paulo, a 13 de Junho de 1853. 

Passou a sua mocidade em Araras, onde então residiam seus paes, dedi-
cando-se á agricultura. Sendo embora seu pae o Barão de Araras, influente 
chefe politico monarchista, fundou nessa cidade o Partido Republicano, 
pelo qual foi eleito Vereador e Presidente da Camara Municipal em varias 
legislaturas. 

Bateu-se francamente pela abolição da escravatura; e, em Santos, para 
onde transferira a sua residencia, entrou desde logo a orientar a orga-

nização dos elementos republicanos. Logo 
após a proclamação da Republica, veio resi-
dir nesta capital e aqui fez parte da Commis-
são Permanente do Partido Republicano. Foi 
eleito, em seguida, membro da Commissão 
Directora desse Partido, logar para o qual tem 
sido sempre reeleito, até esta data, sendo o 
mais antigo dos membros dessa corporação, 
onde trabalhou ao lado dos mais conspicuos 
chefes republicanos. Desde 1892, vem sendo 
reeleito para o Senado Estadual, tendo sem-
pre pertencido á Commisão de Finanças. U m 
dos seus trabalhos mais notáveis foi a Carta 
Aberta, dirigida ao então Presidente da Re-
publica, o Dr. Campos Salles, acompanhada 
de um projecto de lei e de longa exposição 
de motivos brilhantemente fundamentada, re-
gulando a creação de Sociedades Cooperati-
vas no Brasil- Foi fundador e presidente do 

Banco União, nesta capital; fundador da Companhia Telephonica de S. 
Paulo, a qual até ha pouco tempo presidiu; e um dos fundadores da Escola 
de Commercio ''Alvares Penteado" e do Conservatorio Dramatico e Musical, 
sendo presidente de ambos. E' presidente, ainda, da Sociedade Anonyma Fa-
brica Japy. 

Durante annos seguidos, foi director do "Correio Paulistano", e pro-
prietário do "Commercio de S. Paulo", de cuja empreza era presidente. 

Como Provedor da Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo, de cujo 
cargo se afastou por motivo de moléstia, prestou relevantes serviços á cari-
dade publica, organizando e dirigindo um hospital quando a epidemia da 
grippe invadiu esta cidade. 

O conjuncto de serviços prestados por S. Excia. ao Estado de S. Paulo 
collocou-o em fulgurante destaque na sympathia e na admiração de todos, 
sem distincção de credo politico. 
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Dr. Antonio de P A D U A S A L L E S — Nasceu em Campinas, Estado de 
S. Paulo, a 9 de Novembro de 1860. 

Bacharel em Sciencias Jurídicas e Sociaes pela Faculdade de Direito 
de S. Paulo, da turma de 1884. Iniciou a carreira politica na sua cidade 

natal em 1887, sendo eleito 1.° Juiz de Paz 
da Parochia de Santa Cruz, daquella cidade, 
tendo como companheiros o Dr. Antenor Gui-
marães e o Dr. Campos Mesquita, respectiva-
mente, 2.° e 3.° Juizes de Paz da referida 
Parochia. Foi reeleito varias vezes. Começou 
a sua vida parlamentar em 1894, como Depu-
tado ao Congresso Federal em varias legisla-
turas. Foi em seguida escolhido para occupar 
uma cadeira no Congresso Estadual, sendo 
presidente da Camara de 1901 a 1902. Depois, 
indicado para o Senado paulista, foi, pela pri-
meira vez, eleito Senador Estadual, em 1." de 
Dezembro de 1903. Em fins de 1908, convi-
dou-o o Dr. Albuquerque Lins, a esse tempo 
Presidente de S. Paulo, para occupar a pasta 
de Secretario da Agricultura e para preen-
cher a vaga do General Candido Rodrigues, 
então nomeado Ministro da Agricultura no 

governo Nilo Peçanha. Deixando, em 1912, aquella Pasta, voltou ao Se-
nado Estadual, reeleito em 24 de Dezembro de 1913. 

Assumindo a Presidencia da Republica o Dr. Delphim Moreira, á vista 
do estado de saúde do Conselheiro Rodrigues Alves, foi o Dr. Padua Salles 
nomeado Ministro da Agricultura, cargo que occupou até a posse do Dr. 
Epitácio Pessoa. Voltou ao Senado, onde ainda presta novos serviços ao 
Estado de S. Paulo, pertencendo á Commissão de Fazenda. 

Faz parte da Commissão Directora do Partido Republicano. E' fazen-
deiro e director do Banco Commercio e Industria. 

• 
Dr. Antonio D I N O da Costa B U E N O — Nasceu em Pindamonhan-

gaba, Estado de S. Paulo. 
Doutor em Direito pela Faculdade de Direito de S Pnnln <w1p rnnmiietnn 

o logar de professor. Tem exercido as func-
ções publicas de Promotor da Justiça, Juiz 
de Direito Substituto, Lente de Direito, 
Secretario de Governo, Director da Fa-
culdade de Direito, Deputado Federal e 
Senador do Estado. Em 1894, iniciou, nes-
ta capital, onde residia, a sua carreira po-
litica, sendo naquelle anno eleito pela pri-
meira vez Deputado Federal pelo dis-
tricto de Guaratinguetá. Foi por tres ve-
zes eleito para este cargo e por trez ve-
zes eleito para o Senado de S. Paulo. Con-
vêm destacar aqui, na enumeração dos di-
versos postos occupados pelo illustre pau-
lista, a sua passagem pela Secretaria do 
Interior no Governo do eminente Campos 
Salles; pois, na gestão dessa pasta do Es-
tado de S. Paulo, o Dr. Dino Bueno se revelou, de parceria com o homem pu-
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blico carregado de sentimentos patrioticos, um fino e subtil administrador, na 
posse dos conhecimentos exigidos para a gerencia do apparelho a que tinha 
sido chamado. Na Camara Federal, pertenceu á Commissão de Justiça, fazendo 
parte no Senado Estadual das Commissões de Recursos Municipaes e Fazenda 
e Contas. Apresentou á primeira das Casas citadas, onde foi "leader" em 1900 c 
1901, importantes relatorios e brilhantes pareceres, e pronunciou discursos me-
moráveis. No Senado, onde tem assento desde 1904, e para o qual fôra eleito, pela 
primeira vez, em 1.° de Dezembro de 1903, são numerosos e de grande monta 
os trabalhos apresentados pelo Dr. Dino Bueno. E' membro da Commissão 
Directora do Partido Republicano. 

• 
General B E N T O Augusto de Almeida B I C U D O — Nasceu em Soro-

caba, Estado de S. Paulo. 
Agricultor, residente nesta capital. Co-

meçou, em 1870, na cidade de Campinas, a 
sua carreira politica. Foi Commandante Su-
perior da Guarda Nacional. Eleito, pela pri-
meira vez, Senador Estadual em 31-12-1900, 
sendo reeleito em 2-2-1907, 8-2-1913 e para 
a actual legislatura, em 24-4-1922. Vete-
rano do Paraguay, ferido quatro vezes em 
combate. 

Deixando seus estudos em S. Paulo, 
marchou no então 7.° de voluntários desta 
Prov inda como Alferes, procedendo de tal 
maneira que foi logo após promovido ao 
posto de Tenente pelo General Visconde de 
Herval, e mais tarde pelo Marquez de Ca-
xias ao posto de Capitão. Ferido gravemente 
na ultima vez em que entrou em combate 
"elle se não queria retirar das trincheiras do 
Curupaity, nas quaes fôra o primeiro a pe-

netrar", conforme o officio do Marquez de Caxias de 15 de Maio de 1868, 
endereçado ao então Ministro e Secretario de Estado dos Negoc ios da 
Guerra, Exmo. Sr. Conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Voltando ao Brasil, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço 
em consequência de ferimentos recebidos no assalto e tomada das trin-
cheiras inimigas no dia 21 de Março de 1868, fez-se ardoroso propagandista 
da Republica ao lado de Prudente de Moraes, Campos Salles, Bernardino 
de Campos e Glycerio, pertencendo ao rol dos mais brilhantes precursores 
do regimen e sendo actualmente uma das figuras mais venerandas da histo-
ria brasileira. 

Pertence á Commissão de Agricultura e Colonização. 

• 
Dr. C A N D I D O Nanzianzeno da M O T T A — Nasceu em Porto 

Feliz, Estado de S . Paulo, a 9 de Maio de 1870. 
Estudou humanidades com seu proprio pae, o velho educador Fernando 

Maria Nogueira da Motta, em Capivary, para onde se mudára, deixando Porto 
Feliz, aos 9 annos de edade. Entrou, em 1888, na Faculdade de Direito de 
S. Paulo, bacharelando-se em Sciencias Jurídicas e Sociaes no anno de 1891. 
Foi nomeado Promotor Publico de Amparo no anno seguinte, casando-se na-
cjuella cidade. Quando, em Dezembro de 1892, foi creada, no governo do 
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Dr. Bernardino de Campos, a segunda Promotoria Publica, foi o Dr. Candido 
Motta nomeado para esse cargo. No governo Campos Salles, em 1896, foi 
nomeado 2.° Delegadç da capital, exercendo durante dez mezes estas funcções 
com um brilhante desempenho. 

Aberto o concurso para a cadeira de Direito Criminal e a ella se submet-
tendo o Dr. Candido Motta, conquistou classificação nas provas, sendo nomeado 
cathedratico da nossa Faculdade, cadeira que occupa ha vinte e seis annos, com-
petentemente. 

Foi eleito para o Congresso Estadual, 
pela primeira vez, em 1898, sendo reeleito na 
legislatura 1901-1903. Fez parte, na primeira 
destas legislaturas, da Commissão de Instruc-
ção Publica, prestando importantes serviços 
ao ensino do nosso Estado e apresentando 
trabalhos de grande monta, entre os quaes a 
creação do Instituto Disciplinar. Apresentou, 
na 2." legislatura, valiosos trabalhos como os 
que se referiam ao Patronato Agrícola e á 
reforma judiciaria, justificando o projecto, 
transformado em lei, estabelecendo o registo 
de animaes neste Estado, projecto adoptado 
integralmente no Estado de Minas Geraes, 
em virtude dos magníficos effeitos que pro-
duzira. Preoccupou-se, na Camara Esta-
dual, com a situação precaria dos fa-
zendeiros, exhortando a creação do cre-
dito agrícola, cuja necessidade punha em relevo criterioso. 

Eleito Vereador em 1905, bateu-se, na Camara Municipal, no sentido de 
auxiliar e incrementar a producção paulista. 

Novamente eleito Deputado Estadual, em 1908 e, em 1909, designado 
nas urnas para o Congresso da Republica. Fez parte, na Camara Federal, de 
varias CommissÕes, nas quaes se encarregou de trabalhos da maior impor-
tância, merecendo largos elogios. 

Defendeu alli a siderurgia, produzindo discursos que ficaram memoráveis. 
Representou o Brasil no Congresso Pan-Americano, reunido em Santiago do 
Chile em 1908, publicando a respeito uma interessante memoria, entregue 
ao Governo da Republica. 

Em 1915, tratou, na Camara Federal, das taxas de capatazias e direitos 
alfandegarios. Collaborou na imprensa, já como jurisconsulto, já como homem 
de letras, evidenciando uma rara capacidade mental. 

Eleito para o cargo de Senador Estadual a 29 de Abril de 1922. 

• 
Dr. C A R L O S J. B O T E L H O — Nasceu em Piracicaba, Estado de S. 

Paulo, a 14 de Maio de 1854. 
Cedendo aos impulsos irresistíveis do seu temperamento, decidiu-se 

seguir um curso superior. 
Ass im é que, completos os preparatórios, matriculou-se na Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, onde para logo revelou as incommuns 
qualidades que mais tarde se iriam evidenciar de modo brilhante. 

Parallelamente, em S. Exa. se desenvolvia por esse tempo, alimentada 
por sérios estudos, a sua predilecção pelos assumptos de agricultura. 
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Já então era tida a sua voz como das mais autorizadas nesse campo 
scientifico. 

Formado em Medicina, começou nesta 
Capital a sua carreira politica, tendo exer-
cido as funcções publicas de Vereador e Se-
cretario da Agricultura. Neste cargo, pres-
tou inolvidáveis serviços á pecuaria e a 
outros ramos da prosperidade paulista, de-
pendentes da sua administração, merecendo, 
por esses actos, a gratidão dos nossos con-
terrâneos e a estima dos brasileiros em ge-
ral. Possue uma vasta cultura sobre as-
sumptos agrícolas aos quaes tem dedicado 
apaixonadamente a sua fulgurante intelli-
gencia, apresentando ao Senado, onde se 
distingue pela illustração e pela vivacidade 
de espirito, importantes trabalhos revelado-
res da sua alta visão de estudioso e pa-
triota. Convém salientar, dentre essas peças 
preciosas, as que se referem á lagarta 

rosada, á exportação dos sub-productos do algodão e á peste bovina, proble-
mas esses para cuja solução elle concorreu com projecções de raro saber e 
alevantado critério. 

Pertence á Commissão de Agricultura. 

• 
Dr. E D U A R D O da Cunha C A N T O — Bacharel em Direito. Dedican-

do-se á vida politica, entrou pela primeira vez para a Camara dos Deputados 
para a legislatura de 1898 a 1900, substituindo ao Dr. José Pereira de Quei-
roz, chamado a fazer parte do Governo. Foi 
reeleito para a legislatura de 1901 a 1903. Em 
1907, voltou á Camara para o período legislativo 
dacjuelle anno ao de 1909. Eleito em 2 de Fe-
vereiro de 1910 para o Senado Estadual, foi re-
conhecido e prestou compromisso em 11 de Ju-
lho, entrando em 15 do mesmo mez para a com-
missão permanente de Justiça e Força Publica, 
na qual serviu durante vários annos. 

Terminando o mandato em 1918, só em 29 de 
Abril de 1922 voltou á actividade parlamentar 
sendo eleito Senador por seis annos. A 10 de 
Julh o foi reconhecido, prestando compromisso e 
tomando posse a 15 do mesmo mez. 

Foi eleito membro da Commissão de Jus-
tiça e Força Publica, permanecendo até a presente data naquelle posto. 

O Dr. Eduardo Canto tem prestado, como homem politico, innumeros 
serviços ao Estado de S. Paulo, honrando o mandato que lhe foi conferido 
pela vontade e sympathia dos seus admiradores. 

• 
Cel. F E R N A N D O P R E S T E S de Albuquerque — Nasceu em Anga-

tuba, Estado de S. Paulo, a 26 de Junho de 1855. 
Após a terminação dos seus estudos em acreditada casa de ensino desta 

capital, dedicou-se muito cedo á lavoura, continuando como lavrador e 
como homem de imprensa, desta irradiando brilhantemente a sua activi-
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dade em propaganda da politica republicana a que se dedicara. Exerceu a 
sua palavra grande influencia dos seus princípios políticos, ao lado de com-
panheiros e amigos como o Coronel Manoel Lopes de Oliveira, advogado 
Moreira da Silva, padre Francisco de Albuquerque, Coronéis Joaquim Fo-
jaça, Antonio Vieira de Moraes e muitos 
outros. Declarou-se em opposição ao golpe 
de Estado de 3 de Novembro e á politica decor -
rente desse attentado á constituição da Republi-
ca, como se manifestou contrario á dictadura 
inspirada pelo Barão de Lucena, unindo-se aos 
adversarios da mesma. Normalisados os 
acontecimentos, foi o seu nome acclamado 
para as eleições á nova legislatura esta-
dual, entrando, em 1892, para a Camara dos 
Deputados, de que foi vice-presidente. En-
carregado de dirigir o movimento no Sul do 
Paiz, quando da guerra civil contra o go-
verno de Floriano, em 1893, pois que se 
apresentára a serviço militar nessa occa-
sião, concedeu-lhe o governo federal a no-
meação de Coronel honorário do Exercito, 
patente com que já pertencia á Guarda Na-
cional. 

Eleito Deputado ao Congresso da Republica para o periodo de 1898 a 
1902. Faz parte da Commissão Directora do Partido Republicano. 

Foi indicado pelo Partido Republicano Paulista para preecher o tempo 
que faltava ao Dr. Campos Salles no governo do Estado de S. Paulo, quando 
este illustre paulista foi escolhido para substituir na magistratura suprema 
da Republica o Dr. Prudente de Moraes, cujo mandato estava a expirar. 
A eleição do seu nome foi victoriosa e o seu governo justo, tolerante e 
patriotico. Deixando a cadeira da Presidencia do Estado, o Coronel Fer-
nando Prestes foi eleito Deputado Federal, em duas legislaturas, tendo 
sido chefe da bancada paulista e "leader" da Camara. Foi eleito Senador 
Estadual em 1906. Dividia a sua actividade entre os labores do mandato 
senatorial, a chefia do Partido para o qual havia entrado novamente como 
membro da Commissão Directora e os cuidados da propriedade agrícola 
em Morro Alto, quando a indicação da sua candidatura appareceu entre 
applausos e sympathias geraes para o cargo de Vice-Presidente, durante 
o periodo de governo que foi iniciado em 1908. Nes te posto de confiança 
civica e de representação politica, continuou a bem servir ao Estado e á 
Nação, pois assumiu a Presidencia por occasião da eleição de Presidente da 
Republica quando era disputada pelo Conselheiro Ruy Barbosa e pelo Ma-
rechal Hermes da Fonseca. Permaneceu no governo durante esse anno, 
tendo administrado com o critério e com o patriotismo que lhe são peculia-
res. Terminando o seu segundo governo, retirou-se para Itapetininga de 
onde veiu mais tarde occupar a cadeira de Senador e de membro da Com-
missão Directora do P. R. P. cargos que exerce actualmente. ( 1 ) 

* 

(1) Eleito vice-presidente do Estado, para Gubstituir o sr. Coronel V i rg i l io Rodrigues 
Alves, fallecido em 21 de Setembro deste anno. Para preencher a vaga aberta no 
Senado fo i eleito o Sr. Dr . Bento Pereira Bueno. 
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Dr. G U S T A V O de Oliveira G O D O Y — Nasceu em Pindamonhangaba, 
Estado de S. Paulo, a 13 de Março de 1848. 

Fez seus primeiros estudos no Seminário Episcopal de S. Paulo e de-
pois no Collegio Marinho do Rio de Janeiro. Matriculou-se, em seguida, na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1868, completando o seu curso 
a 25 de Novembro de 1872, com distincção nos dois últimos annos. 

Após a formatura, regressou á sua terra natal, retirando-se mais tarde 
para Guaratinguetá onde clinicou alguns annos. Abriu depois consultorio 

em Pindamonhangaba, tendo prestado servi-
ços ao hospital e á população locaes. 

Filiou-se ao Partido Republicano, do qual 
foi um dos prestigiosos chefes, esforçando-se 
no tempo da propaganda pelo desenvolvimento 
do mesmo. 

Em 1888, apresentou-se candidato ao lo-
gar de Vereador, sendo eleito com o auxilio 
dos liberaes, sympathicos á sua candidatura. 
Como representante do Município, procedeu 
na Camara com toda a correcção e trabalhou 
assiduamente pelo progresso de sua terra. Na-
quelle mesmo anno procurou congraçar com acti-
vidade os elementos de ambos os partidos mo-
narchicos, conseguindo organizar o Club Repu-
blicano, no dia 29 de Julho de 1889, sendo eleito 
membro de sua Directoria. Organizou, após 
a proclamação da Republica, o Governo Pro-
visorio do Município. 

Dissolvida a Camara Municipal de Pindamonhangaba, como as demais 
de todo o Estado, foi o Dr. Gustavo de Godoy nomeado presidente da Inten-
dência, cargo que deixou em consequência de mudança na politica estadual. 

A 7 de Março de 1892, foi eleito Senador ao Congresso do Estado, re-
nunciando o mandato em 18 de Abril de 1895, por ter sido eleito para a Ca-
mara Federal. Foi reeleito para o Senado paulista em 31 de Maio de 1903. 

Nomeado pelo Governo em 1905 para o cargo de Secretario do Interior, 
teve de renunciar em 26 de Dezembro de 1905 o mandato de Senador, to-
mando posse do cargo de Secretario em 1.° de Fevereiro de 1900. 

Foi ainda reeleito para o Senado Estadual em 7 de Agosto de 1908 e 
em 2 de Fevereiro de 1916. 

No Congresso Federal fez parte da Commissão de Instrucção Publica 
e no Congresso de S. Paulo das Commissões de Fazenda e Contas, Obras 
Publicas, Hygiene e Instrucção Publica e outras. 

Foi eleito para o cargo de 2.° Secretario em 1905, 1908 e 1909 e em 
1910 foi eleito 1.° Secretario sendo reeleito successivamente até 1917, anno 
em que foi escolhido para o posto de Vice-Presidente, que continua a exercer 
até a presente legislatura. 

Além das Commissões permanentes do Senado, foi eleito membro das 
Commissões para a elaboração das leis sobre terras publicas, minas, fisco 
e outras. 

* 
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Dr. G A B R I E L José Rodrigues R E Z E N D E — Nasceu em Campanha, 
Estado de Minas Geraes, a 22 de julho de 1868. 

Cursou a Faculdade de Direito de S. Paulo, bacharelando-se em 1891 ; 
em 1897, obteve o titulo de Doutor. 

Advogado commercial, abraçou com enthusiasmo esta carreira, ven-
cendo importantes questões, em que demonstrou a sua cultura e clarividência 

jurídica. Participando, em 1897, como concor-
rente a uma cadeira na Faculdade de Direito de 
S. Paulo, obteve o logar de Professor adjun-
to da referida Escola vencendo outros concor-
rentes de valor, sendo em 1901 nomeado defini-
tivamente para o cargo de professor de Direito 
Commercial. Conquistou immediatamente a 
sympathia e a admiração dos seus discípulos, 
por se haver mostrado, não somente uma auto-
ridade incontestável nas complexas questões 
das leis do commercio, mas também um dos 
mestres que sabem ensinar aos alumnos o amor 
do Direito. Junta-se a essas virtudes, na pes-
soa do Dr. Gabriel Rezende, o dom de uma 
lhaneza irreprehensivel e irradiante. E' um 
espirito que abrange as espheras de vários co-
nhecimentos sérios, consagrando-se a estudos 

scientificos que têm sido objecto de diversos relatorios ás Sociedades Scien-
tificas de S. Paulo, de que é membro. Publicou interessantes monographias 
sobre problemas jurídicos em simples matéria commercial alcançando enor-
me successo. ií 

Eleito para o Senado Estadual, pela primeira vez, em 14 de Março 
de 1909, sendo reeleito em 2-2-910, 8-2-913 e 29-4-922, ali se tem destacado 
pelo fulgor dos seus argumentos e limpidez de linguagem. 

• 
Dr. IGNACIO de Mendonça U C H Ô A — Nasceu em Maceió, Estado de 

Alagoas, a 19 de Setembro de 1855. 
Tendo terminado o seu curso de preparatórios no então afamado Colle-

gio Imbassahy, na Bahia, embarcou para o Recife, onde se matriculou na 
Faculdade de Direito, fazendo ali o 
primeiro e o segundo annos do curso 
juridico. Devido á transferencia de 
seus paes para S. Paulo, continuou 
na Faculdade de Direito daqui o seu 
curso, recebendo o gráu de Bacha-
rel em Sciencias Jurídicas e So-
ciaes em 9 de Novembro de 1879, 
sendo Director da Faculdade o 
Conselheiro André Augusto de Pa-
dua Fleury. 

Após a sua formatura, foi no-
meado para o cargo de Promotor 
Publico de Araracjuara, e depois 
transferido para Limeira. Poste-
riormente, exerceu o cargo de Juiz 
Municipal nesta cidade. 

Durante o Ministério Dantas, tendo sido convidado para exercer as 
funcções de Juiz de Direito em Formiga, no Estado de Minas, recusou 
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aquelle cargo. No Gabinete Martinho de Campos, convidado para o posto 
de Chefe de Policia de S. Paulo, não chegou a exercer o cargo em virtude 
da queda do Gabinete. 

Militou na politica, no Partido Liberal, e dois annos antes da pro-
clamação da Republica era declaradamente republicano. Abolicionista, li-
bertou seus escravos antes de 13 de Maio de 1888. Fez parte do Partido 
Republicano de Limeira. Exerceu os cargos de Vereador e presidente 
da Camara daquella localidade. Posteriormente, abandonou a politica, 
tornando-se exclusivamente lavrador, em Limeira, Descalvado e Palmeiras. 

Voltou á politica militante no Governo Tibiriçá, obtendo eleição para o 
cargo de Senador Estadual, pela primeira vez, em 2 de Fevereiro de 1907, 
sendo reeleito em 8 de Fevereiro de 1913, e para a actual legislatura. 

Dr. JOÃO Domingues S A M P A I O — Nasceu em Rio Claro (Annapolis), 
listado de S. Paulo, a 26 de Julho de 1877. 

Bacharel em Sciencias Jurídicas e Sociaes pela Faculdade de Direito 
de S. Paulo, onde collou grau no anno de 1897. De 1898 a 1899, exerceu 
o cargo de Delegado de Policia em Piracicaba, sendo chamado mais tarde 

a occupar o logar de Juiz de Paz no triennio de 
1902-1904, no mesmo município. Foi nomeado, 
em 1906, inspector do ensino da referida loca-
lidade, cargo que desempenhou até o anno se-
guinte. 

Trabalhou na imprensa durante algum tem-
po, occupando em 1898 e, depois, em 1901, o 
cargo de redactor-chefe da "Gazeta de Piraci-
caba". Eleito, pela vez primeira, para o Con-
gresso Estadual em 1907, pelo 8.° districto eleito-
ral do Estado, sendo reeleito, successivamente, 
por aquelle districto, em duas legislaturas. Apre-
sentou á Camara, entre outros, os seguintes tra-
balhos : sobre a creação do curso de engenheiros 
electricistas; sobre modificação da organisação 
municipal; modificação do systema eleitoral e so-

bre organização da Força Publica. Estes trabalhos foram approvados e 
transformados em leis do Estado. Apresentou ainda outros que regulam o 
aproveitamento das forças hydraulicas e o processo de incapacidade dos 
magistrados. O Dr. João Sampaio, que advoga nesta capital, é um pro-
fundo conhecedor dos assumptos jurídicos, tem dado provas da sua compe-
tência nos mesmos em revistas e jornaes desta cidade. Foi, em 1901, mem-
bro da Commissão revisora da Constituição do Estado. Escolhido pelos 
seus pares para o cargo de presidente da Commissão de Justiça, Constituição 
e Poderes da Camara dos Deputados em 1910-1912, prestou alli magníficos 
serviços ao Estado e ao Congresso. Foi o substituto do Dr. Washington 
Luis no posto de "leader" da Camara Estadual. 

Eleito Senador Estadual em 29 de Abril de 1922. 

• 
Dr. José Alves G U I M A R Ã E S J Ú N I O R — Nasceu em Jacarehy, Es-

tado de S. Paulo, em 1852. 
Formou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, recebendo 

o gráu, com distincção, em 1879. 
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A 7 de Março de 1892, foi eleito pela primeira vez para o Senado 
Estadual, fazendo parte dos dez mais votados. Reconhecido a 4 de Abril, 
prestou compromisso a 8 do mesmo mez, sendo eleito no referido dia 
supplente dos secretários e para a Commissão permanente de Constituição, 
Legislação e Poderes. Foi reeleito em 9 de 
Maio supplente dos secretários, e ainda em 
9 de Junho, em 8 de Julho e em 9 de Agosto. 
A 20 deste mez, foi nomeado para uma com-
missão especial para elaborar uma lei sobre 
montepio, e a 23, em sessão solenne, designado 
para uma commissão especial afim de com-
municar ao Dr. Cerqueira Cezar, então vice-
presidente do Estado, que o Congresso appro-
vára uma indicação mandando fundir-lhe o 
busto em bronze e collocal-o na sala das suas 
sessões. Reeleito em 8 de Setembro supplente 
de secretários, foi em 10 nomeado para uma 
commissão especial afim de entender-se com 
o Sr. Bueno de Andrade no sentido de desistir 
este da renuncia do mandato de Senador; em 
14, foi eleito para a Commissão Permanente 
de Obras Publicas, na vaga daquelle parlamen-
tar. A 9 de Março de 1893, foi eleito vice-pre- • 
sidente do Senado, sendo reeleito a 10 de Abril; nesse mesmo dia foi desi-
gnado para a Commissão Permanente de Constituição, Legislação e Poderes 
e para a Commissão Permanente de Industria, Obras Publicas, Estatística e 
Hygiene . Reeleito vice-presidente a 12 de Maio, 12 de Junho, 8 de Julho e 
8 de Agos to do mesmo anno. 

Em 9 de Abril de 1894, foi eleito para a vice-presidencia do Senado 
e para a Commissão Permanente de Constituição, Legislação e Poderes, sendo 
reeleito a 14 de Maio, e eleito, a 17, presidente, na vaga do Sr. Ezequiel 
Ramos, que terminara o mandato. 

Em 18 de Abril de 1895, foi eleito presidente do Senado, reelegendo-o 
os seus pares, successivamente, a 18 de Maio, 18 de Junho e 18 de Julho. A 
23 deste, pediu renuncia do cargo de presidente, o que não obteve, deixando 
em 31 de Agos to o posto referido. 

Em 8 de Abril de 1896, foi designado para a Commissão permanente 
de Immigração, Colonização, Terras Publicas e Minas. 

Foi reeleito para o Senado Estadual em 1.° de Dezembro de 1897, sendo 
reconhecido a 4 de Abril do anno seguinte, fazendo parte da Commissão 
permanente de Instrucção Publica; em 1899 e 1900, pertenceu também á 
mesma Commissão; em 28 de Março de 1901, foi sorteado para completar 
a Commissão de Poderes. Eleito em 9 de Abril para a Commissão perma-
nente de Industria, Commercio, Obras Publicas e Estatística, renunciou a 9 
de Setembro o seu posto, voltando para o mesmo a 10 do referido mez. 

Foi nomeado a 22 de Julho de 1902 para uma Commissão especial mixta 
que estudaria os meios de debellar a crise do café. 

Terminando o mandato em 1903, voltou ao Senado em 1906, na vaga 
do Dr. Ignacio Pereira da Rocha, fallecido, fazendo parte por diversos annos 
de importantes commissões. 

Em 1913, foi reeleito Senador Estadual, sendo eleito em 14 de Novembro 
vice-presidente do Senado, na vaga do Dr. Rodrigo Leite, que fallecêra. 
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Exerceu a presidencia do Senado, seguidamente, durante vários annos. Dei-
xou o mandato de Senador em 1921. 

Foi eleito para a actual legislatura em 29 de Abril de 1922, sendo reco-
nhecido em 10 de Julho. Prestou compromisso e tomou posse no dia 14 
do mesmo mez. 

A 18 de Julho foi eleito membro da Commissão de Redacção. Republi-
cano historico, o Dr. Guimarães Júnior prestou relevantes serviços ao Es-
tado de S. Paulo, por occasião da revolta da Armada de 1893-1894. 

• 
Dr. J O Ã O M A R T I N S de Mello Júnior — Nasceu em S. Roque, Estado 

de S. Paulo, a 5 de Novembro de 1873. 
Tendo concluído o curso de humanidades no Collegio de Itú, matriculou-se, 

em 1891, na Faculdade de Direito de S. Paulo, recebendo o diploma de Ba-
charel em 1894. Seguiu a carreira da advoca-
cia, indo logo depois de formado, para Mocó-
ca, onde exerceu durante alguns mezes a sua 
profissão. Em 1896, transferiu-se para Ta-
tuhy, dedicando, ali, a sua actividade á la-
voura e á advocacia. Mudou-se para Itú, onde 
fixou sua residencia, em Junho de 1900. Com 
a sua eleição para o cargo de Vereador Mu-
nicipal de Itú, no triennio de 1902-1904, ini-
ciou em 1901 a sua carreira politica. Esteve 
nas funcçÕes de presidente da respectiva Ca-
mara, durante dois mezes. Foi nomeado, em 
1904, delegado de Policia desta ultima locali-
dade, deixando acjuelle posto quando se creou 
a policia de carreira. 

Eleito Deputado ao Congresso Estadual, 
pela primeira vez, em 1907, sendo trez vezes 
reeleito para outras legislaturas. Occupou o 
cargo de Vereador por eleição de 30 de Outu-

bro de 1913, sendo em 1914 escolhido para presidente da Camara Munici-
pal de Itú. Foi presidente da Commissão de Justiça, Constituição e Poderes. 

Eleito, pela primeira vez, para o Senado Estadual em 29 de Abril de 1922. 

Dr. José L U I Z F L A Q U E R — Nasceu em Itú, Estado de S. Paulo, 
a 1.° de Maio de 1854. 

Iniciou seus estudos no collegio Joaquim Mariano da Costa e mais 
tarde, em 1868, veio para S. Paulo onde, no collegio Izidoro, concluiu seus 
preparatórios. Em 1870, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, cujo curso interrompeu em 1874 por motivo de moléstia, vindo 
para S. Paulo. Matriculando-se logo após na Escola Normal recem-creada, 
recebeu o diploma de professor em 1876, com a primeira turma formada pela 
Escola. Em 1877, voltou para a Faculdade de Medicina, concluindo seus 
estudos médicos em 1879. Logo depois de sua formatura, foi contratado 
para prestar seus serviços médicos aos empregados da S. Paulo Railway, 
fixando então sua residencia em S- Bernardo. Em 1881, depois da terrivel 
euidemia de variola que dizimou uma grande parte da população de São 
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Bernardo, o Governo Imperial, em attenção aos seus grandes serviços á 
causa publica, agraciou-o com a Commenda de Christo, que delicadamente o 
Dr. Flaquer recusou, adegando, não só as suas convicções republicanas, 
como também o facto de ter prestados serviços que importavam no cumpri-
mento do dever e portanto não pediam recompensas. Com Miranda Aze-
vedo, em 1888, prestou relevantes serviços em 
Santos, durante a epidemia de febre amarella. 
Em 1918, durante a grande pandemia de 
grippe que assolou o mundo, o Dr. Flaquer, 
esteve sempre ao lado do povo de São Ber-
nardo, levando a todos os lares o conforto da 
sua palavra e da sciencia medica. 

O Dr. José Luiz Flaquer é um dos mais 
velhos e acatados políticos paulistas, pois to-
mou parte na memorável convenção republi-
cana que a 18 de Abril de 1873 se reuniu na 
lendaria cidade de Itú, tendo sido o mais moço 
dos convencionaes. Em 1875, fez parte, com 
Luiz Gama, da redacção do "Polichinello", 
jornal illustrado, abolicionista e republicano, 
que se publicava em S. Paulo. Foi membro 
e secretario da benemerita Loja America, o 
maior centro republicano e abolicionista da época. Quando o partido re-
publicano de S. Paulo, pela primeira vez, em 1880, pleiteou a eleição mu-
nicipal da Capital — São Bernardo era freguezia da Capital — concor-
reu o Dr. Flaquer com 696 votos, tendo sido eleitos Vereadores os repu-
blicanos Américo Brasiliense e Jayme Soares Serva. Nesse mesmo anno, 
fizeram os republicanos todos os juizes de paz de São Bernardo, figu-
rando como primeiro o Dr. José Luiz Flaquer. 

Com a promulgação da chamada lei Saraiva, estabelecendo o censo 
alto, o Partido Republicano de São Bernardo, chefiado pelo Dr. Luiz 
Flaquer, pleiteou a qualificação, tendo organizado um corpo eleitoral com 
76 eleitores republicanos, sendo porisso chamado o baluarte do 1.° Dis-
tricto. Proclamada a Republica, foi o Dr. Flaquer eleito Deputado á 1." 
Constituinte Republicana do Estado. Em 1892, fez parte da Commissão 
Directora do Partido Republicano Paulista, juntamente com Candido Ro-
drigues e Rodolpho Miranda e sob a presidencia do saudoso Dr. Améri-
co Brasiliense. Foi eleito Deputado Federal em 1896 e reeleito em 1898. 
Com a scisão do Partido Republicano Federal, ficou em opposição ao Go-
verno do Dr. Prudente de Moraes, preferindo cahir, com o seu grande 
amigo e preclaro republicano General Francisco Glycerio. Nas eleições 
de 1904 voltou para a Camara Estadual, tendo sido reeleito tres vezes e 
occupado a Vice-Presidencia de 1908 a 1910. Com a morte do Dr. Si-
queira Campos, foram os seus amigos buscal-o na Camara para fazel-o 
Senador, tendo sido eleito a 6 de Novembro de 1910. Occupa na Camara 
Alta logar de destaque, acatado por todos seus pares, pelas suas quali-
dades de caracter, seu longo passado politico e sua inquebrantável fé no 
regimen republicano. Ha quarenta e um annos reside com sua familia 
em São Bernardo, onde tem sido successivas vezes Juiz de Paz, Delegado 
de Policia e Vereador Municipal, occupando actualmente a Presidencia da 
Camara-

• 
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Dr. José V A L O I S de C A S T R O — Nasceu em S. Luiz do Parahytinga, V 
Estado de S. Paulo. 

Recebeu ordens no Seminário Episcopal de S. Paulo. Em 1883, ba- fy 
charelou-se em Direito pela veneranda Faculdade paulista, tendo co- r 

meçado em 1881, nesta capital, a sua vida po- v 
litica. 

Foi eleito pela primeira vez em 1884 para 
o cargo de membro do Conselho Superior de 
Ensino, naquelle anno por eleição. 

Dois annos depois, era nomeado, por con-
curso, lente de Historia no Curso Annexo da 
Faculdade de Direito de S. Paulo. Entrou, 
pela primeira vez, para o Congresso Estadual 
em 1897; em 1899, foi escolhido para a 
Camara Fedéral, sendo reeleito seis vezes 
seguidamente-

Em 1918, foi eleito Senador Estadual. 
Em sua actividade parlamentar o Conego 

Valois de Castro tem se mostrado um bri-
lhante orador de vasta cultura jurídica e de-
fensor das causas mais justas e nobres. Na 
Camara Federal, entre outros, apresentou vá-
rios trabalhos stibre a representação diplomá-

tica no Vaticano e a questão da expulsão dos padres do territorio portuguez. 
N o Senado Estadual é acatadissima a sua palavra, destacando-se o emi-

nente paulista não só pela sua intelligencia fulgurante, como também pelos 
seus elevados e raros sentimentos. 

Pertence á Commissão de Instrucção e Saúde Publica. 

• 
Dr. José C E S Á R I O da Silva B A S T O S — Nasceu em Santos, Estado 

de S. Paulo. 
Formado em Direito pela Faculdade de S. Paulo, em 1872. Exerceu as 

funcçÕes de Promotor Publico, em Arara-
quara, Intendente e Presidente da Camara 
Municipal em Santos, Deputado á primeira 
Constituinte do Estado e Senador por diver-
sas vezes reeleito. 

Iniciou em Araraquara a sua vida poli-
tica, em 1878, logo que deixou o cargo de 
Promotor, reunindo amigos e formando ali 
o Partido Republicano. Como presidente 
da Camara Municipal de Santos deu gran-
de impulso á instrucção primaria, con-
seguindo a creação do primeiro Grupo Es-
colar, que recebeu o seu nome e actualmente 
funcciona em um dos maiores e mais bellos 
edifícios de Santos, em Villa Mathias. Con-
seguiu ainda a creação dos Grupos Escolares 
denominados ''Escola Barnabé" e "Grupo Es-
colar de Villa Macuco", únicos até hoje exis-
tentes na vizinha cidade. Como administrador 
dos negocios públicos municipaes, fez cumprir os contractos para a cons-
trucção das Avenidas Anna Costa e Conselheiro Nebias, que entregou con-



cluidas ao Município- Prestou outros serviços importantes, inclusive a or-
ganização das finanças. Foi director politico de Santos, extendendo a sua 
actividade e relações entre os seus leaes e dedicados amigos de Araraquara, 
Jaboticabal e outras localidades. 

Os trabalhos que apresentou, simples collaboração, foram : na Camara, 
o primeiro Orçamento do Estado; e como membro da Commissão de Fa-
zenda, e como membro da Commissão de Legislação, a Reforma Judiciaria, 

Actualmente, como nas vezes anteriores, faz parte da Commissão de 
Recursos Municipaes. 

V 
Dr. JORGE TIBIRIÇA' Piratininga. — Descendente de uma das 

maiores famílias ligadas á nossa historia, o Dr. Jorge Tibiriçá é figura in-
teressantíssima no scenario da vida politica do Estado de S. Paulo. 

Partindo aos quatorze annos para a Suissa, estudou durante dez annos 
na Universidade de Zurich, onde obteve o titulo de doutor em Philosophia, 
passando para Hohenhein, na Allemanha, ali recebendo o grau de enge-
nheiro agronomo. Foi discípulo dos grandes sábios Victor Merz, na Suissa, 
Roentgen, Fruke, Fleischer, Nies, na Allemanha, desenvolvendo ao contacto 
desses grandes espiritos a sua poderosa intelligencia. Em 1888, foi nomeado 
Director da Companhia Mogyana, mostrando-se logo um administrador tão 
competente, que em 1890 era chamado pelo Governo Provisorio ao cargo de 
Presidente do Estado de S. Paulo, por indicação dos chefes paulistas. Era 
o periodo inicial da vida republicana brasi-
leira. O Dr. Jorge Tibiriça foi uma lição viva 
de civismo para o regimen que dava então 
os primeiros signaes de existencia. 

Da sua insophismavel lealdade politica é 
prova o gesto de S. Exa. deixando o governo 
do Estado para acompanhar os amigos que 
se separaram do Marechal Deodoro. O Dr. 
Jorge Tibiriçá sahiu então da Presidencia de 
S. Paulo, cercado do respeito e da confiança 
de todo o partido. 

Convidado, depois, pelo Dr. Bernardino 
de Campos para o cargo de Secretario da 
Agricultura, no primeiro e fecundo periodo 
daquelle governo, não hesitou em sacrificar 
grande parte dos seus interesses pessoaes no 
serviço da causa publica, ligando-se o seu nome, 
na direcção dessa pasta, a todos os magníficos 
melhoramentos que se realizaram no Estado. 

Eleito para o Senado paulista, pela pri-
meira vez, em 7 de Março de 1892, occupou a 
sua cadeira em successivas legislaturas, tendo sempre merecido, pela sua 
autoridade e nobreza, o acatamento e a estima de todos. 

Em 1904, foi escolhido outra vez para a magistratura suprema do Estado 
de S. Paulo, assumindo a Presidencia a 1.° de Maio do mesmo anno. Elevado 
a esse posto pelo Partido Republicano, em homenagem aos seus méritos e 
serviços, o illustre homem publico manteve ininterruptamente as suas tra-
dições de prudência administrativa e politica, salientando-se como figura 
das mais queridas e acatadas entre os dignos homens públicos que têm go-
vernado S. Paulo. 

A sua presidencia caracterizou-se, sobretudo, pelo celebre Convénio de 
Taubaté para valorização do nosso producto principal, problema que encon-
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trou na personalidade vigorosa do digno chefe de Estado a mais valente e 
criteriosa das soluções. Realmente, não prevaleceram deante de consciência 
administrativa e da competencia e serenidade do insigne Presidente os ar-
gumentos, por vezes ironicos, que surgiram nessa época e que em nada 
lhe modificaram os traços característicos de energia e sabia imperturba-
bilidade. 

Esse periodo do seu governo bastaria para caracterizar-lhe a elevada 
aptidão e resumir-lhe brilhantemente os serviços prestados ao Estado de 
S. Paulo. Partidario nobre e justo, a sua adminsitração foi das mais ope-
rosas e fecundas. 

Pautada por uma radical fidelidade aos princípios republicanos e ele-
vada solidariedade com o partido, a sua vida politica podia definir-se por uma 
recta entre a integridade no governar e a lealdade para com os seus corre-
ligionários. 

Após ter deixado a Presidencia, foi S. Exa. reeleito para o Senado 
Estadual, onde até hoje permanece, tendo sido 'escolhido para presidente 
daquella Casa. 

O Dr. Jorge Tibiriçá é ainda presidente da Commissão Directora do 
Partido Republicano Paulista. Republicano sem jaça, com um passado de 
serviços inestimáveis a este Estado, que o venera e bemquer, o notável 
homem politico, de quem pallidamente aqui traçamos o perfil, conquistou 
definitivo posto entre os glorificadores da historia patria. 

• 
Dr. LUIZ de Toledo PIZA e Almeida — Nasceu em Capivary, Estado 

de S. Paulo, a 19 de Agosto de 1858. 
Tendo feito em Capivary os seus primeiros 

preparatórios, concluiu-os nesta capital em 
1877, matriculando-se, dois annos depois, na 
Faculdade de Direito de S. Paulo. Recebeu em 
1883 o grau de Bacharel em Sciencias Jurídi-
cas e Sociaes- A sua actividade politica data 
dos tempos era que frequentava S. Excia. as 
aulas da nossa Faculdade, fazendo parte do 
Club Republicano Académico, em cuja dire-
ctoria serviu. Redigindo vários jornaes repu-
blicanos que se publicavam naquella época, dis-
tinguiu-se brilhantemente como escriptor vi-
goroso e ponderado, movendo-se dentro da es-
phera pura do ideal. 

Foi eleito, pela primeira vez, em 1892, 
para a Camara dos Deputados, occupando de 
1893 a 1898 o cargo de Presidente daquella 
casa do Congresso. Foi, durante alguns annos, 
director politico do "Correio Paulistano", tendo 

sido, depois, escolhido para uma cadeira na Camara Federal, onde tomon 
assento dois annos. 

Exerceu o cargo de Chefe de Policia desta capital. 
De 12 de Agosto de 1903 a 30 de Abril de 1904, dirigiu a Pasta da 

Agricultura do Estado de S. Paulo, na qual prestou relevantíssimos serviços 
ao desenvolvimento dos centros ligados áquella Secretaria. 

Foi eleito, pela primeira vez, Senador Estadual em 4 de Junho de 1904, 
sendo reeleito em 2 de Fevereiro de 1910, em 8 de Fevereiro de 1913 e para 
a actual legislatura, em 29 de Abril deste anno. 

Pertence actualmente á Commissão de Estatistica e Divisão Municipal. 
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Dr. Manoel Joaquim de A L B U Q U E R Q U E L I N S — Nasceu 
Miguel de Campos, Estado de Alagoas, a 20 de Setembro de 1852. 

Partindo, aos quinze annos de edade, para a capital da Bahia, alli fre-
quentou o curso de humanidades no Seminário Archiepiscopal, onde passou 
a cursar as aulas de Theologia, terminando os estudos em 1871. Não tendo 
então a edade conveniente exigida para receber as ordens sacras, resolveu 
ir completar seus preparatórios na Faculdade de Direito do Recife, matri-
culando-se em 1873 e bácharelando-se a 13 de Setembro de 1877. Uma vez 
formado, foi nomeado para exercer o cargo de 
Promotor Publico de Anadia, na província de 
Alagoas, desempenhando estas funcções du-
rante pouco mais de um anno, sendo nomeado 
Juiz Municipal e de Orphãos de Santos. Pouco 
tempo depois de haver fixado sua residencia 
neste Estado, casou-se, em 1881, com a Exma. 
Sra. D. Helena de Souza Queiroz, filha do 
venerando Barão de Souza Queiroz, antigo Se-
nador do Império e chefe do partido liberal 
paulista. Foi Juiz de Direito da Comarca de 
S. Simão e Ribeirão Preto, e da de Tatuhy 
para onde, a pedido, fôra removido posterior-
mente. Nomeado Chefe de Policia do Paraná, 
não chegou a tomar posse deste cargo de con-
fiança politica, em virtude de se haver de-
mittido o Ministério Saraiva e da mudança na 
situação liberal em 1885. Pedindo exoneração, 
foi declarado o Dr. Albuquerque Lins, Juiz 
de Direito avulso, vindo fixar definitivamente sua residencia nesta capital, 
onde entrou em actividade de advogado e de homem politico, collaborando 
na imprensa. Participou da Assembléa Provincial de 1888, intervindo em 
quasi todos os debates com elevação de vistas e argumentos victoriosos. 
Foi nomeado presidente da Provincia do Rio Grande do Norte, não che-
gando a tomar posse deste cargo. Entrou para o Congresso Constituinte 
do Estado, no novo regimen politico, collaborando, em 1891, nas discussões 
do Congresso Legislativo que votára a Constituição Estadual. Foi relator 
da Commissão, tomando parte importantíssima na lei de organização das 
municipalidades do Estado. Solicitado á actividade politica, em 1900, após 
algum tempo de applicação em emprezas commerciaes, industriaes e agrí-
colas, de que foi director em S. Paulo, accedeu ao convite, sendo indicado e 
eleito, para o cargo de Vereador da Camara Municipal, onde exerceu a 
presidencia. Entrou para o Senado Estadual, pela primeira vez, em 1901, 
sendo reeleito em 8-2-913 e 2-2-916. 

- Assumiu as funcções de Secretario da Fazenda, no governo do Dr. Jorge 
Tibiriçá, a 1.° de Maio de 1904, cooperando com o governo no grande pro-
blema da valorização do café para solver a tremenda crise economica do 
nosso Estado que tanto preoccupou aquella administração. A sua orienta-
ção na pasta da Fazenda foi um testemunho do seu alto alcance politico, 
experiencia e profundo surto patriotico. 

Succedendo ao Dr. Jorge Tibiriçá na Presidencia do Estado de S. Paulo, 
no meio de tensos sentimentos partidarios, o Dr. Albuquerque Lins mostrou 
logo o seu espirito tolerante, entrando de realizar, em beneficio do Estado, 
uma intelligente politica economica que soube solucionar a crise anterior da 
super-producção do café e da baixa que este producto soffrêra nos mercados 
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extrangeiros. A sua administração prestou, além de taes serviços, demo-
rada attençâo ao problema da emigração, á saúde publica, á instrucção, 
á organização judiciaria, á estatística, á navegação, a todos os problemas, 
cm summa, que dizem de perto com a vida complexa e intensa do Estado 
de S. Paulo. 

N o Senado de S. Paulo, discutiu os projectos de lei de creação de Ban-
cos Agrícolas e outras medidas de grande relevancia para o progresso do 
nosso Estado. 

• 
Dr. Manoel A U R E L I A N O D E G U S M Ã O — Nasceu em S. Luiz do 

Ouitunde, Estado de Alagoas, a 19 de Outubro de 1857. 
Iniciou muito cèdo os seus estudos académicos na Faculdade de Direito 

do Recife, onde se matriculou a 1." de Março de 1876, recebendo a laurea de 
Bacharel a 6 de Setembro de 1880. Foi nomeado Promotor Publico da antiga 
Imperatriz, no seu Estado natal, em 14 de Julho de 1881, cargo que renunciou 
e de que nao chegou a tomar posse por haver preferido egual cargo em S. João 

da Barra, Estado do Rio de Janeiro, 
onde serviu por espaço de 11 mezes e 
4 dias. 

Foi nomeado Juiz Municipal e de 
Orphãos do Termo de Pindamonhan-
gaba, em São Paulo, por Decreto de 28 
de Julho de 1882. Exerceu o cargo de 
Juiz de Direito da referida Comarca, na 
ausência do effectivo, Dr. Benigno Dan-
tas de Brito, licenciado de 4 mezes, 
tornando a entrar em exercicio daquella 
Vara de Direito em Fevereiro de 1884, 
por ter sido o effectivo removido para 
outra Comarca. Em 2 de Setembro de 
1892, foi nomeado Juiz de Direito de 
Ribeirão Preto, ali exercendo, ao aban-
donar a magistratura, os cargos de Ve-
reador, Prefeito e Presidente da Cama-
ra Municipal. 

Foi, pela primeira vez, eleito Deputado Estadual em 1904, sendo re-
eleito ininterruptamente até 1916, quando foi eleito Senador do Estado, 
Começou a sua carreira politica no Municipio de São Simão em 1889. 

No Congresso, tomou parte na discussão de todos os assumptos importan-
tes, quer nas sessões legislativas ordinarias, quer nas sessões extraordinarias 
e constituintes, conforme consta dos Annaes daquella Casa. Foi Vice-Presidente 
da Constituinte de 1905, Vice-Presiciente da Camara dos Deputados em 1908 
e Presidente da Commissão de Fazenda da Camara em 1915. Apresentou vá-
rios projectos na Camara e no Senado Estaduaes. Era autor de brilhantes 
peças jurídicas e membro da Commissão nomeada pelo Governo de S. Paulo 
para a elaboração dos projectos de Codigo do Processo Civil, Commercial e 
Criminal. '' , 

Fazia parte da Commissão de Recursos Municipaes. Falleceu no dia 7 
de Agosto de 1922, ás 5 horas da manhã. (*) 

• 

(1) Para substituil-o foi de i to o Sr. Dr . Luiz Nogueira Mart ins, eme já havia oc-
cupado anteriormente uma cadeira no Senado. 
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Dr. MÁRIO T A V A R E S — Nasceu em Pindamonhangaba, Estado de S. 
Paulo, a 24 de Maio de 1875. 

Feito os seus preparatórios no Atheneu Paulista e no Curso Annexo, 
matriculou-se, em 1892, na Faculdade de Direito de S. Paulo, bacharelan-

do-se em Sciencias Sociaes no anno de 1895, e, 
em Março do anno seguinte, em Sciencias Juri-
dicas. Collaborou em diversos periodicos, dando 
brilhantes provas de cultura literaria. Exerceu o 
cargo de Promotor Publico de Iguapé, sendo dali 
removido para Araras. Fez parte, em 1899, do 
directorio do Partido Republicano na referida lo-
calidade, onde desenvolveu a sua actividade po-
litica, impondo-se ao conceito' geral pela affabi-
lidade do seu espirito e radicado amor ás causas 
elevadas. Eleito Deputado ao Congresso Esta-
dual em 1903, sendo reconhecido em 1904. Par-
ticipou dos debates sobre a reforma constitucio-
nal, tomando, também, parte saliente nas discus-
sões sobre as reformas eleitoral, municipal, do 
processo civil e commercial, e do systema de elei-

ção municipal. Fez parte, de 1904 a 1914, da Commissão de Instrucção Pu-
ca. Entrou em 1915 para a Commissão de Fazenda, sendo ao mesmo tempo, 
reeleito para a de Instrucção, e, no anno de 1916, eleito presidente da de Fa-
zenda. Seus collegas indicaram-no então para o posto de "leader" da Camara, 
no qual soube conquistar tantas sympathias, distinguindo-se por uma habilidade 
digna de louvores. Foi director do "Commercio de S. Paulo" de 1915 a 1916. 
E' socio do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo. 

Entrou para o Senado Estadual, sendo eleito, pela primeira vez, em 29 
de Abril de 1922. ^ 

V 
Dr. OSCAR D E A L M E I D A — Nasceu em Bananal, Estado de E. Paulo, 

a 20 de Novembro de 1867. 
Em 1888, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, rece-

bendo grau a 3 de Dezembro de 1892, tendo sido o orador official da turma. 
Pertencendo a uma geração das mais brilhantes do velho mosteiro 

franciscano, de oradores e literatos pujantes, o Dr. Oscar de Almeida distin-
guiu-se no curso juridico pelas suas raras virtu 
des tribunicias na propaganda dos ideaes demo 
craticos, ditando-os em discursos, conferencias 
festas e reuniões, muito frequentes naquella épo 
ca em que a vida académica era um scenario agi 
tadissimo de luctas, em torno de princípios oi 
no campo doutrinário. Desde a sua juventud 
filiou-se ás idéas republicanas com um ardor qu< 
mais lhe encarece a nobreza de sentimentos pel; 
circumstancia de lhe ser progenitor um dos mai: 
illustres e prestigiosos chefes monarchistas dc 
nordeste do Estado, então militando no partidc 
conservador — o Visconde de S. Laurindo, Dr 
Laurindo José de Almeida, de nobre estirpe bana 
nalense, dignatario da Imperial Ordem da Rosa 
Durante o curso fez parte de diversas asso-
ciações jurídicas; do Club Republicano e do Circulo dos Estudantes Catho-
licos, dos quaes foi orador official, em 1887, 1888 e 1889, tendo collaborado 
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em diversos orgãos da imprensa da província. Diplomado, já com o advento 
da Republica, entrou para a politica, primeiramente em sua cidade natal, onde 
foi eleito, em 1892, Vereador da Camara Municipal pela opposição republi-
cana, sendo mais tarde seu presidente. 

Em 1.° de Dezembro de 1894, foi eleito deputado por São Paulo, pela 
opposição republicana e reeleito em sete legislaturas consecutivas, fazendo 
parte das Commissões de Redacção, Commercio, Industria e Obras Publicas 
e da Commissão de Instrucção Publica e Hygiene. 

Foi vice-presidente da Camara dos Deputados, exercendo a Presiden-
cia durante a sessão legislativa de 1913. 

Em 19 de Setembro de 1914, foi eleito Senador ao Congresso do Estado, 
e reeleito em 26 de Abril de 1919. Nessa Casa do Congresso, tem feito 
parte ininterruptamente das Commissões de Instrucção e Hygiene e da de 
Justiça e Força Publica, occupando o cargo de secretario desde 1915. 

• 
Dr. Oscar R O D R I G U E S A L V E S — Nasceu em Guaratinguetá, Estado 

de S. Paulo, a 16 de Novembro de 1883. 
Iniciou, muito joven ainda, os seus estudos de preparatórios no Rio de 

Janeiro, concluindo-os em 1897, após um curso brilhantíssimo. Em 1898, ma-
triculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mostrando-se um 
estudante disciplinado e estudioso, enthusiasmado pela carreira que o attrahira. 
Recebeu, em 1904, o gráo de doutor em medicina por aquella Faculdade, partindo 
em seguida para o Velho Mundo, em proveitosa viagem de estudos nos me-
lhores centros scientificos da sua especialidade. De volta da Europa, onde 
ficára por dois annos, fixou residencia na Capital Federal. Ali exerceu o 

cargo de medico da Assistência Publica, para 
o qual fôra convidado em virtude da sua capa-
cidade. Foi assistente do afamado cirurgião 
patricio Chapot Prevost, na Faculdade de Me-
dicina do Rio, sendo-o também de clinica me-
dica do illustre professor Miguel Couto, de 
cuja cadeira assumiu a regencia interina mais 
de uma vez, revelando profundos conheci-
mentos. A Academia Nacional de Medicina 
elegeu-o seu membro titular. Dedicou-se tam-
bém á lavoura. O Dr. Oscar Rodrigues Al-
ves é uma das figuras mais interessantes da 
vida politica e administrativa de S. Paulo, 
pelo quantitativo de progresso e elevação que 
lhe tem trazido, mercê de uma intelligencia 
incommum e de um fino temperamento de 
estudioso e de patriota. Elie é, demais, o her-

deiro de um nome venerado, a que estão ligados não só os destinos deste pe-
daço do territorio em progressos dias da sua existencia, como também os de 
toda a Patria brasileira. Essa tradição de devotamento ao desenvolvimento da 
nossa nacionalidade continua a inspirar os actos do digno homem publico. Foi 
Secretario da Presidencia do Estado no governo Rodrigues Alves, no periodo 
de 1912 a 1916. No quatriennio Altino Arantes, 1916-1920, foi Secretario do 
Interior, sendo a sua administração nessa Pasta uma das mais proveitosas a 
esta unidade federativa, salientando-se neíla o espirito brilhante do distincto 
paulista chamado com justiça áquelle posto. Ahi deixou traços indeleveis da 
sua pujante intelligencia e da sabia visão de que se acha apparelhado para a 
regencia das mais elevadas attribuições. Em 29 de Abril de 1922, foi, pela 
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primeira vez, eleito Senador do Estado para o periodo de 1922 a 1930. No 
Senado Estadual, o prestigioso representante tem-se mantido á altura do 
conceito e das sympathias que conquistou. 

Pertence á Commissão especial, nomeada por aquella Casa para apresentar 
um projecto de protecção e assistência á infancia. 

R O D O L P H O Nogueira da Rocha M I R A N D A . — Contando apenas 
vinte e um annos de edade, em 1883, o Sr. Rodolpho Miranda estabele-
ceu-se, em S. Simão, com uma importante fazenda de café, entrando ali 
no Partido Republicano, onde começou a sua carreira politica. Culminava no 
poder, a esse tempo, o Partido Liberal, ao qual pertenciam os membros de 
sua familia. Influenciado em Pariz, de onde no anno anterior regressara, 
pela atmosphera que esplendia na Sorbonne, mercê da palavra positivista 
de um dos seus mais consagrados mestres, o joven brasileiro trouxera para 
aqui o espirito do mais franco republicanismo, 
iniciando combate ao regimen dominante. Seu 
avô materno, o Cel. Antonio José Nogueira, 
politico e fazendeiro de destaque, occupava po-
sição brilhante no municipio de Bananal, o 
mais opulento daquella época. 

Alem desse, eram figuras de relevo no 
partido liberal em 1883, o barão de Bananal, 
seu pae, que exercia prestigio no interior, e 
seu tio, o Conselheiro João da Silva Carrão, 
como chefe supremo da então Província de 
S. Paulo, Senador do Império, ex-presidente da 
Provincia e ex-ministro da Fazenda. 

Proclamada a Republica, foi o Sr. Ro-
dolpho Miranda indicado para representante 
de S. Paulo á Constituinte, tendo sido eleito 
em 15 de Setembro de 1890 e tomando posse 
desse cargo a 15 de Novembro deste anno. Contava então vinte e oito 
annos de edade. Dedicando-se apaixonadamente ás questões agrícolas, par-
ticularizou-se o seu espirito no conhecimento profundo desse ramo scien-
tifico, em que é notável o seu saber. 

No governo Nilo Peçanha, foi ministro da pasta da Agricultura, con-
tribuindo para a incrementação, no paiz, dos estudos e desenvolvimentos 
mais amplos dos problemas agronomicos. 

Deve-se a S. Exa. a creação de vários e importantes meios de elevação 
da nossa cultura no assumpto, bem como o estabelecimento de escolas 
para diffusão do ensino agrícola e outros benefícios fecundos em resulta-
dos para o Brasil. 

Foi eleito Senador Estadual, pela primeira vez, em 26 de Abril de 
1919. E' membro da Commissão Directora do Partido Republicano Pau-
lista. ^ 

Dr. Uladislau H E R C U L A N O D E F R E I T A S — Nasceu em Arroio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, a 25 de Novembro de 1867. 

Findos os seus estudos na escola elementar de Pelotas, entrou para o 
commercio juntamente com dois irmãos seus afim de auxiliarem a manu-
tenção da mãe viuva. Sobrando-lhe algum tempo dos labores da casa com-
mercial, aproveitava-o frequentando as aulas especiaes do Collegio Laquin-
tinie. Fez assim os primeiros preparatórios nos exames annexos organizados 
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pela Directoria Geral da Instrucção Publica na capital do Rio Grande do 
Sul. Entrou em 1884 para a Escola Militar de Porto Alegre, sendo obrigado 
a interromper o curso das armas, e a deixar o Exercito, em virtude de sen-
tir-se doente da vista. Partindo para Florianopolis um dos seus mais dedi-
cados amigos, nomeado presidente da Província, acompanhou-o então para 
aquella capital, onde, adepto dos princípios republicanos que tinham no Rio 
Grande eminentes partidarios, trabalhou ardentemente pela victoria do re-
publicanismo, ora com a penna, ora em contacto mais impressionante com 

o povo, por meio da palavra falada. Vindo para 
S. Paulo eni companhia do amigo com quem 
havia rumado para a capital de Santa Ca-
tharina, e que, exonerando-se da Presidencia, 
em razão da mudança politica, vinha visitar 
a família residente nesta cidade, entrou de 
colíaborar activamente na imprensa paulista-
na, ao mesmo tempo que se matriculava, em 
1886, ra Faculdade de Direito. 

Manteve estreitas relações cordiaes com 
os chefes do movimento republicano paulista, 
que o estimulavam e o applaudiam pela co-
ragem leal e pelo talento exuberante. Em Cam-
pinas, centro das idéas republicanas, a sua 
palavra alcançou successos inolvidáveis. Ca-
sando-se, em 1887, com a distincta Sra. D. 
Clotilde de Cerqueira, dilecta filha do pres-
tigioso chefe politico Francisco Glycerio, pas-

sou a residir em Campinas, trabalhando ao lado de seu sogro. N o fim 
do mesmo anno, partiu para o Recife onde fez o 4.° anno do curso na 
Faculdade de Direito, vindo diplomar-se nesta capital, depois do que se-
guiu para Ribeirão Preto, abrindo ali escriptorio de advocacia. Após a pro-
clamação da Republica, occupou o cargo de Chefe de Policia no Estado 
do Paraná, quando Presidente o Dr. Serzedello Corrêa, continuando nessas 
funcções na administração do Dr. Américo Lobo. Elaborou, a convite do 
Dr. Serzedello Corrêa, o projecto de Constituição do Estado, discutido e 
votado pelo respectivo Congresso Constituinte de 1891. Regressando a S. 
Paulo, foi nomeado para uma cadeira da Faculdade de Direito, mostran-
do-se dentro de breve tempo um cathedratico a emparelhar-se em cultura 
e brilho com os mais respeitados e queridos mestres. Chamado á direcção 
redactorial do "Correio Paulistano", emprestou ao velho orgão da imprensa, 
em seu novo periodo de publicidade, uma notável somma de benefícios. 

Foi Vereador Municipal desta cidade, entrando depois para o Congresso 
do Estado. Eleito mais tarde para representar S. Paulo na Camara Fede-
ral, exerceu poucos mezes o mandato, voltando á capital paulista para o 
exercício do seu cargo de professor de Direito e por interesses da sua pro-
fissão de advogado, sendo reeleito para o Congresso Estadual. Em 1896, 
quando se deu a scisão do Partido Republicano Paulista, ficou ao lado do 
grupo dirigido por Francisco Glycerio, conservando-se alheio á politica até 
ao começo do governo Campos Salles. 

Foi director d' "A Nação", matutino nesta capital. 
Entrou novamente para o Congresso Estadual no governo Bernardino 

de Campos. Foi então "leader" da Camara dos Deputados e presidente da 
Commissão de Finanças. 
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Assumiu novamente a direcção do "Correio Paulistano", onde se man-
teve alguns annos. Foi nomeado, em 1910, juntamente com o Dr. Almeida 
Nogueira, para representar a Faculdade de Direito no Congresso Jurídico 
de Buenos-Aires, desempenhando-se ambos os cathedraticos brilhantemente. 

Em 1913, 11a Presidencia do Marechal Hermes da Fonseca, acceitou o 
convite para ser Ministro do Interior, administrando da melhor forma a 
sua pasta e consagrando-se com a realização de vários melhoramentos públi-
cos. Era Senador Estadual quando o Presidente Altino Arantes o convidou 
liara a gestão da Secretaria da Justiça e Segurança Publica de S. Paulo, 
posto em que o Dr. Herculano de Freitas substituiu o Dr. Eloy Chaves, 
eleito para a Camara Federal. Nesse cargo, durante um periodo- de situa-
ções difficilimas no mundo inteiro, as quaes se reflectiam na agitação cia 
vida social paulista determinando o surgimento de ideaes subversivos, reve-
lou -se um administrador sereno e energico, demonstrando a somma de capa-
cidades, que possuía para o alto exercício e a confiança dos seus superiores 
e subordinados. Exerceu as funcções de Secretario das Finanças em substi-
tuição ao Dr. Galeão Carvalhal, que se licenciára por motivo de moléstia. 

Terminado o governo Altino Arantes, voltou S. Exa. á direcção da 
Faculdade de Direito e dedicou-se ao seu importante Haras Sto. Amaro. 

Homem de acção e de espirito, na politica, na administração, na im-
prensa, na tribuna, na cathedra de lente de Direito, em qualquer logar onde 
o collocar a confiança dos seus concidadãos, o Dr. Herculano de Freitas é 
uma figura talhada para magnificas realizações e surtos altíssimos, já em-
moldurada no scenario politico brasileiro com um destaque extraordi-
nário. Dos seus valores de intellectual e patriota decorre a incomparável 
sympathia de que gosa em todos os centros do Paiz e, sobretudo, na terra 
paulista, que tanto tem ennobrecido. 

Eleito Senador Estadual em 29 de Abril de 1922, é S. Exa. um dos mais 
notáveis representantes do povo na Camara Alta de São Paulo. 

Dr. V I C E N T E de Paulo de Almeida P R A D O — Nasceu em Jahú, Estado 
de S. Paulo, a 17 de Dezembro de 1876. 

Matriculou-se em 1896 na Faculdade 
de Direito de S. Paulo, recebendo em 1900 
o titulo de Bacharel. Seguindo para a sua 
cidade natal, entregou-se ali á advocacia, 
mostrando-se um espirito vastamente cul-
turado e ardente defensor dos princípios 
jurídicos. Chamado á direcção do Banco 
de Melhoramentos, elevou-o ao maior con-
ceito em que ainda hoje se mantém. Col-
laborando nas luctas politicas, em 1906, foi 
no anno seguinte eleito Deputado ao Con-
gresso Estadual, sendo reeleito para a se-
guinte legislatura. Em 1910 abriu, em 
Santos, a casa commissaria Almeida Prado. 
Patriota incansavel, de palavra e de actos, 
collaborou em grande parte no progresso de 
Jahú, terra do seu berço, para cuja maior 
belleza ainda trabalha, merecendo assim a 
gratidão dos seus conterrâneos e a sympathia de quantos o conhecem. 

Eleito Senador do Estado em 26 de Abril de 1919. 
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Bento Ezequiel Saes — Director da Secretaria do Senado — Nasceu 
em S. -Paulo, a 10 de Abril de 1866. 

Entrando em concurso para o cargo de amanuense da Secretaria, foi 
no mesmo approvado a 13 de Julho de 1894, tendo, a 16, obtido nomeação 

para o referido cargo, data em que prestou 
compromisso e assumiu o exercício das suas 
funcções. A 31 de Julho do anno seguinte, 
foi promovido official encarregado das actas. 
Nomeado em 18 de Março de 1897 para exer-
cer interinamente, o cargo de 1.° Official da 
Secretaria foi effectivado nesse cargo a 13 de 
Abril do mesmo anno, accumulando as func-
ções de redactor das actas; a 28, designado 
para exercer, interinamente, o cargo de dire-
ctor da Secretaria, accumulando esse cargo 
com o de 1.° Official do expediente. A 14 de 
Abril de 1989, foi effectivado no logar de di-
rector da Secretaria do Senado. 

Exercera, anteriormente á sua entrada 
para o Senado Estadual, o cargo de professor 
da 3.a cadeira de Rio Claro, tendo concluído 

o curso de humanidades na Faculdade de Direito. 
No desempenho dos cargos que lhe fôram confiados até agora, o dis-

íincto funccionario tem merecido os mais eloquentes encomios, dada a com-
petência que, a par do zelo mais rigoroso, sempre demonstrou em obediencia 
ao seu escrupuloso e activo espirito de homem publico. 

Dr. Edgardo de Paula Souza Tibiriçá — Secretario da Presidencia 
do Senado. 

Bacharel em Sciencias Jurídicas e Sociaes 
pela Faculdade de Direito de S. Paulo, tendo 
recebido o grau no anno de 1912. Nomeado para 
o logar de Amanuense a 25 de Julho de 1905, re-
velando desde logo zelo e dedicação aos traba-
lhos que lhe eram confiados. A 31 de Agosto 
de 1910, foi promovido ao cargo de 2.° Official, 
quando já gosava naquella Casa da geral sym-
pathia conquistada pelas crescentes demonstra 
ções de qualidades inestimáveis de funccionario 
Estadual. Nomeado, em 19 de Outubro de 1919, 
Secretario da Presidencia do Senado, o Dr. 
Edgardo Tibiriçá tem contribuído assiduamente 
para o bom funccionamento da Secretaria, diri-
gindo esse departamento do nosso Senado com 
habilidade e promptidão admiraveis, atravez das 
quaes se nos mostrou o seu vivo espirito de amante da ordem e do pro 
gresso do nosso Estado. 
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Dr. A N T O N I O Alvares L O B O — Nasceu em Itú, Estado de São 
Paulo, a 15 de Junho de 1860. 

Terminados os preparatórios em Itú e em Campinas, matriculou-se 
em 1880 na Faculdade de Direito de São Paulo, recebendo grau a 5 de 
Novembro de 1884. Estabeleceu escriptorio profissional em Campinas, em 
companhia de Francisco Glycerio, e ahi, ao tempo da proclamação do re-
gimen democrático, occupava o cargo de presidente do Centro Republicano. 

Tanto na campanha republicana, como paladino do abolicionismo, a 
operosidade e o devotamento do Dr. Antonio Lobo resultaram em títulos 
dignificadores para a sua personalidade e em 
resultados surprehendentes para as causas es-
posadas. 

Da propaganda contra os escravocratas, pode-
rosíssimos em numero e em fortuna, lhe advie-
ram não pequenos desgostos. Exposto, com con-
vicção illuminada, ás suas iras e ameaças, chegou 
mesmo a receber um "ultimatum" para que se 
retirasse de Campinas em praso exiguo, sob pena 
de ser dalli expulso á força: — o "ultimatum" 
fracassou em virtude da discussão do caso na 
Assembléa Provincial de SãC Paulo, sob provo-
cação do Dr. Rangel Pestana, secundado pelo 
Dr. Raphael Corrêa da Silva. 

Depois do alvorecer da- Lei Áurea, a cjuéda 
do regimen dymnastico encontrou no Dr. An-
tonio Lobo, socio e companheiro de Glycerio, um elemento vigilante e 
combativo. 

Proclamada a Republica, e constituido o Conselho de Intendentes de 
Campinas, em Janeiro de 1890, coube ao Dr. Antonio Lobo a presidencia 
da Intendencia e, como tal, a chefia do Executivo. 

Um dos notáveis serviços prestados á cidade de Campinas por S. Exa.. 
foi a de salval-a dos effeitos terrificantes da segunda e terceira epidemias 
de febre amarella que alli irromperam. Na renovação da Camara Municipal, 
em 1894, quando se tratava de distribuir as varias funcções do governo 
municipal, foi elle investido nos cargos de Intendente de Hygiene e, de-
pois, de Intendente Geral; e arrostando, muito embora, com a antipathia 
popular, as medidas postas em pratica pelo Dr. Antonio Lobo tiveram a 
virtude de sanear a cidade por todo o sempre, nunca mais se falando em 
febre amarella em Campinas. 

Conquistando grande confiança no seio do Partido Republicano, foi 
eleito vereador em tres triennios, exercendo o cargo de 1892 a 1895, de 
1902 a 1905 e, finalmente, presidente da Camara Municipal de Campinas, 
em 1911. 

De 1901 a 1911 foi fiscal do Governo da União, junto ao Gymnasio de 
Campinas. 

Em 1902 foi eleito deputado ao Congresso Paulista, fazendo parte da 
Commissão de Revisão da Constituição. Foi membro da Commissão de 
Justiça e depois da de Finanças. Tomou parte efficiente, em 1903, na dis-
cussão relativa á superproducção do café, criticando o projecto Quin-
tino Bocayuva e os projectos de licenças, aposentadoria e o da reforma 
da organização municipal, hoje convertido em lei. Na Commissão de Fi-
nanças, discutiu os projectos de orçamentos, a questão da assistência pu-
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blica e a creação da Bolsa de Café e Caixa de Liquidação, de cujo pro-
jecto, convertido em lei, foi o relator. 

Em 1915, foi eleito presidente da Camara dos Deputados. 
A sua reeleição para esse elevado posto desde aquelle anno é a mais 

eloquente demonstração do alto critério, correcção e patriotismo com que o 
illustre paulista tem desempenhado as suas funcções. 

• 
Dr. Antonio B I A S da Costa B U E N O — Nasceu em Pindamonhan-

gaba, Estado de S. Paulo, a 12 de Abril de 1883. 
Formou-se em Sciencias Jurídicas e Sociaes 

pela Faculdade de Direito de S. Paulo. Occupou 
durante dez annos o cargo de delegado de po-
licia em Santos, onde reside, tendo tido opportu-
nidade, no exercício das suas funcções, de prestar 
relevantes serviços á causa publica, mantendo a 
ordem, garantindo direitos em diversas situações 
verdadeiramente anormaes, desenvolvendo uma 
acção energica e ponderada, tendo recebido da 
Secretaria da just iça dos respectivos titulares, e 
da Associação Commercial de Santos, vários offi-
cios muito elogiosos á sua acção de autoridade, 
bem como lisongeiras referencias da imprensa 
santista e paulistana. Foi também delegado de 
policia de Piracicaba e Procurador Judicial da 

Camara de Santos. Começou em Pindamonhangaba a sua carreira poli-
tica, sendo eleito em 1918, pela primeira vez, para o Congresso Estadual. 
T e m sido relator, na Camara, de vários pareceres relativos á Commissão 
de Justiça e Poderes, á qual pertence. 

• 
A D A L B E R T O Bueno N E T T O — Nasceu em Mogy-Mirim, Estado 

de S. Paulo, a 29 de Junho de 1891. 
Formado pela Escola de Pharmacia de 

Ouro-Preto, em 1909, exerce em Catanduva, onde 
reside, a sua profissão de Pharmaceutico. E' 
também official do Registro de Hypothecas. Foi 
Vereador e Prefeito em Catanduva, tendo sido 
eleito, pela primeira vez, para o Congresso Es-
tadual, em 29 de Outubro de 1922. Começou ha 
sete annos, naquella cidade, a sua carreira politica. 

Occupa o logar de 4.° Secretario da Camara 
dos Deputados. 

A o municipio em que reside tem prestado 
assignalados serviços, que lhe grangearam a esti-
ma publica. 

Sendo a primeira vez que tomou assento no 
Congresso Estadual, comtudo é o Deputado 
Adalberto Bueno Net to uma figura sympathica na Camara. 

• ' 
Dr. Alfredo C A Z E M I R O da R O C H A — Nasceu em São Salvador, 

Estado da Bahia, a 4 de Março de 1856. 
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Aos seis annos de edade, iniciou seus estudos no antigo Collegio Abilio, 
ahi fazendo os preparatórios. 

Matriculou-se na Faculdade de Medicina de 
sua terra natal, em 1870, frequentando primei-
ramente o curso de pharmacia e depois o curso 
medico, e diplomando-se em 15 de Dezembro 
de 1877. 

Um anno depois cie formado, veio para o 
Estado de São Paulo, fixando residencia na 
cidade de Cunha. 

Foi eleito presidente da Camara Municipal 
dessa cidade em 1883, pelo Partido Republica-
no, que alli organizou, começando, então, a sua 
carreira politica, que foi sempre agitada. Con-
correu a diversas eleições como candidato do 
Partido Republicano, conseguindo representar 
o seu partido, em varias occasiões, quer na As-
sembléa Provincial, quer na Assembléa Geral. 

No actual regimen foi eleito deputado es-
tadual em 1892 e deputado federal em 1894, senclo reeleito diversas vezes. 

Em 1897 foi reeleito deputado federal. 
Actualmente occupa o cargo de presidente da Camara Municipal de 

Cunha. 
E' presidente da Commissão de Hvgiene Publica. 

• 
Antonio da Silva A Z E V E D O J Ú N I O R — Nasceu em Silveiras, 

Estado de São Paulo, a 6 de Maio de 1875. 
Em Santos, na rapida carreira ascencional que iniciou desde a primei-

ra adolescência, no commercio, tornou-se socio solidário da casa commis-
saria Queiroz, Ferreira, Azevedo e Cia., uma das mais antigas daquella praça. 

Em 1906, foi eleito secretario da Associação Commercial, servindo nes-
se cargo durante quatro annos. 

Em 1914, voltou seu nome a ser escolhido para figurar na directoria 
daquelle importante instituto, como presi-

dente, no quatriennio findo em 1919. Foi 
durante esse periodo que prestou ás classes 
conservadoras daquella cidade relevantes ser-
viços, conduzindo a bom termo todas as ques-
tões em que necessitavam defendidos os in-
teresses do commercio. 

U m dos membros fundadores do Partido 
Municipal de Santos, em 1906, pertenceu ao seu 
primeiro directorio, em que se tem conservado, 
como presidente, sempre distinguido pela com-
pleta confiança dos seus amigos e correligio-
nários. Eleito Vereador municipal de Santos 
foi logo escolhido para vice-presidente e, 
no segundo anno, passou a exercer a presidên-
cia da Camara até 1909. Com a transformação 
politica que se operou no Estado, por occasião 
da convenção que escolheu o Dr. Altino Arantes para succeder ao Dr. 
Rodrigues Alves, na: presidencia do Estado, foi o Partido Municipal de San-
tos chamado á direcção politica do município, e alli, em sessão realizada a 
22 de Novembro de 1915, foi escolhido presidente do directorio, que conti-
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núa a dirigir os destinos do partido na mesma cidade. Eleito Deputado pelo 
primeiro districto, a 2 de Fevereiro de 1916 e reeleito até á presente data, 
tem sido na Camara Estadual um digno representante de Santos e do seu 
importantíssimo commercio, não se descuidando egualmente de toda a zo-
na littoranea ao sul deste Estado. 

Faz parte da Commissão de Fazenda. 

Dr. Antonio da G A M A R O D R I G U E S — Nasceu em S. Salvador, 
Estado da Bahia, a 25 de ju lho de 1876. 

Formado em Medicina pela Universidade de 
Coimbra, e pela Faculdade de Medicina da Ba-
hia em 1900. 

Começou em Lorena, onde reside, a sua 
carreira politica, sendo eleito Deputado pela pri-
meira vez a 26 de Abril de 1919. Foi reeleito 
a 29 de Abril de 1922. Candidato independente, 
reúne ás virtudes moraes de homem publico o 
dom de uma verbalidade substanciosa e fácil 
E' um orador espontâneo e suggestivo, cujo ta-
lento se evidencia na fluência dos argumentos 
e no brilho dos periodos com que os exprime. 

Na qualidade de medico, o Dr. Gama Ro-
drigues se tem distinguido por vários titulos. 

E' também jornalista brilhante. Dirige em 
Lorena o Partido Opposicionista, pelo qual se tem feito eleger. 

Dr. A B E L A R D O de Cerqueira C E S A R — Nasceu em Campinas, Es-
tado de São Paulo, a 9 de Fevereiro de 1870. 

Depois de fazer o curso de humanidades no Collegio "Culto á Scien-
cia", onde mais tarde foi professor, matriculou-se na Faculdade de Direito 
de São Paulo, recebendo grau em Sciencias Jurídicas e Sociaes em 1891. 

Transferindo sua residencia para Jahú, ahi 
advogou por algum tempo, sendo depois nomea-
do para o cargo de promotor publico de Espi-
rito Santo do Pinhal. 

Exonerando-se desse cargo, dedicou-se nova-
mente á advocacia e á politica local, dirigindo a 
folha opposicionista "Gazeta do Pinhal". 

Foi eleito membro da Camara Municipal da-
quella cidade em 1898, e seu presidente em 1904. 

Entrou para a Camara dos Deputados, pela 
primeira vez, em 1904-1906, como representante 
do sétimo districto, sendo reeleito successiva-
mente nas legislaturas de 1907-1909, 1910-1912, 
1913-1915 e 1916-1918. 

Publicou um trabalho sobre o voto secreto, 
em que fez um interessante estudo sobre a ma-
téria. Esse trabalho constituiu objecto de um projecto de lei, apresentado 
á Camara em 1917. 

Já fez parte das Commissões de Redacção e Estatística, nas legislaturas 
passadas, e, na que findou, era membro da Commissão de Justiça, Consti-
tuição e Poderes. 

Faz parte, actualmente, da Commissão de Fazenda e Contas. 
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Dr. A R M A N D O da Silva P R A D O — Nasceu em S. Paulo, Estado de 
S. Paulo, a 11 de Março de 1880. 

Doutor em borla e capello pela Faculdá.de 
de Direito de S. Paulo, onde conquistou, pelo 
estudo e pelo caracter, as sympathias dos seus 
mestres e condiscípulos. Exerceu as funcções 
publicas de Director do Museu do Ypiranga, 
cargo em que durante algum tempo esteve, 
dando provas brilhantes de zelo e competencia. 
Foi, pela primeira vez, eleito para a Camara 
Municipal em 1910, ahi iniciando a sua carreira poli-
tica, sendo ainda duas vezes reeleito para aquella 
Casa e, em 1922, eleito para o Congresso do Estado. 

E' longa a serie de trabalhos apresentados ás 
Camaras Municipaes e Estadual pelo Dr. Arman-
do Prado, como membro que é da Commissão 
de Justiça das duas Casas, a que pertence com 

tanto brilho. E' um orador eloquente e sincero, casando aos fulgores estyllis-
ticos da sua palavra uma cultura fóra dos moldes communs. A sua contri-
buição para o renome civico e intellectual de S. Paulo é das mais valiosas, e 
representa a somma dos altos valores de uma personalidade triumphante por 
esforço e por destino. 

Pertence á Commissão de justiça, Constituição e Poderes. 

Dr. A M É R I C O D E C A M P O S — Nasceu em Amparo, Estado de São 
Paulo, a 19 de abril de 1871. 

Recebeu o gráu de bacharel em Direito, em 19 de Dezembro de 1891, 
na Faculdade de São Paulo. 

Exerceu primeiramente o cargo de delegado de policia da capital, até 
assumir a presidencia do Estado o dr. Bernardino de Campos, seu illustre 
pae. 

Foi secretario da Commissão Central do Partido Republicano Paulista. 
Organizada a Intendencia Municipal, foi nomeado Director Geral daquel-
la repartição, cargo que exerceu até estalar a revolta da Armada, em setem-
bro de 1893. Licenciou-se, então, e marchou 
commandando o primeiro contingente que sa-
hiu de S. Paulo para combater os revoltosos, 
— uma companhia do primeiro batalhão, 
a qual seguiu para S. Sebastião, então bombar-
deada pelo "Republica", "Pallas" e ''Marcilio 
Dias". Alli, ao lado da policia do Estado, ope-
rou até dezembro do mesmo anno. Foi, então, 
removido para Santos, com todo o batalhão, 
assumindo os postos de ajudante, fiscal e, por 
fim, commandante. Ao terminar a revolta, r 
Marechal Floriano Peixoto, então presidente 
da Republica, conferiu-lhe as honras de major 
do Exercito. 

De regresso a São Paulo, não reassumiu o 
seu cargo na administração do município. No-
meado juiz substituto, assumiu a jurisdicção 
do dr. Santos Werneck, juiz effectivo. Desem-
penhou esse cargo durante quatro annos, approximadamente, quando o co 



lheu o convite do governo Campos Salles, para ir, em commissão, superin-
tender o serviço de emigração, no Canadá. 

Reconhecendo, porém, a impossibilidade de fomentar uma corrente im-
migratoria para São Paulo, muito embora não se houvesse descurado da 
propaganda do Estado no continente do norte, deliberou encaminhar para 
cá industriaes e capitalistas canadenses. 

Do Canadá foi removido para Malaga e Lisboa, onde foi membro 
effectivo da Associação dos Jornalistas. 

Foi eleito, em 1898, Deputado ao Congresso de S- Paulo. 
Em 2 de Fevereiro de 1916 foi eleito Deputado para a legislatura de 

1916-1918. 
E' presidente da Commissão de Estatística, Divisão Civil e Judiciaria. 

• 
Dr. A L F R E D O E G Y D I O de Souza Aranha, — Nasceu em S. Paulo, 

Estado de S. Paulo, a 28 de Maio de 1894. 
Formado em Sciencias Jurídicas e Sociaes 

pela Faculdade de Direito de S. Paulo. Foi pro-
motor Publico da Comarca de S. Roque, reve-
lando-se nesse posto um severo servidor do Di-
reito, sem prejuízo das suas excedentes virtudes 
de coração. Exerceu por alguns annos a advo-
cacia, começando, nesta capital, em 1919, a sua 
carreira politica. Foi eleito, pela primeira vez, 
no anno referido, Deputado ao Congresso do Es-
tado, onde tem sabido conquistar a admiração e 
a sympathia dos seus pares, e a confiança de to-
dos, pela elevação dos seus conceitos e devota-
mente aos princípios superiores. Foi reeleito suc-
cessivamente para aquella Casa. Apresentou os 
seguintes trabalhos á consideração da Camara: 

'Divisão de districtos de Paz da Capital", em 1919, e "Discussão da Re-
forma Judiciaria", em 1921. 

Pertence á Commissão de Estatística. 

• 
A N D R E ' M A R T I N S de Andrade — Nasceu em Santa Rita do 

Paraiso, hoje Igarapava, no Estado de S. Paulo. 
Os titulos comprobatorios das sympathias 

que o Sr. André Martins de Andrade frue no 
seio do eleitorado do districto que esforçada-
mente representa, colhem-se nos exemplos de 
energia e decidida vontade de servir ao bem pu-
blico daquella região paulista. E' lavrador abas-
tado e antigo commerciante, possuindo uma clara 
visão dos problemas mais importantes que affe-
ctam á vida economica do Estado. 

Tem exercido as funcções publicas de Ve-
reador, Prefeito e Presidente da Camara de 
Franca, cidade onde começou, em 1900, a sua 
carreira politica. Foi, pela primeira vez, eleito 
para a Camara dos Deputados em 1920, sendo 
reeleito para a presente legislatura. 

Faz parte da Commissão de Redacção. 
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Dr. A T A L I B A L E O N E L — Nasceu em Itapetininga, Estado de São 
Paulo, a 15 de Maio de 1875. 

Terminado o curso de humanidades no Seminário Episcopal e no Col-
legio Atheneu Paulista, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Pau-

lo, onde recebeu o titulo de bacharel em 1895. 
Estabelecendo banca de advocacia em Pirajú, 

ahi para logo se dedicou ás questões politicas lo-
caes, sendo eleito Vereador municipal em 1898, 
pela opposição. Nesse cargo foi successivamente 
reeleito, até a presente legislatura. 

Em 1899, com a transformação politica por 
que passou aquella localidade, fundou o Directo-
rio, cabendo-lhe a direcção do mesmo. 

Desde essa data, occupa o cargo de presi-
dente da Camara Municipal. 

Entrou para a Camara dos Deputados, pela 
primeira vez, em 1904-1906, tendo sido reeleito 
até á presente data. 

Muito trabalhou para dotar Pirajú e outros 
municípios do districto que representa de melho-

ramentos importantes, o que tem contribuído para tornar essa zona uma 
das mais prosperas do Estado. 

Advogou durante dois annos, entregando-se depois exclusivamente á 
lavoura. , 

E' presidente da Commissão de Obras Publicas, Viação e Aviação. 

Dr. Augusto M E I R E L L E S REIS — Nasceu em Guaratinguetá, Estado 
de S . Paulo, a 29 de Junho de 1865. 

A Comarca de São Manoel foi creada recentemente. E' de 19 de Abril de 
1890 o Decreto da creação do cargo de Juiz Municipal e de Orphams, pelo 
Marechal Deodoro e seu notável Ministro Campos Salles. 

Foram a lei estadual de n.° 80, de 23 de Agosto de 1892 e o Decreto 123 
de 10 de Novembro do mesmo anno que extinguiram, na organização republi-
cana da magistratura paulista, todos os anti-
gos termos, elevando-os a Comarcas. 

Foi nomeado, pelo então Presidente de 
São Paulo, o inesquecível Dr. Bernardino de 
Campos, em virtude daquella lei e do De-
creto n.° 108 de 23 de Setembro do anno refe-
rido, o primeiro Juiz de Direito de São Ma-
noel, sendo escolhido, pelo Presidente e seu 
Secretario da Justiça, Dr. Manoel Pessoa de 
Siqueira Campos, a figura do conhecido estu-
dante de Direito, que na turma académica de 
1882-1886 déra brilhantes provas do seu ta-, 
lento. 

A nomeação, causou, assim, a maior ale-
gria, e a nova e florescente Comarca instal-
lou-se auspiciosamente a 22 de Outubro de 
1892, entre festas e jubilo merecidos. O Dr. Augusto Reis, que já residia 
e era estimado em São Manoel, tinha um tirocínio que permittia aos seus 
jurisdicionados a melhor confiança no seu espirito: fôra Promotor Pu-
blico de Guaratinguetá em 1887 e, por Decreto de 5 de Nevembro desse 



anno, fôra nomeado pela Princesa Imperial Regente, sendo Ministro da 
Justiça o Dr. Samuel Wallace Mac Douvell , para o cargo de Juiz Municipal 
e de Orphams de Queluz, desempenhandp-se de taes funcções com admi-
ravel capacidade. Durante oito annos administrou a Comarca de S. Manoel, 
mostrando-se sempre imparcial; e como Juiz de Direito dessa Comarca nin-
guém o ultrapassou em protecção aos relegados da sorte, em inflexibilidade 
na obediencia da lei, em lhaneza para com os seus auxiliares e subordinados 
no lôro, em presteza, erudição, modéstia e fineza de trato social. 

Taes qualidades o impuzeram ao respeito e admiração de quantos o co-
nheceram no exercicio de seu cargo. 

Por Decreto de 16 de Outubro de 1900 foi nomeado Juiz da Primeira 
Vara de Orphams da Capital, e a 4 de Junho de 1901 removido para o 
J u í z o dos Feitos da Fazenda e Provedoria de São Paulo. 

Em 1903, nomeou-o o Governo para a Primeira Vara Civel e Commercia! 
da Capital, a qual deixou para a Chefia de Policia do Estado, de São Paulo, 
conforme Decreto de 4 de Maio de 1905. Nesses cargos, contribuiu relevan-
temente para a garantia da Justiça, da ordem publica e do Estado. 

Foi na sua Chefia de Policia que se organizou a Policia de carreira, of fe-
recendo-se-lhe aptidão e competencia technicas, assegurando-se a ordem publica 
e particular e cercando-se de independencia os cargos policiaes. 

Coube ao Estado de São Paulo a iniciativa no Brasil da creação da Poli-
cia de carreira. Em Junho de 1905, uma greve em Santos ameaçou paralysar 
todo o movimento de importação do Estado de São Paulo, renovando-se em 
fins de Agosto, mas a habilidade do digno Chefe de Policia submetteu, em 
ambos os casos, os grevistas ao trabalho; e a Associação Commercial, em sessão 
de 21 de Setembro, tomou, por isto, a deliberação unanime de congratular-se 
com S. S . pela prompta terminação da parede, graças ás medidas energicas 
por elle tomadas quando de taes levantes. 

Por Decreto de 7 de Novembro de 1907, foi nomeado Ministro da Comarca 
Criminal do Tribunal de Justiça e por Decreto de 11 de Junho de 1908 remo-
vido para a Camara Civel. 

Foi elle escolhido para Juiz Arbitral na questão das dividas entre os 
municípios de Amparo e Mogy Mirim, proferindo, a 25 de Março de 1914, na 
questão chamada das "Duas Pontes", um substancioso laudo. U m grupo de 
senhoras da melhor sociedade de Amparo promoveu a acquisição do retrato 
do Dr. Augusto Reis, para ser inaugurado na Camara Municipal daquella ci-
dade, na sala das suas sessões, o que se verificou a 2 de Maio de 1915, orando 
por occasião das festas realizadas o promotor publico da Comarca, o Dr. Ar-
thur Pinto de Lima. Figura também na sala de São Manoel o seu retrato em 
meio busto, homenagem de seus antigos jurisdiscionados. Tem o seu nome o 
Grupo Escolar de São Manoel, e a Camara Municipal de 1905 deu egual de-
nominação ao Largo onde está edificada a Egreja Matriz. 

Figura de relevo no Tribunal de Justiça de São Paulo, as suas decisões 
revestem-se de um admiravel espirito de synthese jurídica e constituem obras 
primas de Direito. 

Foi eleito, em 29 de Abril de 1922, Deputado ao Congresso do Estado 
pelo 2.° districto eleitoral. Tomou posse no dia 14 de Julho do mesmo* anno. 
Contando 30 annos de serviços prestados á magistratura do Estado, foi apo-
sentado por Decreto de 4 de Fevereiro de 1921. 

• 
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A N T O N I O F E L I X de Araujo Cintra — Nasceu em Bragança, Es-
tado de São Paulo. E' agricultor. Em 1895, foi eleito, pela primeira vez, 
Vereador em sua terra natal, onde iniciou a sua carreira politica. No desempenho 

do cargo a que o levara a justa 
confiança dos seus conterrâneos, reve-
lou-se um espirito liberal e percuciente, 
com a clarividência que é necessaria aos 
homens públicos depositários da fé pa-
triótica de seus concidadãos. Mereceu, 
assim, a indicação do seu nome para 
os cargos que tem exercido de Vereador, 
Presidente da Camara, official de gabi-
nete, Director de Terras, Colonização e 
Immigração . e, finalmente, Deputado, 
eleito pela primeira vez, em 1919. Eleito 
ainda uma vez para a Camara Estadual, 
ahi tem continuado a manter as suas 
bellas tradições de actividade e com-
petência. 

São de sua autoria o projecto de lei de policia sanitaria animal, incon-
testavelmente um documento de alta visão, e o projecto de lei sobre con-
cessões de estradas de ferro. 

Pertence á Commissão de Agricultura. 

• 
Dr. A R T H U R Pequeroby de Aguiar W H I T A K E R — Nasceu em Ara-

ras, Estado de São Paulo, a 4 de Outubro de 1881. 
Em Rio Claro e São Carlos, de 1893 a 1896, completou seus estudos 

primários, empregando depois sua actividade na lavoura até 1901. Cedo, 
porém, o fascinaram os brilhos de outra profissão, e em Junho de 1901 ma-
triculava-se no Collegio Santo Antonio, em Jundiahy, iniciando os estudos 
secundários, que em São Paulo concluiu dois 
annos depois. 

Matriculou-se então na Faculdade de Di-
reito, bacharelando-se em dezembro de 1907. 

Durante o periodo académico, deixou es-
parsa pela imprensa uma larga collaboração so-
bre assumptos vários. 

Em Janeiro de 1908, foi nomeado Promotor 
Publico em Campos Novos do Paranapanema, 
e em meados desse mesmo anno, transferiu resi-
dencia para Jaboticabal, onde estabeleceu es-
criptorio profissional. 

Nessa mesma cidade foi, por alguns annos, 
redactor de um jornal, cujo programma se encer-
rava na defesa dos interesses locaes. 

Hoje é ali um dos chefes do directorio 
politico. 

Iniciou sua vida politica pleiteando, no segundo districto federal, como 
candidato avulso, uma cadeira de deputado, nas eleições que se realizaram 
em 30 de Janeiro de 1915. Por occasião dos trabalhos de apuração, accordou 
em não contestar o diploma expedido ao seu competidor, embora t ivesse 
obtido cerca de 15.000 votos. 
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Em 2 de Fevereiro de 1916, foi eleito, pela primeira vez, Deputado esta-
dual, para a legislatura de 1916-1918, tendo sido reeleito até á presente 
data. 

Faz parte da Mesa, como segundo secretario. 

Vlíif 

Dr. A N T O N I O O L Y M P I O Rodrigues Vieira — Nasceu em Barbalho, 
Estado do Ceará, a 15 de Maio de 1873. 

Advogado, residente em Barretos. Fez o 
curso de Direito e Sciencias Sociaes na Facul-
dade do Recife e o de Sciencias Jurídicas em 
S. Paulo. Tem exercido importantíssimas func-
ções publicas. Foi Promotor Publico em Passos, 
Estado de Minas Geraes, de 1895 a 1896. Ve-
reador e Prefeito em Barretos, de 1905 a 1907 
e de 1920 até á presente data. E ainda Depu-
tado de 1904 a 1906. Nesta ultima cidade co-
meçou a sua carreira politica. Reeleito para a 
actual legislatura, tem apresentado á Camara 
Estadual trabalhos interessantíssimos, dentre 
os quaes os sobre a creação da comarca de 
Rio Preto, vários districtos de paz, escolas» 
prolongamento da Estrada de Ferro Paulista 
de Bebedouro a Barretos e outros que constam 

do resumo dos Annaes de 1904 a 1906. 
Pertence á Commissão de Obras Publicas, Viação e Aviação. 

• 

Dr. CLARO CESAR — Nasceu em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, a 17 de Junho de 1882. 

Fez os seus preparatórios no Seminário 
de São Paulo e no collegio de Jacarehy, ma-
triculando-se, em 1897, na Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro. 

Foi o estudante mais joven da sua tur-
ma, pois terminou o curso com 21 annos ape-
nas, em Dezembro de 1903. 

Verificando-se, em Outubro de 1904, a elei-
ção municipal em Pindamonhangaba, onde ex-
erce ainda sua profissão, foi apresentado como 
candidato a Vereador pelo Partido Republica-
no opposicionista, em cujas fileiras tem pres-
tado bons serviços, como continuador das tra-
dições gloriosas de seu honrado pae, — um 
dos chefes mais distinctos desse partido. 

Como Prefeito da bella cidade do norte, 
prestou á mesma assignalados serviços, avul-
tando entre elles a fundação e manutenção da conceituada Escola de Phar-
macia e Odontologia, equiparada aos estabelecimentos officiaes congeneres. 

Faz parte da Commissão de Hygiene Publica. 

134 : : 

V j 



Dr. CAIO S I M Õ E S — Nasceu em S. Manoel, Estado de S. Paulo, 
a 7 de Fevereiro de 1883. 

Formado pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, em 1908. Vereador e Prefeito 
de Barra Bonita e presidente do Directorio 
local desde o anno de 1914. Gosando de im-
menso prestigio politico, em virtude das suas 
raras qualidades de homem publico e da ex-
traordinaria gentileza que o caracteriza, foi 
eleito Deputado ao Congresso Estadual, ex-
tra-chapa. em 26 de Abril de 1918, pela pri-
meira vez. Foi reeleito para a actual legisla-
tura pelo 9 o districto eleitoral, sendo na Ca-
mara dos Deputados Estaduaes uma das fi-
guras mais queridas e acatadas. 

Como medico dos mais conceituados, tem 
feito da sua profissão verdadeiro sacerdocio, 
especializando-se na clinica obstétrica. 

Faz parte da Commissão de Redacção. 

• 

Dr. D E O D A T O W E R T H E I M E R — Nasceu em S. Paulo, a 2 de 
Julho de 1889. 

Em 1901, iniciou no Collegio Anchieta os estudos do curso secundá-
rio, recebendo em 1906, com distincção, o titulo de Bacharel em Sciencias 
e Letras. Matriculou-se no anno seguinte na Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro forman-

' do-se no anno de 1912. Alguns mezes depois de 
formado, passou a residir em Mogy das Cruzes, 
onde, dentro de muito pouco tempo, captou as 
sympathias e a confiança da população do Muni-
cípio e das localidades vizinhas. Por occasião 
da epidemia da grippe, empregando a sua re-
conhecida competencia ao serviço dos seus gran-
des sentimentos humanitários, conquistou a es-
tima e a gratidão do povo mogyano, que lh'os 
manifestou varias vezes publicamente. 

Além de medico de rara habilidade, é o Dr. 
Deodato Wertheimer dos mais correctos admi-
nistradores, sendo também um jornalista educador 
e brilhante. Director chimico do hospital da Sociedade Mogyana de lie-
neficencia, fundador da Maternidade "Dr. Deodato", membro de muitas 
outras associações de Mogy das Cruzes e da Associação da Imprensa Bra-
sileira, tem sido em todas as manifestações de sua actividade um verda-
deiro apostolo do Bem, um patriota movido dos mais bellos sentimentos 
humanos. Politico de real prestigio, foi eleito para a Camara Estadual pelo 
segundo districto, onde conta muitos elementos e verdadeiros admiradores. 

E' Presidente da Camara Municipal, da qual já foi Prefeito e pre-
sidente do Directorio Politico local. 

Pertence á Commissão de Commercio e Industrias. 

• 
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Dr. E L I A S de Oliveira R O C H A — Nasceu em Lençóes, Estado de 
S. Paulo, a 9 de Março de 1887. 

Terminados os seus preparatórios, entrou 
para a Faculdade de Direito de S. Paulo, indo, 
após o curso de Direito, residir em Lençóes, 
onde exerce a advocacia. Indicado pelos seus 
conterrâneos para o cargo de Vereador e, depois, 
Prefeito daquelle Município, revelou-se na ge-
rencia desses postos um sábio administrador, 
imbuido de altos sentimentos patrioticos. Co-
meçou em Lençóes, em 1910, a sua carreira po-
litica. Em Abril de 1922, incluído o seu nome 
entre os indicados para as eleições de Deputados 
Estaduaes, foi eleito para a presente legislatura. 

Faz parte da Commissão de Commercio e 
Industrias, desligada da de Obras Publicas em 

virtude da recente reforma do Regimento Interno da Camara. 

• 

Dr. F R A N C I S C O da Cunha J U N Q U E I R A — Nasceu em Ribeirão 
Preto, Estado de S. Paulo, a 1 de Agosto de 1880. 

Terminados os seus preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Di-
reito de S. Paulo, recebendo, em 1909, o gráu de Bacharel em Sciencias Ju-
rídicas e Sociaes. 

Começou a sua vida politica em Ribeirão 
Preto, onde exerceu o cargo de Vereador Muni-
cipal e Presidente da Camara, em 1918. Dis-
pondo de forte prestigio na sua cidade natal, ali 
se entregou continuamente á vida politica, para 
a qual sentiu sempre verdadeira vocação. De 
temperamento forrado de energia e espirito pro-
fundamente patriotico, o Dr. Francisco Junqueira 
pertence á theoria dos predestinados para a di-
recção das forças moraes que visam o robuste-
cimento dos nossos núcleos políticos- A sua 
actuação no ambiente da cidade natal, como ele-
mento do Partido chefiado pelo Sr. Cel. Joa-
quim da Cunha Diniz Junqueira, tem sido das 
mais notáveis na chronica dos nossos expoen-
tes de real prestigio. 

Accrescida de captivante gentileza, a sua personalidade de homem pu-
blico impõe-se á estima de quantos o conheçam. 

E' fazendeiro abastado no município de Ribeirão Preto, cujo assom-
broso desenvolvimento nestes últimos annos muito deve ao incançavel es-
forço e ás felizes iniciativas do illustre parlamentar, membro de uma fa-
mília tradicionalmente vinculada á prospera e riquíssima região do oeste 
paulista. 

Pertence á Commissão de Obras Publicas, Viação e Aviação. 

• 
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Francisco F E R R E I R A A L V E S — Nasceu em Mogy-Mirim, Estado de 
S. Paulo a 9 de Junho de 1874. 

Dedicou-se á lavoura. Exerceu as funcções 
publicas de Vereador em 1903, servindo, de 1915 
a 1917, num alto cargo de autoridade policial. Foi 
eleito para a Camara Estadual, pela primeira vez, 
em 1919, sendo successivamente reeleito. Come-
çou em Mogy-Mirim a sua carreira politica. Apre-
sentou á consideração do Congresso importantes 
trabalhos, salientando-se os sobre "Emendas na 
reforma da Instrucção Publica", em 1920; ''Crea-
ção do districto de Paz de Conchal', neste Muni-
cípio; "Emendas na reforma judiciaria", em 1921 ; 
"Projecto de um ramal ligando Mogy-Mirim a 
Conchal, e ligando a Funilense á Mogyana", em 
1921, e pareceres na Commissão de Agricultu-
tura, etc. 

Esses trabalhos do deputado Francisco Ferreira Alves são reveladores de 
senso e intelligencia, a que se allia o honesto desejo do cumprimento de sua 
missão democratica. 

Pertence á Commissão de Agricultura, Colonização e Immigração, Minas 
e Terras Devolutas. 

• 

Dr. F E R N A N D O de Souza COSTA — Nasceu na capital do Estado 
de S. Paulo, a 10 de Junho de 1886. 

Lavrador. Fez estudos de agronomia, conquistando o titulo de enge-
nheiro nessa especialidade scientifica. Logc 
depois de formado, começou em Pirassu-
nunga, onde reside, a sua carreira politica 
tendo exercido, ha dez annos, o cargo de 
Prefeito daquella localidade. 

E' um espirito cheio de vivacidade e 
cultura. Foi eleito deputado á Camara Es-
tadual, pela primeira vez, em 1919, sendc 
chamado mais uma vez áquella investi-
dura. 

Apresentou á consideração dos seus 
pares importantes trabalhos, dos quaes se 
salientam os relativos ao reflorestamento de 
solo paulista, á assistência dentaria no; 
grupos escolares, bancos agrícolas, estradas 
de rodagem, imposto territorial, extracção do azoto do ar e estatística da 
vida rural. 

Acerca dos assumptos citados e com especialidade ao que diz respeito 
ao reflorestamento do nosso solo e ao importante problema do imposto 
sobre a terra, proferiu o illustre parlamentar substanciosos discursos, em 
que demonstrou á saciedade os seus conhecimentos na matéria, fructos de 
acurados estudos. 

Faz parte da Commissão de Obras Publicas, Viação e Aviação. 

• 
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Coronel G A B R I E L de Andrade J U N Q U E I R A — Nasceu em Batataes, 
Estado de São Paulo, a 8 de Outubro de 1871. 

Empregou, desde a mocidade, a sua energia 
na lavoura e no commercio. 

Membro e Presidente do directorio politi-
co de sua cidade natal, Presidente da Camara 
e Prefeito do município por diversas vezes, tem 
prestado relevantes serviços á causa publica, 
mercê da elevação e excellencia de sua orien 
tação administrativa e seu espirito esclareci-
do, uma e outro revelados na fundação de es-
colas e na realização de obras utilíssimas. 

Em reunião previa dos directorios políticos 
do 10.° districto, realizada em Ribeirão Preto a 
17 de Janeiro de 1916, foi escolhido para seu 
representante na Camara Estadual, e, presti-
giado pelo P. R. P., foi eleito a 2 de Fevereiro 
do mesmo anno. 

Desde então, o Sr. Gabriel Junqueira vení sendo reeleito até á presente data. 

• 
Dr. H I L Á R I O F R E I R E — Nasceu em Rezende, Estado do Rio, a 16 de 

Outubro de 1883. 
Filho do sr. João Baptista Freire, neto do Commendador José Manoel 

Freire, é sobrinho bisneto do grande guerrilheiro Bento Manoel Gonçalves, 
que fez, no Rio Grande do Sul, a celebre Republica de Piratinin, immortalizada 
na historia patria. Seu pae, que residiu em Jahú durante algum tempo, para ali 
o levara quando elle contava trez annos de edade. O sr. João Baptista Freire 
foi mais tarde um dos maiores propugnadores da fundação de São Paulo dos 
Agudos, onde possuiu varias propriedades agrícolas. 

Muito joven ainda, em 1895, o Dr. Hilário Freire iniciou os seus estudos, 
matriculando-se na Escola Polytechnica de Sãc 
Paulo. Tinha doze annos apenas, o que lhe íe: 
receber dos seus collegas o appellido D.X, ex 
pressão algébrica do infinitamente pequeno 
Após dois annos de curso, não podendo conti 
nua-lo, entrou para as officinas da "Platéa", che 
gando a redactor dessa folha, com escala pel: 
revisão, noticiário e reportagem. Completandc 
os preparatórios, matriculou-se na Faculdade d< 
Direito de São Paulo, recebendo o grau em Zj cl< 
Novembro de 1903, aos vinte annos de edade. 

Durante vinte annos emprestou ao jorna 
lismo as luzes da sua intelligencia extraordina-
riaria, tendo dirigido, em 1907 e 1908, o "Correic 
de Jahú", onde fez successo incomparável a sus 
penna de batalhador. Fôra, além disso, advo-
gado em Araras e, em 1905, membro de varias bancas examinadoras de Por-

tuguez nesta Capital e professor de mathematicas da Congregação fundadora 
do Conservatorio Dramatico de São Paulo e Promotor Publico interino de Jahú. 

Elaborou magníficos trabalhos sobre a questão da divisa Paraná-Santa Ca-
tharina. Na advocacia, no jornalismo e na politica, a sua carreira é toda uma 
linha de conducta recta, orientada pela força dos princípios. Nas principaes 
campanhas do nosso paiz, em que tem collaborado, a sua figura se destaca aureo-
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lada de patriotismo ardente e sincero. Elie tem sido, por assim dizer, a alma 
da propaganda do escotismo entre nós, e é da sua autoria o melhor livro sobre 
o assumpto existente no Brasil — o "Guia Brasileiro de Escotismo". Como 
advogado, «osa de muita sympathia em Jahú, onde reside, e em outras Comar-
cas do Estado. E' orador fluente e impressionante. Afora muitos outros traba-
lhos jurídicos e literários, espalhados em jornaes e revistas, publicou uma these 
intitulada "Suppressão das Narrativas Criminaes na Imprensa", que apresen-
tou ao Primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas, uma novella "Os Sal-
teadores" e uma brilhante monographia sobre " A protecção jurídica da im-
prensa na defesa do interesse publico". 

Eleito, pela primeira vez, Deputado ao Congresso Estadual em 29 de 
Abril de 1922. 

• 
Dr. José Adriano M A R R E Y J Ú N I O R — Nasceu em S. João Baptista, 

no Estado de Minas Geraes, a 7 de Agosto de 18S5. 
Formado bacharel em sciencias jurídicas e sociaes, pela Faculdade de 

Direito de São Paulo, em 1906, ingressou um 
anno mais tarde para a politica, exercendo suc-
cessivamente as funcções de juiz de paz de 
Santa Ephigenia, vereador municipal e juiz de 
paz, de 1910 a 1912. 

Figura das mais brilhantes entre os cul-
tores do Direito em S. Paulo, fazendo-se admi-
rar na tribuna judiciaria, foi de novo eleito 
Vereador da capital em 1915, revelando nessas 
funcções uma singular operosidade, até ao anno 
de 1920. 

Escolhido, pela primeira vez, para Depu-
tado, a 26 de Abril de 1919, desenvolveu no 
Congresso uma acção extraordinariamente pro-
fícua, ora participando da discussão dos as-
sumptos mais importantes, ora apresentando 
projectos de utilidade inconteste, como sejam: 
o de protecção á primeira infanda, o que dispõe sobre os accidentes no 
trabalho. 

Tem-se interessado com ardor pelas causas do funccionalismo publico, 
deste se occupando successivamente na tribuna da Camara dos Deputados. 
Discutiu com elevação de vistas os projectos de fixação da Força Publica, 
sendo, no triennio, o único Deputado a tratar do assumpto, afora o que, de 
accordo com a Constituição, apresentara na Commissão de Justiça. 

Cuidou do problema da habitação das praças e officiaes; da melhoria 
de gratificação quando sáem em diligencia; da revogação da lei que impedia 
as substituições remuneradas, etc. 

Entre vários projectos de interesse collectivo, apresentou o referente á 
protecção á infanda, documento de grande alcance social e outro regulando 
a forma de processos de menores delinquentes, de protecção a menores aban-
donados e creando o juizo privativo para julgamento de menores. Em pro-
jecto minucioso, defendeu enthusiasticamente a instituição do Jury, pondo-a 
á altura da civilização contemporânea. 

Não se esqueceu dos menores filhos das victimas dos delictos, pro-
curando proteger os que perderam o amparo dos paes, remodelando, 
dest'arte, o serviço que o Estado presta no Instituto Disciplinar. Apre-
sentou projecto regulando as normas de processo para breve liquidação 
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da indemnização determinada por accidentes de trabalho. Estudando a re-
forma do ensino, discutiu sobre a necessidade de preferencia dos orphãos 
de mãe e dos filhos das professoras na matricula no Jardim da Infancia, 
conseguindo victoria; liem como facilitou as nomeações de professores 
para a capital, com um só concurso por anno. Tomou a defeza do direito 
das partes litigantes, defendendo também os avaliadores, indo de encontro 
ao projecto que os tornava de nomeação do governo, em numero de 6 
apenas, para S. Paulo. Discutiu sobre a necessidade de ser augmentado 
o numero de corretores de fundos públicos; discutiu a reforma judiciaria 
discordando de alguns pontos do projecto; empenhou-se pela revogação, 
da lei que manda cobrar a sobretaxa do café; pediu a creação do logar de 
inspector escolar de educação physica, idéa que mereceu applausos da 
imprensa do Rio; cogitou do serviço de abastecimento de agua na capital 
preoccupando-se ainda de vários problemas relativos aos estabelecimentos 
de ensino privado e aos de caridade. 

Faz parte da Commissão de Fazenda e Contas. 

Dr. José Augusto P E R E I R A de R E Z E N D E — Nasceu em Santa Cruz, 
Estado do Espirito Santo, a 21 de Dezembro de 1872. 

Concluídos os preparatórios feitos em seu 
Estado natal, matriculou-se na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou 
após um curso brilhante. 

Tranferindo-se para São Paulo, foi resi-
dir em São Manoel, ahi grangeando o respeito 
e a sympathia da população, que o elegeu, no 
anno de 1905, Vereador á Camara do município. 

No desempenho do cargo de Prefeito, de 
que logo o investiram os seus pares, augmentou 
os titulos de gratidão que lhe devia o povo da 
prospera cidade paulista, promovendo boa parte 
dos melhoramentos alli executados. 

Occupou ainda o logar de Presidente da 
Camara, havendo-se nesse posto com elevação 
e critério. 

Em 1908 foi o seu nome incluído na chapa dos representantes do quinto 
districto, sendo reeleito Deputado na actual legislatura. 

Pertence á Commissão de Redacção. 

+ 
Dr. José de F R E I T A S V A L L E — Nasceu em Alegrete, Rio Grande 

do Sul, a 10 de Dezembro de 1870. 
Vindo para este Estado na idade de quinze annos, aqui concluiu o curso 

de humanidades, matriculando-se na Faculdade de Direito, em que se for-
mou no anno de 1891. Dois annos depois, fez concurso para a cadeira de 
francez e literatura franceza do Gymnasio da Capital, tendo sido o único 
classificado e conquistando a cadeira, que ainda hoje alli occupa. 

Annos depois, sob a chefia do grande e inolvidável republicano Ber-
nardino de Campos, entrou para a politica, vindo a ser pela primeira vez 
eleito Deputado em 1903, e tendo sido, de então para cá, successivamente 
reeleito pelo 5.° districto estadual. 
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Na Commissão de Instrucção Publica, de que é ha muitos annos pre-
sidente, a sua acção se tem mostrado constante, sempre orientada pelo 
bem geral do Estado. Devem-se-lhe, particularmente, entre outras, as leis 
organizando a Pinacotheca do Estado, reorganizando a Bibliotheca Pu-

blica, com a instituição da catalogação deci-
mal, criando as escolas operarias e agrícolas 
para menores, instituindo o Orpheon Escolar, 
organizando a Inspecção Medica Escolar, 
criando a Escola Normal do Braz, refor-
mando o curso scientifico da Escola Polyte-
chnica, reformando a Escola Agrícola Luiz de 
Queiroz, remodelando a Instrucção Publica, 
etc. Outros assumptos têm provocado a sua 
intelligente collaboração, prestada no estudo e 
na discussão de numerosos projectos sobre 
que tem falado, destacando-se entre estes os 
das reformas processuaes e sanitarias, etc. 
Justificou ultimamente o projecto pelo qual, 
a primeira vez no Brasil, se cuidava de ampa-
rar com medidas efficientemente protectoras 
os funccionarios e professores que voluntaria-

mente se alistassem nas fileiras do Exercito Nacional: com applauso geral 
e o voto unanime das duas Casas do Congresso, tranformada na lei n.° 
1.566 de 28 de Dezembro de 1917, o Snr. Presidente do Estado, ao pro-
mulgal-a, deu-lhe em homenagem ao seu autor, a denominação de ''Lei 
Freitas Valle". 

Na discussão de uma das primeiras reformas da Constituição do Estado, 
representou a corrente nacionalista, tendo longamente justificado a emenda 
pela qual se exige para a eleição de presidente do Estado ser o candidato 
brasileiro nato. Não tendo logrado a approvação da Camara dos Deputados, 
foi renovada no Senado, onde alcançou maioria de votos, deixando de 
ser approvada por não contar os dois terços de votos reclamados pela Consti-
tuição. 

• 
Dr. José CESAR de Oliveira COSTA — N a s c e u em Taubaté, Estado 

de São Paulo, em 8 de Março de 1892. 
Bacharelando-se em direito pela Faculdade 

de São Paulo, fixou residencia em sua cidade 
natal, ahi estabelecendo escriptorio profissional 

Ingressando na politica, como elemento do 
partido dominante local, foi em 1916 eleito ve-
reador e escolhido para chefe do poder execu-
tivo do município. 

No desempenho desse cargo, prestou á im • 
portante cidade do norte paulista relevantes ser-
viços, de que veio a ter a justa recompensa 
com a indicação do seu nome para represen-
tante do segundo disctricto no Congresso do 
Estado. 

Foi eleito Deputado em Abril de 1922 e occupa na Camara o cargo 
de terceiro secretario da Mesa. 

viu. 
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Dr. José de A L M E I D A S A M P A I O Sobrinho — Nasceu em Itú, Es-
tado de S. Paulo, a 1.° de Junho de 1883. 

Entregou-se á lavoura, depois de haver re-
cebido na Faculdade de Direito de S. Paulo, 
onde cursára as aulas com assiduidade e apro-
veitamento, o gráu de Bacharel em Sciencias 
Jurídicas e Sociaes. Filho do velho Chefe Re-
publicano Coronel Antonio de Almeida Sam-
paio, com a morte deste entrou para a politica, 
para substituil-o, em 1907. E' presidente do 
Directorio em Itú, onde reside, tendo sido elei-
to para a Camara Estadual a 29 de Abril de 
1922. 

Na politica ituana, tem sido um esforçado 
continuador da obra do seu venerando proge-
nitor em prol do engrandecimento da sua terra 
natal. 

Dahi a razão pela qual o Sr. José de Al-
meida Sampaio conquistou a mesma estima e a mesma popularidade de 
que gosava o saudoso Coronel Sampaio. 

Dr. José A L C A N T A R A M A C H A D O de Oliveira — Nasceu em Pira-
cicaba, Estado de São Paulo, a 2 de Outubro de 1875. 

Não devessemos gravar aqui tão somente os traços biographicos deste 
illustre parlamentar em sua carreira politica, 
e alongaríamos, tanto quanto se torna pre-
ciso, o estudo de sua personalidade literaria, 
pondo-lhe em resalte a apreciavel cultura e 
fina visão de commentador das questões so-
ciaes. 

Cedendo a um pendor irresistível, matri-
culou-se na Faculdade de Direito em 1890, 
recebendo o grau de bacharel em Sciencias Ju-
rídicas em 1893 e o de bacharel em Sciencias 
Sociaes no anno seguinte. 

Em 1895, foi nomeado lente substituto na 
Faculdade, onde completara ambos os cursos. 

Eleito Vereador municipal em 1910 para 
o triennio de 1911-1913, foi reeleito em 1913 
para o triennio seguinte. 

Foi eleito Deputado estadual em agosto 
de 1916. 

Cultor provecto das letras jurídicas, impoz-se de ha muito ao res-
peito e á admiração dos seus collegas, em cujo meio gosa do mesmo con-
ceito e do mesmo acatamento sempre dispensados ao seu preclaro e inolvi-
dável progenitor o illustre brasileiro Barão Brasílio Machado. 

O seu grande valor como parlamentar é notorio e dispensa qualquer 
referencia: os annaes da Camara dos Deputados guardam fructos preciosos 
da sua operosidade e grande saber. 

Faz parte da Commissão de Justiça, Constituição e Poderes. 



Dr. J A C Y N T H O de S O U Z A — Nasceu em Ribeirão Preto, Estado 
de S. Paulo, a 3 de Junho de 1875. 

Cursou a Faculdade de Direito de S. Paulo, 
bacharelando-se em 1897. Reside em Taquari-
tinga, neste Estado, ali exercendo a sua pro-
fissão de advogado. Desempenhou as funcções 
publicas de Promotor e Vereador, antes de en-
trar para o Congresso Estadual, para o que foi 
eleito, pela primeira vez, em 29 de Abril de 1922. 
Nos cargos occupados antes de ser chamado para 
a actual legislatura, deu as mais eloquentes pro-
vas de competencia e patriotismo, contribuindo, 
com inçommum desvelo, para o progresso e o 
renome de São Paulo. Na Camara dos Deputados, 
sem interromper o seu brilhante programma de 
homem publico, antes tornando-o o mais bello 

e duradouro, tem sabido captar a admiração de quantos com elle privam, me-
recendo a estima e a sympathia maiores dos seus concidadãos. 

Tacjuaritinga, terra em que exerce sua actividade profissional e na 
qual iniciou a sua vida politica, deve-lhe assignalados serviços. 

Pertence á Commissão de Agricultura, Colonização e Immigração, Mi-
nas e Terras Devolutas. 

• 

Dr. José P E R E I R A de M A T T O S — Nasceu em Traz-os-Montes, 
Portugal, a 11 de Março de 1878. 

Chegou ao Brasil no anno da proclamação 
da Republica, em Fevereiro, indo residir em Tau-
baté, onde concluiu o seu curso de preparató-
rios. 

Matriculando-se na Faculdade de Direito de 
São Paulo, recebeu o grau de bacharel a 5 de 
Maio de 1902. 

Transferiu então sua residencia para Caça-
pava, onde assentou banca de advogado, empe-
nhando-se na politica local. Na mesma cidade, 
exerceu as funcções de Delegado de policia 
e ajudante do procurador da Republica. 

Em 1907, foi eleito Vereador municipal, e no 
atino seguinte, Prefeito. Posteriormente, tem sido 
sempre reeleito para esses cargos. 

Foi eleito Deputado, pela primeira vez, em 1913, sendo reeleito até á 
presente data. 

Durante o seu curso jurídico, em que se destacou sempre como 
alumno estudioso e assiduo, militou na imprensa desta capital, tendo pres-
tado bons serviços ao "Correio Paulistano". E' de justiça assignalar que 
a sua afanosa vida jornalística em nada prejudicou o brilhantismo do seu 
curso académico. 

E' presidente da Commissão de Redacção. 

A 
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Dr. José T R A J A N O Marcondes M A C H A D O — Nasceu em Pinda-
monhangaba, Estado de S. Paulo, a 11 de Abril 
de 1881. 

Matriculou-se, em 1898, na Faculdade de 
Direito de S. Paulo, onde recebeu o gráu de 
bacharel em Sciencias Jurídicas e Sociaes a 5 
de Maio de 1902. Formado, mudou-se para Ara-
raquara, onde assentou banca de advogado e to-
mou, desde logo, parte activa na politica. Du-
rante um periodo de agitação politica (1906-1907), 
redigiu "O Popular", orgam que orientava en-
tão o Partido Republicano local. Vencedor esse 
partido, na eleição municipal de 14 de Dezembro 
de 1907, foi nomeado para o directorio do mes-
mo, delle fazendo parte até hoje. 

Foi eleito Deputado para o triennio de 1916-
1918. 

Essa foi a sua primeira eleição. Na legislatura seguinte, 1911 a 1912, 
voltou á Camara dos Deputados, tendo sido reeleito em 24 de Abril do 
corrente anno para a actual legislatura. 

Faz parte da Commissão de Justiça, Constituição e Poderes. 

• 

Dr. José Vasconcellos de A L M E I D A P R A D O Júnior — Nasceu em 
Itú, Estado de São Paulo, a 9 de maio de 1877. 

Entregou-se, ainda bastante adolescente, ao serviço de propaganda da 
Republica. Foi na residencia de seu illustre pae, o sr. José Vasconcellos 
de Almeida Prado que, sob o antigo regimen, 
se reuniu em Itú a famosa Convenção Repu-
blicana. 

Formado em Direito, na Faculdade de 
São Paulo, em 1900, permaneceu durante al-
gum tempo na cidade de Rio Claro, onde, ao 
mesmo tempo que se dedicava á agricultura, 
attendia aos interesses de seu escriptorio pro-
fissional. Ahi, occupou também, durante al-
guns annos, o cargo de delegado de poli-
cia. 

Foi eleito deputado, pela primeira vez, 
em 1907-1909, sendo successivamente reeleito 
até á presente data. 

Ao entrar para a Camara dos Deputados, 
foi escolhido para occupar o cargo de segun-
do secretario. 

Nas legislaturas subsequentes desempenhou 
as funcções de primeiro secretario, passando 
depois a occupar as elevadas funcções de vice-presidente da Camara. 

Na cadeira da presidencia dessa Casa do Congresso, que lhe cabe nos 
impedimentos do Presidente, tem sabido o Sr. Almeida Prado honrar as tra-
dições parlamentares em S. Paulo na direcção dos trabalhos legislativos. 
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Dr. José R O D R I G U E S A L V E S Sobrinho — Nasceu em Guara-
tinguetá, Estado de São Paulo a 2 de Janeiro 
de 1886. 

Diplomou-se pela Faculdade de Direito de 
São Paulo, em 17 de Dezembro de 1908. 

Após a formatura, foi nomeado para o 
cargo de promotor publico de Taubaté, exo-
nerando-se dessas funcções por ter sido indi-
cado pelo Partido Republicano Paulista para 
occupar uma cadeira de deputado na Camara 
Estadual. 

Foi eleito, pela primeira vez, para a le-
gislatura de 1913-1915. 

Voltou á Camara dos Deputados reeleito 
para as legislaturas subsequentes de 1916 a 
1918, de 1919 a 1921 e para a actual de 1922 a 
1924. 

No desempenho repetido do seu cargo, como representante do povo do 
districto, onde exerce inconfundível prestigio, o Dr. José Rodrigues Alves So-
brinho tem sabido honrar as tradições da illustre familia de que descende. Em 
cada uma das legislaturas para as quaes tem sido eleito, S. Exa. desempenha 
fielmente o mandato do seu apreciavel eleitorado. 

Fez parte, durante alguns annos, da Commissão de Justiça, Constitui-
ção e Poderes, na qual prestou excedentes serviços á causa publica, quer 
no estudo das mais importantes questões, quer como relator de pareceres 
de alta relevancia. Na presente legislatura, renunciou ás funcções de membro 
da Commisão de Justiça. 

• 

Dr. José S O A R E S H U N G R I A — Nasceu em Angatuba, Estado de 
S. Paulo, a 3 de Outubro de 1882. 

Fez o curso de medicina na Faculdade do 
Rio de Janeiro, onde, em 1908, recebeu grau. 
Exerceu a sua profissão em Tietê, passando 

"depois a clinicar na capital do Estado, con-
quistando na carreira medica as melhores sym-
pathias e louvores, pela proficiência e delica-
deza manifestadas. 

Foi eleito Deputado, pela primeira vez, em 
29 de Abril de 1922, começando a sua carreira 
politica no 4.° districto eleitoral, em Tietê e 
outras localidades. 

Nessa investidura, não se lhe minguáram 
as virtudes de lhaneza e altruismo; antes, se 
accentuaram, para beneficio collectivo e hon-
ra do mandato que exerce. 

Na Camara dos Deputados, desde que 
para lá o mandou o eleitorado do 4." districto, tem sabido impor-se á es-
tima e ao respeito dos seus pares. 
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Dr. João Rodrigues M A C H A D O P E D R O S A — Nasceu em S. Luiz do 
Parahy tinga, Estado de São Paulo, a 7 de Maio de 1880. 

Após haver concluído o curso de preparató-
rios no Collegio de São Luiz, em Itú, matri-
culou-se aos dezesete annos, na Faculdade de 
Direito de São Paulo, por onde se bacharelou 
em 1901. 

N o anno seguinte, f ixou residencia em Ara-
raquara, onde em breve conquistou posição de 
destaque. 

Occupou o cargo de redactor-secretario (V 
jornal "O Popular", orgão do Partido Republi-
cano de Araracjuara, e, em 1908, ao fim do pe 
riodo de campanhas politicas, foi eleito verea 
dor e presidente da Camara Municipal daque' 
la cidade. 

Em 1910-1912 entrou para a Camara dos 
Deputados, sendo reeleito até á presente data. 

F a z parte da Commissão de Estatística, Divisão Civil e Judiciaria. 

• 
Dr. J U L I O P R E S T E S de Albuquerque — Nasceu em Itapetininga, 

Estado de 'São Paulo, a 15 de Março de 1882. 
Na Escola Complementar de sua cidade na-

tal i'niciou seus estudos, completando-os depois 
no Gymnasio do' Estado, em São Paulo, de onde 
sahiu para matricular-se na Faculdade de Di-
reito. 

Formado em 1906, foi desempenhar as func-
ções de fiscal do governo federal junto ao Co 
legio de São 'Luiz, em Itú. 

Foi eleito, pela primeira vez, para a Ca-
mara dos Deputados, em 27 de Julho de 1909, 
por 6 .247 votos, na vaga verificada com a re-
nuncia do Dr. Candido Nazianzeno Nogueira da 
Motta, que foi occupar uma cadeira na Camara 
Federal. Nessa occasião foi distinguido com um 
logar no seio dà Commissão de Justiça, por de-
signação dos seus pares, em substituição do Dr. 
Azevedo Marques, fazendo mais tarde parte da Mesa como secretario. Nas 
legislaturas de 1910-1912 e 1913-1915, desempenhou as funcções de pre-
sidente "da Commissão de Obras Publicas, Commercio e Industria. 

Vol tou depois para a Commissão de Justiça, onde se notabilizou pela 
solução acertada de todos os problemas que lhe eram affectos. 

H o m e m de letras, senhor de copiosa cultura, o Dr. Julio Prestes 
occupa um logar de relevo no meio intellectual paulista, onde, desde o 
período académico, se fez notar não só pelos seus discursos, como pelas 
scinjillações de seus dotes poéticos. 

Na actual legislatura, tendo sido eleito Senador o Dr. Mário Tavares, 
foi o Dr" Julio Prestes acclamado "leader" da maioria, funcções que vem des-
empenhando com a maximá correcção, intelligencia, critério e patriotismo. 

E' 'presidente da Commissão de Fazenda. 

• 
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Dr. L E O N I D A S Arantes B A R R E T T O — Nasceu em S. Simão, Es-
tado de S. Paulo, a 12 de Fevereiro de 1878. 

Formou-se em Direito pela Faculdade de 
São Paulo em 1901. Começou em Cravinhos a 
sua carreira politica, exercendo alli as funcções 
publicas de Vereador e Delegado de Policia. Foi 
também Vereador em São Simão, onde reside. 
Eleito Deputado estadual para a legislatura de 
1910 a 1912, sendo reeleito em 1913. Em 29 
de Abril de 1922, foi ainda escolhido para o Con-
gresso do Estado, onde tem apresentado traba-
lhos de alto valor. E' de sua autoria um estudo 
bem fundamentado sobre reforma de hygiene. 
Pela sua carreira politica proveitosa ao Estado 
<ie São Paulo em virtude de esforços de pura 
intenção patriótica, e pela fidalguia do seu espi-
rito, o Dr. Leonidas Barretto occupa logar de 

destaque na galeria dos homens públicos com assento na Camara do Es-
tado de São Paulo. 

E' presidente da Commissão de Commercio e Industrias. 

• 
Dr. Luiz Pereira de C A M P O S V E R G U E I R O — Nasceu em Sorocaba, 

Estado de São Paulo, a 19 cie Agos to de 1882. 
Completou os estudos de preparatórios no Instituto de Sciencias e Le-

tras de São Paulo, habilitando-se depois no Oynmasio da Capital, em 1900, 
para a matricula na Faculdade de Direito. 

N o quarto anno, em um concurso promovi-
do pelo cathedratico de Direito Commercial 
defendeu a these: •—- "Qual o melhor caracte-
rístico para a determinação do estado da fal-
lencia", que foi classificada em primeiro logar. 
sendo depois publicada em varias revistas j;; 
ridicas. 

Foi escolhido, em 1904, para presidente do 
Centro Académico "Onze de Agosto", c a r g > 
esse cm que imprimiu notável impulso áquella 
associação. 

Nesse mesmo anno. a 25 de Dezembro, re-
cebeu o grau de bacharel em Sciencias Jurídi-
cas e Sociaes, sendo em seguida nomeado para 
exercer o cargo de Promotor Publico de Soro-
caba. 

Tendo entrado no exercício dessas func-
ções no anno de 1905, nellas se conservou até Maio de 1910. 

Foi eleito Deputado estadual para a legislatura de 1910-1912, sendo re-
eleito até á presente data. 

Nas legislaturas anteriores exerceu o cargo de segundo secretario da Ca-
mara dos Deputados. 

Faz, actualmente, parte da Mesa, como primeiro secretario, posto em que 
tem sabido conquistar o respeito e a estima dos seus pares. 
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Dr. Luiz de Toledo PIZA S O B R I N H O — Nasceu em São Paulo, a 
3 de Setembro de 1888. 

Recebendo grau de professor normalista, em 1905, foi em breve esco-
lhido pelo governo paulista para desempenhar o cargo de delegado de São 
Paulo, em commissão, incumbido de levar a effeito a reforma da Instrucção 
Publica do Estado de Alasroas. 

De regresso á capital do Estado, militou du-
rante alguns annos no jornalismo, trabalhando 
como redactor do "Estado de São Paulo", 
"Commercio de São Paulo", "A Platéa" e "A 
Gazeta". 

RIatriculou-se na Faculdade de Direito, ba-
charelando-se em 1914. 

Sua carreira politica foi iniciada nesse 
anno na zona da 'Noroeste do Brasil, como 
vereador municipal de Pirajuhy, de cuja Ca-
mara foi eleito presidente. 

Entrando para a Camara dos Deputados 
em 1919, como representante do quinto distri-
cto, e reeleito nas seguintes legislaturas, foi 
alli autor dos projectos referentes ao augmen-
to de vencimentos do professorado publico do 

Estado, á creação dos municípios de Albuquerque Lins, Avahy, Biriguy e 
Araçatuba, comarca de Pirajuhy, districtos de paz de Cafelandia, Glycerio, 
Presidente Tibiriçá", Promissão, Candido Motta e vários outros, além de muitos 
pareceres sobre assumptos de importancia. 

Pertence á Commissão de Estatística, Divisão Civil e Judiciaria. 

• 
Dr. L A U R I N D O Dias M I N H O T O — Nasceu em Tatuhy, Estado 

de S. Paulo, a . 8 de Dezembro de 1865. 
Fez o curso 'de humanidades, no Seminário Episcopal de S. Paulo, 

matriculando-se, em 1888, na Faculdade de Di-
reito. Recebeu o gráu de bacharel em Sciencias 
Jurídicas e Sociaes a 18 de Dezembro de 1891. 
Formado, voltou para a sua terra natal, onde 
exerce a advocacia, bem como em toda a ex-
tensa zona Sorocabana. Aprecia a tribuna ju-
diciaria, mas jamais accusou, nem de certo accusa-
rá, tal é o seu espirito humanitario e bondoso-

Ha longos annos é Vereador Municipal. 
E' autor da historia completa de Tatuhy, e 

municípios da mesma comarca (Rio Bonito, Pe-
reiras e Guarahy), onde reuniu tudo quanto diz 
respeito a essas localidades, desde a sua fun-
dação até aos nossos dias, abrangendo homens e 
coisasv 

Foi eleito Deputado, pela primeira vez, a 2 
de Fevereiro de 1916, tendo sido reeleito para as seguintes legislaturas até á 
presente* 

Faz parte da Commissão de Estatística, Divisão Civil e Judiciaria. 

• 
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Dr. Luiz N A R C I S O GOMES — Nasceu em São Salvador, Estado da 
Bahia. 

Tendo resolvido seguir um curso superior, 
ingressou, após completar os preparatórios, para 
a Faculdade de Medicina, onde concluiu os estu-
dos, demonstrando sempre excellentes qualidades. 
Formado, veio para o Estado de S. Paulo. Exerce 
em Araras, onde reside, a sua profissão, tendo dado 
exhuberantes provas de competencia e espirito phi-
lantropico. Começou em Araras, no anno de 
1907, a sua carreira politica. Foi eleito pela pri-
meira vez, Vereador em 1912 e Deputado ao 
Congresso Estadual em 1919, sendo eleito para 
a actual legislatura. Na Camara Estadual, tem-
se imposto d s; mpathia dos seus pares pela cor-
recção de caracter e devotamento aos grandes 
problemas na collaboração do progresso do Es-
tado. 

Com a sua reeleição para representante do districto onde exerce a sua 
actividade, ganha a zona a segurança do seu progresso. 

Pertence a Commissão de Hygiene. 

• 
Dr. LUIZ Rodolpho M I R A N D A — Nasceu em S. Paulo, Estado de 

S. Paulo. 
Bacharel em Direito pela Faculdade de 

S. Paulo. Dedicou-se ao commercio e á advo-
cacia. Exerceu o cargo de Delegado cie Poli-
cia na Capital da Republica, revelando-se uma 
autoridade rigorosa sem perda de tolerância, 
obediente ás leis, sem quebra dos seus senti-
mentos de humanidade. Em Avaré, onde co-
meçou a sua carreira politica em 1917, occupou 
o logar de Presidente da Camara daquelle Mu-
nicípio. Foi eleito, pela primeira vez, Depu-
tado ao Congresso Estadual em 1918, sendo 
duas vezes reeleito. E' um espirito culturado e 
impressionado pelos grandes problemas que 
interessam a vitalidade de S. Paulo. 

Pertence á Commissão de Agricultura, Co-
lonização e Immigração, Minas e Terras Devolutas, á qual tem prestado o seu 
ininterrupto concurso. ^ 

Dr. MÁRIO A M A R A L — Nasceu em S. Paulo, Estado de S. Paulo, 
em 11 de Agosto de 1874. 

Fez o curso de Sciencias Jurídicas e Sociaes na Faculdade de Di-
reito de S. Paulo, bacharelando-se em 1896. Exerce a advocacia nesta ca-
pital, onde reside. Occupou varias funcções publicas, tendo sido auto-
ridade policial e Vereador em S. Paulo. Foi eleito, pela primeira vez, para 
a Camara Municipal em 1908, sendo reeleito successivamente até á pre-
sente data. Em 29 de Abril de 1922, foi eleito Deputado ao Congresso Estadual. 

Apresentou, na Camara Municipal, vários projectos de importancia, dos 
quaes se destacam o de n.° 32, de 1910, sobre as construcções nos cruzamentos 
e encontros da rua Libero Badaró com as demais ruas e praças, de modo a 
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facilitar o curso dos vehiculos rápidos; o de n.° 6, de 1911, para a demarca-
ção dos terrenos devolutos municipaes, com o fim de evitar os intrusos; 
o de n.° 65, de 1911, transformado em lei, creando a taxa de 10 réis diários 
por metro linear de guias assentadas próximas aos prédios, nas ruas e praças 
deste município, emquanto não forem feitos os passeios, projecto que foi o 
meio seguro para obrigar a construcção dos mesmos; o de n.° 22, de 1922, 
mudado em lei, autorizando o Prefeito a modificar a escripturação do The-
souro Municipal, segundo o systema adoptado no Thesouro do Estado; o de 

n.° 39, de 1912, declarando de utilidade publica, 
para o fim de serem desapropriados, todos os 
terrenos da rua Rio de Janeiro, que forem necessá-
rios á construcção da vista sobre o valle do Pa-
caembú, tendo sido executado em parte e adquiridos 
alguns terrenos; o de n.° 4, de 1922, autorizando o 
calçamento geral da cidade e providenciando sobre 
as verbas; o de n.° 47, do mesmo anno, contra o 
excesso das vendas e sobre as entradas nas galerias 
dos theatros; o de n.° 58, de 1912, hoje lei em vigor, 
sobre aberturas de ruas, avenidas e praças; o de 
n.° 57, de 1914, sobre Assistência publica e verba 
respectiva; o de n.° 38, de 1917, modificando o re-
gimento interno da Camara; o de n.° 53, do mesmo 
anno, prohibindo a venda de bebidas alcoolicas 
nos boteis e casas de pensão habitadas por mulheres, 
depois das 22 horas; os de n.os 15 e 16, de 1911, 

sobre cultura physica; o de n.° 17, do referido anno, concedendo meios para 
execução do canal do Tietê e do Stadium Municipal, sem ónus para o The-
souro ; o de n.° 26, de 1920, em execução, autorizando a Prefeitura a man-
dar construir o Deposito Publico Municipal; o de n.° 26, de 1921, dando pro-
videncias contra o encarecimento de alguns generos de primeira necessidade; 
e outros muitos, attinentes ao progresso do Município. 

Faz parte da Commissão de Finanças da Camara Municipal e da Com-
missão de Redacção da Camara dos Deputados. 

• 
Dr. MÁRIO GRACCHO Pinheiro Lima — Nasceu em Itatiba, Estado de 

S. Paulo, a 28 de Janeiro de 1879. 
Fez o curso de Medicina na Faculdade d< 

Rio de Janeiro, recebendo o titulo respectivc 
em 1901. A sua carreira de homem publico i 
das mais brilhantes: foi Inspector Sanitario 
desenvolvendo nesse cargo uma actividade fe 
cunda em benefícios para a saúde publica, de 
bellando a febre amarella nos municípios de Sãc 
José do Rio Pardo e São Simão. Foi medicc 
do Hospício de Juquery, exercendo ainda, nestí 
capital, a sua profissão. Foi eleito Vereador pelí 
primeira vez, no anno de 1919, e entrou em 192^ 
para a Camara Estadual. Iniciou em Pedreira; 
a sua carreira politica, sendo ali chefe politico 
Presidente da Camara e Directorio e Delegado 
de Policia. Na Camara deste Município apre-
sentou, entre outros, um trabalho sobre o radium. 

Pertence á Commissão de Justiça da Camara Municipal. 
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Dr. O L A V O de Queiroz G U I M A R Ã E S — Nasceu em Jundiahy, Es-
tado de São Paulo, a 1.° de Novembro de 1872 

Findos os seus estudos de humanidades no 
Collegio Senna Freitas e no Atheneu Paulis-
ta, matriculou-se, em 1894, na Faculdade de 
Medicina da Bahia, onde cursou apenas o pri-
meiro anno. 

Transferiu-se depois para a do Rio de Ja-
neiro, onde recebeu grau em 1899. 

De regresso á sua terra natal, dedicou-se 
á clinica por curto espaço de tempo, preferin-
do empregar sua actividade em prol da la-
voura. 

Pela primeira vez, foi, em 1904, eleito Ve-
reador á Camara de Jundiahy, e, mais tarde, 
escolhido para seu Presidente, occupando esse 
posto durante cinco annos. 

Em 1911, eleito Vereador novamente, foi 
investido do cargo de Prefeito, funcção que 
exerce até hoje. Na vaga do dr. Gustavo Paes 

de Barros, foi eleito Deputado, pela primeira vez, em 1914, sendo depois 
sempre reeleito. 

Faz parte da Commissão de Hygiene Publica. 

• 

P R O C O P I O D E Araujo C A R V A L H O — Nasceu em Pirassununga, 
Estado de São Paulo, a 3 de Maio de 1863. 

Fez seus estudos no antigo Collegio Culto á Sciencia, de Campinas, 
tendo prestado exames de preparatórios no curso annexo á Faculdade de 
Direito. 

Dedicando-se desde moço á agricultura, con-
seguiu formar uma das mais solidas fortunas do 
Estado. E' possuidor de muitos milhões de pés 
de café, nas varias fazendas de que é proprie-
tário, e das quaes as maiores estão situadas em 
Orlandia, Guatapará, Mocóca, Porto Ferreira e 
Santa Rita. 

E' socio da importante firma commissaria 
João Procopio & Irmão uma das mais concei-
tuadas da praça de Santos, e em cuja gerencia 
se acha ha longos annos, na ausência de seu ir-
mão e socio, coronel João Procopio, actualmente 
residente no Rio de Janeiro. 

Verdadeiro philanthropo, concorreu com a 
importancia de noventa contos de réis para a 
construcção da matriz de Pirassununga, e á sua 
generosidade deve a de Porto Ferreira a obra de reconstrucção, que lhe afor-
moseou por completo a apparencia. 

Desde a sua eleição para Deputado, que data da legislatura de 1913-1915, 
tem desistido de seu subsidio em beneficio de diversas instituições de caridade. 

Faz parte da Commissão de Agricultura, Colonização e Immigração, 
Minas e Terras Devolutas. 

• 
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Dr. R A L P H O P A C H E C O e Silva — Nasceu em Campinas, Estado de 
S. Paulo, a 10 de Dezembro de 1872. 

Fez o curso de Sciencias Jurídicas e Sociaes na Faculdade de Direito 
de S. Paulo, bacharelando-se em 1895. Foi lavrador em Campinas, sendo 
alli eleito para Vereador á 53.a Camara Municipal, a 30 de Outubro de 1904. 
Prestou compromisso a 7 de Janeiro de 1905, sendo eleito nessa data Secre-

tario da mesa da Camara. Foi também eleito 
membro da Commissão de Legislação e Redacção, 
e seu relator até ao final do mandato. Apresentou 
valiosos trabalhos, entre os quaes se contam: 
indicação para a inauguração da estatua a Car-
los Gomes; estudos ácerca da illuminação pu-
blica; alargamento da praça Corrêa de Mello; 
projecto para vencia de terrenos para habita-
ções pobres, etc. Representou a Camara, por 
delegação desta, na sessão solenne , do Institu-
to Pasteur, em 18 de Fevereiro de 1906; na 
manifestação em homenagem ao Dr. Jorge Ti-
biriçá, a 23 de Janeiro de 1907; a proposito 
da valorisação do café; na exposição de flores 
e fructos de S. Paulo, etc. Foi relator da 
Commissão que deu parecer sobre a cons-

trucção do Mercado em Campinas, autor do substitutivo da lei de caça e pesca, 
ainda em vigor e do projecto para transformar-se a Escola Corrêa de Mello 
em Grupo Escolar. Tomou parte nas discussões do contracto da C. C. de Illu-
minação e Força. Como Intendente (Prefeito) , em substituição do Dr. Araujo 
Mascarenhas, ausente por licença, organizou uma bella recepção de creanças 
ao Dr. Affonso Penna, de passagem por Campinas. Fez parte do Directorio 
Republicano de 1905 a 1907. Entrou para o Directorio Politico de Ipanema 
em 1918, sendo actualmente o seu presidente. Concorrendo á eleição prévia 
para Deputado da presente legislatura, foi incluído na Chapa official e eleito 
Deputado pelo 5.° Districto. 

E' membro da Commissão de Obras Publicas, Viação e Aviação. 

• 
Dr. R A P H A E L Galvão P R E S T E S — Nasceu em Amparo, a 2 de No-

vembro de 1870. 
Concluídos os preparatórios no Collegio 

"Azevedo Soares", parte em Amparo, parte na 
capital do Estado, matriculou-se na Escola de 
Medicina do Rio de Janeiro. 

Depois de feito o primeiro anno do curso 
medico, passou para o de pharmacia da mes-
ma escola, alcançando a formatura aos vinte 
annos de idade. 

Mais tarde, resolveu seguir o curso jurídi-
co, matriculando-se na Faculdade de Direito 
de São Paulo, onde se bacharelou em 1908. 

Foi eleito Deputado, pela primeira vez, em 
1915, para a vaga do dr. José Pereira de Quei-
roz, então eleito Senador. Era a esse tempo Ve-
reador e Prefeito Municipal de Amparo. Re-
eleito para a legislatura seguinte. 

Faz parte da Commissão de Instrucção Publica. 
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Dr. R O B E R T O dos Santos M O R E I R A — Nasceu em Casa Branca, Es-
tado de S. Paulo. 

Recebeu o gráu de bacharel em Direito 
na Faculdade de S. Paulo. Começou ha doze 
annos e sua carreira politica, tendo exercido 
as funcções publicas de escripturario da Rece-
bedoria de Rendas e de Promotor Publico da 
Capital. Em ambos os cargos, sobretudo no se-
gundo, conquistou a admiração e a sympathia 
geraes, já pelo desvelo com que attendia ás 
necessidades do serviço, já pela competência e 
elevação de espirito de sobejo demonstradas. 
Foi eleito, pela primeira vez, deputado ao Con-
gresso Estadual em 30 de Abril de 1922, es-
treiando brilhantemente, no dia 4 de Agosto 
com a justificação de um projecto sobre o 
Monumento á Raça. Poeta e escriptor dos mais 
festejados na moderna geração de intellectuaes 

paulistas, seu nome se impoz á admiração dos centros cultos do Estado. 
Pertence á Commissão de Instrucção Publica. 

• 
Dr. R A P H A E L Corrêa de S A M P A I O — Nasceu em Pirassununga, Es-

tado de São Paulo, a 21 de Dezembro de 1873 
Concluiu seus preparatórios no Curso Annexo á Faculdade de Direito, 

e nesta se bacharelou em 3 de Dezembro de 1896. 
Ainda académico, foi nomeado, por concurso, archivista da Repartição 

Central de Policia, onde prestou excellentes serviços, por occasião da re-
volta da Armada, dirigida pelos almirantes Custodio de Mello e Saldanha 
da Gama. 

Após a formatura, dedicou-se aos serviços 
profissionaes, na capital do Estado, onde exer-
ceu também repetidas vezes o cargo de Promo-
tor Publico. 

Redigiu, depois de a ter fundado com o dr. 
Manuel Augusto de Alvarenga, a "Gazeta Ju-
rídica". 

Em 1901, fez concurso para cathedratico 
de Direito Commercial, na Faculdade de São 
Paulo, não tendo sido nomeado, comtudo, po: 
ter sido annullado o concurso. 

A 19 de Abril de 1911, foi nomeado lente 
substituto da l.a Secção da Faculdade (Direito 
Constitucional e Philosophia do Direito), e mais 
tarde foi transferido para a 4.a (Direito Penal 
e Theoria e Pratica do Processo Penal). Rece-
beu o gráu de doutor em Sciencias Jurídicas e 
Sociaes a 24 de Outubro de 1911. E' membro do Conselho Superior do Insti-
tuto da Ordem dos Advogados, do Instituto Historico, de S. Paulo, do Insti-
tuto de Sciencias e Letras de Campinas; redactor fundador da "Gazeta Ju-
rídica" e redactor-correspondente da "Revista de Legislação Comparada", 
de Madrid. Foi, durante quatro annos, presidente do Conselho Superior da 
Caixa Economica Federal, de S. Paulo. Na politica do Estado, obteve, em 
vários prélios eleitoraes, em que se apresentou como candidato da opposi-
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ção, significativas provas de prestigio, tendo sido companheiro de Francisco 
Glycerio na direcção do P. R. C., em S. Paulo. Foi redactor-chefe do "S. 
Paulo", nessa mesma época. Foi eleito Deputado, na vaga do Dr. Antonio 
Carlos de Salles Júnior, eleito Deputado federal, a 2 de Julho de 1916. 

E' presidente da Commissão de Constituição e Justiça. 

• 
Dr. Ruy de P A U L A S O U Z A — Nasceu em Itú, Estado de São Paulo, 

a 2 de Fevereiro de 1869. 
Bacharelou-se em sciencias physicas e naturaes pela Sorbonne, de Pa-

ris, possuindo, entre outros titulos, o de official da Instrucção Publica de 
França e socio da Sociedade de Geographia de 
Lisboa. 

De regresso a São Paulo, exerceu as func-
ções de director da Agencia de Colonização e 
Trabalho e, mais tarde, o de director da Escola 
Normal de São Paulo, merecendo neste cargo as 
referencias honrosas que lhe fez o notável esta-
dista francez sr. Georges Clemenceau, em artigo 
dado á estampa numa grande revista parisiense. 

Votando-se á politica, militou primeiramen-
te em Rio Claro, depois em Ribeirão Bonito, ex-
tendendo mais tarde a acção de sua vida publi-
ca ás cidades de Jahú, Bica de Pedra, Brotas, e 
outras comprehendidas no nono districto. 

Foi pela primeira vez eleito Deputado em 
Abril de 1919 e reeleito em 1922. 

Em ambas as legislaturas, sua passagem 
pelo Congresso se faz notar pela clarividência com que estuda as questões 
alli debatidas. ! - - > 

Entre os projectos que apresentou, destacam-se os que autorizaram a 
creação da Escola Profissional de Jahú e do posto policial em Bica de Pedra. 

Eaz parte da Commissão de Instrucção Publica. 

• 
S A M U E L de Castro N E V E S — Nasceu em Piracicaba, Estado de S-

Paulo, a 15 de Janeiro de 1890. 
Pharmaceutico, diplomado em 1910 pela 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, indo 
residir na sua cidade natal. Exerceu o cargo 
de Vereador pela primeira vez, em 1916, eleito 
pelo Partido Municipal de Piracicaba, então fun-
dado. Reeleito Vereador em 1919 e eleito Vice-
Prefeito daquelle município. Começou em Pira-
cicaba, no anno de 1916, a sua carreira politica. 
Em 29 de Abril de 1922 foi eleito Deputado ao 
Congresso Estadual, pelo 8.° districto. Na sua 
carreira politica tem dado provas de sincero pa-
triotismo e elevada tempera de trabalhador, com 
que vem augmentando o circulo das sympathias 
conquistadas pelo seu coração de altruista. 

Eleito pelo districto de sua terra natal, a elle tem prestado o Deputado 
Castro Neves importantes serviços. 

* JL 
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Dr. T H E O P H I L O Ribeiro de A N D R A D E — Nasceu em Christina, Es-
tado de Minas Geraes, a 18 de março de 1873. 

Tendo iniciado os estudos preparatórios no 
Collegio Ivahy, matriculava-se, em 1891, na Fa-
culdade de Direito de São Paulo, onde recebeu 
o grau de bacharel em Sciencias Jurídicas e So-
ciaes, em 1894. 

Passando a residir em São João da Boa 
Vista, tres annos após a formatura, ahi abriu 
escriptorio de advocacia, sendo eleito Vereador 
em 1898 e Presidente da Camara Municipal 
desde esse anno até 1910. 

Collaborou em vários jornaes e revistas 
locaes. 

Foi eleito Deputado, pela primeira vez, em 
1912, na vaga do dr. Raphael Sampaio Vi-
dal, sendo reeleito para as legislaturas subsequen-
tes, isto é, de 1913 a 1915; de 1916 a 1918, de 

1919 a 1921 e finalmente para a presente legislatura, de 1922 a 1924. 
Faz parte da Commissão de Fazenda. 

• 

Dr. T H Y R S O Queirolo M A R T I N S de Souza — Nasceu na Capital 
Federal, a 4 de Janeiro de 1882. 

Após sua formatura em Sciencias Jurídicas e Sociaes, estabeleceu es-
criptorio profissional em Nictheroy, ahi iniciando 
a carreira politica. 

Em 1909, foi eleito Vereador á Camara Mu-
nicipal daquella cidade, occupando o logar de 
"leader" da maioria que apoiara o governo do 
Dr. Alfredo Backer. 

Vindo para São Paulo, em 1911, depois da 
deposição desse politico fluminense, entrou para 
a policia de carreira, iniciando sua vida publica 
na delegacia de policia de Taquaritinga. Dalii 
foi successivamente indicado para exercer as 
mesmas funcções em Itú, S. Manoel, S. Carlos 
e Jahú, de onde veio para a capital do Estado. 

Occupou durante um anno a directoria inte-
rina da Penitenciaria do Estado, sendo em se-
guida nomeado Delegado Geral de Policia, nc governo do Dr. Altino Aran-
tes, cargo que exerceu durante tres annos. 

No desempenho desses cargos, para os quaes eram requeridas virtudes espe-
ciaes, soube o Dr. Thyrso Martins corresponder á confiança do governo paulista. 

Foi eleito Deputado em Abril de 1922. 
Pertence á Commissão de Commercio e Industrias. 

• 

Dr. Virgilio de C A R V A L H O P I N T O — Nasceu em Bragança, Estado 
de São Paulo, a 29 de Maio de 1880. 

Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1897, depois 
de completar seu curso de humanidades em Itú. 
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Diplomado em 1901, iniciou a sua carreira de advogado na comarca de 
Areas, onde exerceu o cargo de Promotor Publico, sendo depois removido 

para Agudos. Permaneceu nesta ultima cidade 
até 1905, passando em seguida a exercer egual 
cargo em Guaratinguetá. 

Deixando o ministério publico, em 1903, 
transferiu sua residencia para S. Paulo, onde se 
dedicou á advocacia. 

Aqui, accedendo ao convite que lhe fizeram 
amigos, foi eleito para o cargo de Juiz de Paz 
do districto de Santa Cecilia. 

Curta, porém, foi a sua permanencia na 
capital do Estado, pois em breve se empe-
nhava activamente na politica de sua terra 
natal, onde conquistou com facilidade as sym-
pathias do eleitorado, sendo nomeado, pelo Par-
tido Republicano de Bragança, seu representante 
junto á Commissão Directora do Partido Repu-

blicano Paulista, com delegações amplas não só dos elementos políticos de 
Bragança, como dos das cidades que constituem o sexto districto eleitoral 
do Estado. 

Gozando de muita estima em toda aquella zona, onde é um dos mais 
acatados e prestigiosos chefes politicos, foi, em fins de 1912, indicado para 
concorrer ás eleições de Deputados estaduaes, sendo eleito, com grande maio-
ria, na legislatura de 1913-1915. Foi reeleito para a legislatura de 1916-1918. 

Faz parte da Commissão de Instrucção Publica. 

• 

Dr. F R A N C I S C O de Paula de Abreu S O D R E ' — Nasceu em Ni-
ctheroy, Estado do Rio, a 2 de Julho de 1864. Diplomou-se em 1892 pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo, um anno depois, no-
meado assistente da cadeira de clinica obstétrica 
da Faculdade do Rio de Janeiro, cargo que oc-
cupou por algum tempo, 

Em 1895 veiu para o Estado de S . Paulo, 
f ixando residencia em Santa Cruz do Rio Pardo, 
onde, empenhando-se na politica local, conse-
guiu em breve trecho assumir a sua direcção, 
exercendo durante alguns annos o cargo de Pre-
feito municipal. 

Entrou para a Camara dos Deputados, pela 
primeira vez, em 1907-1909, como representante 
do terceiro districto eleitoral, sendo que, nas le-
gislaturas de 1910-1912, 1913-1915, 1916-1918, 
1919-1921 e na actual, foi reeleito pelo segundo 
districto. 

Entre os trabalhos que publicou, figura um 
que, pela sua importancia, é adoptado na Faculdade do Kio de Janeiro, 
como livro didáctico. E' o "Estudo Clinico da Placenta Prévia', que 
constituiu a these do seu exame final. 

Faz parte da Commissão de Hygiene Publica. 
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Dr. V I C E N T E Dias P I N H E I R O — Nasceu em S. José do Rio Pardo, 
Estado de S. Paulo, a 10 de Janeiro de 1892. 

Cursou a Faculdade de Direito de S. Paulo, 
recebendo o grau de bacharel em 1913- Foi 
o orador da turma, tendo-se distinguido du-
rante os seus estudos académicos pela cor-
recção de caracter e intelligencia brilhante. 
Iniciou em S. José do Rio Pardo a sua car-
reira politica como Secretario do Directorio 
do Partido Republicano. Foi Prefeito do mu-
nicípio de S. José do Rio Pardo e Vereador, 
cargos em que pennittiu avaliar-se dos seus 
raros dotes de espirito, impondo-se á estima 
de quantos se lhe avisinhavam. Indicado 
para concorrer ás eleições de Deputados esta-
duaes, foi eleito em 29 de Abril de 1922 para 
a actual legislatura. 

Muito joven ainda, ao Dr. Vicente Dias 
Pinheiro estão reservadas por certo, á vista das 

qualidades que evidenciou em sua breve carreira politica, opportunidades 
ce bem servir ao regimen democrático. 

• 
Brazilio Ramos de Toledo e Silva — Director da Secretaria da Ca-

mara Estadual, nasceu em Bananal. Estado de S. Paulo, a 30 de Janeiro 
de 1865. 

Exerceu, em 1885, o cargo de Agente do Correio da estação do Braz. 
Desempenhou também, por varias vezes, as funcções de subdelegado de po-
licia da capital. Foi nomeado, em 18 de Fevereiro de 1888, para reger a ca-
deira da estação de Pedreira, no município de Am-
paro, cargo de que tomou posse e assumiu o exer-
c ido a 23 do mesmo mez, occupando, depois, as 
cadeiras de Itapeva, em Jacarehy, Bom Jesus do Bu-
quira, em S. José dos Campos e Araraquara. No-
meado para o logar de amanuense da Secretaria da 
Camara em 7 de Agosto de 1891, entrou, a 14 desse 
mez, no exercício das suas funcções, tendo sido pro-
movido a 2.° official ajudante do archivista em 1.° de 
Setembro do mesmo anno. A 14 de Maio de 1893, 
obteve promoção ao cargo de 1." official archivista, 
e ao cargo de sub-director bibliothecario, a 6 de 
Janeiro de 1897. De accordo com o respectivo re-
gulamento, assumiu, em 13 de Setembro de 1899. 
a direcção interina da Secretaria, sendo effectivado no dito cargo em 21 de 
Agosto de 1900. Por acto de 28 de Setembro de 1917, foi-lhe concedida mais 
a-quarta parte do respectivo ordenado, a contar de 30 de Agosto daquelle 
anno, em virtude de haver completado trinta annos de serviços ao Estado. 

Republicano convicto e ardoroso, convém lembrar aqui a sua partici-
pação na "Phalange 24 de Fevereiro" durante a revolta da Armada, no pe-
riodo de 1893 a 1894, quando prestou serviços militares, servindo, depois, 
como official da Guarda Nacional em defesa das instituições do regimen. 

Para não citar outros exempios da sua correcção de homem publico, 
basta lembrar que na synopse dos trabalhos de 1893, foi elle elogiado pelo 
então director da Secretaria, Sr. Antonio Hyppolito de Medeiros, "como 
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empregado exemplar pela intelligencia, zelo e dedicação que tem mostrado 
no desempenho dos deveres a seu cargo". 

O Coronel Brazilio Ramos é uma das figuras mais prestigiosas no 
quadro dos servidores do Estado de S. Paulo. 

• 
:: <£orpo Cactmgropfr íco í>o 

S o n g r e g õ o fre g õ o P a u l o 
O serviço tachygraphico do Congresso de S. Paulo foi organizado no 

anno de 1892, de açcordo com o contrato celebrado com os tachygraphos 
Srs. Dr. Horácio Sabino, Numa de Oliveira e Joaquim Theodoro de Araujo, 
ficando este superintendendo o serviço do Senado até o anno de seu fal-
lecimento, em 1902. Desde 1892, isto é, ha 31 annos, o contrato para apa-
nhamento dos debates do Senado e da Camara foi sempre renovado com 
os mesmos profissionaes até o anno de 1919, e de então para cá com os 
seus antigos auxiliares Srs. Major Luiz Antonio Pereira da Fonceca, Dr. 
Anthero Bloem, Dr. Manuel Erichsen, Francisco Ignacio da Gama Júnior, 
Mariano Costa e Gustavo Milliet. 

Com o fallecimento do Dr. Anthero Bloem, em 1919, a direcção do 
serviço do Senado passou a ser feita pelo Sr. Gama Júnior. 

Em quasi todos os parlamentos, inclusivé no Congresso Federal, o ser-
viço de apanhamento de debates é feito por dois corpos distinctos: o de 
tachygraphos, que se limita á decifração de suas notas; e o de redactores 
de debate, que é um complemento do primeiro, e que tem por missão fazer 
uma cuidadosa revisão dos discursos proferidos, dando-lhes a necessaria 
redacção. No Congresso de S. Paulo a redacção dos debates não constitue 
serviço á parte, pois que é feita pelos proprios tachygraphos, que a isso 
são obrigados pelos termos do contrato. 

Além disso, o serviço de tachygraphia do parlamento paulista está orga-
nizado de tal modo, que, ainda que uma sessão se prolongue por muitas 
horas, no dia immediato o jornal official publica toda a integra dos debates, 
definitivamente revistos e redigidos para a publicação dos Annaes. 

• 
LUIZ Antonio Pereira da F O N C E C A — Nasceu em Nictheroy, Estado 

do Rio de Janeiro, a 6 de Julho de 1870. 
Vindo para São Paulo no anno de 1895, foi 

[ trabalhar como tachygrapho no Congresso do Es-
I tado, sendo actualmente chefe desse serviço, de 

sua profissão. 
Foi eleito, pela primeira vez, para a Camara 

Municipal em Outubro de 1913, para a legisla-
tura de 1914-1916, época em que iniciou a sua 
carreira politica, sendo reeleito duas vezes. Tem 
exercido as funcções publicas de Vereador do 
Município da Capital etn tres legislaturas. Em 
Outubro de 1914, apresentou e justificou um 
projecto prohibindo o transito de motocycletas 
nas ruas do triangulo central e dando outras 
providencias; em 19 de Dezembro, justificou 
longamente um requerimento solicitando provi-
dencias do Dr. Paulo de Moraes Barros, então 
Secretario da Agricultura, junto á Cia. do Gaz 

para que fosse melhorada a qualidade do faz fornecido á população e 
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fiscalizada severamente a cobiança das respectivas 'taxas de consumo, 
nessa época muito exaggeradas. Apresentou ainda á Camara, em Janeiro 
de 1915, um projecto, que justificou, autorizando o Prefeito a cassar as 
licenças das casas de diversões que não tivessem installações electricas de 
accôrdo com a technica moderna, como daquellas casas que não tivessem 
sahidas amplas facilitando, em casos de incêndio ou pânico, a prompta 
retirada dos espectadores. Motivou esse projecto o laudo dos peritos sobre o 
incêndio que destruiu o velho Polytheama, resultando um substitutivo, con-
vertido em lei, regulando as construcções de casas de diversões. Justificou, 
ainda, em vários annos: um projecto sobre a collocação de marcos nas novas 
ruas e praças; um outro, estabelecendo medidas contra os que perturbavam 
o socego e a tranquilidade do publico, projecto que ainda não sahiu das pas-
tas das Commissões; um longo projecto dispondo sobre o serviço de inspecção 
de vehiculos, transito publico, etc.; como relator da Commissão de Hygiene, 
um substitutivo rectificando a lei 1482 sobre fiscalisação do leite; em Outubro 
de 1916, por occasião da discussão do orçamento municipal, uma emenda, appro-
vada, elevando a dotação da Polyclinica de São Paulo; uma emenda, appro-
vada, ao projecto de descanso dominical, tornando-o extensivo aos engra-
vates; por occasião da entrada do Brasil na grande guerra européa, um pro-
jecto autorizando o Prefeito a mandar construir uma linha de Tiro para ins-
trucção da mocidade. Em 1918, fez outras propostas de grande alcance pa-
triótico. 

Ha dois annos, de collaboração com o Dr. Alarico Silveira, Dr. Franklin 
Piza, Antonio Fonseca e o fallecido Arnaldo Cintra, escreveu a biographia 
do Presidente do Estado Dr. Washington Luis. E' um trabalho que pho-
tographa, sem favor, com absoluta fidelidade, o já então grande estadista 
brasileiro, desde a sua chegada a São Paulo até o inicio do seu governo. 

E' presidente da junta de Alistamento Militar do Município da Capital; 
Presidente do Tiro de Guerra N.° 3; vice-presidente, em exercício, da So-
ciedade Internacional Protectora de Animaes e 1.° Secretario do Automóvel 
Club de São Paulo. 

Pertence á Commissão de Obras Publicas, sendo ha dois annos 1.° Se-
cretario da Camara Municipal. 

Dr. Manoel M. Erichsen. — Em 1901, ainda 
estudante de Direito, entrou para o Corpo Ta-
chygraphico do Congresso, como simples em-
pregado. Fez-se Tachygrapho, sendo hoje um 
dos contratantes do serviço, que foi chefiado 
pelos Drs. Horácio Sabino e Numa de Oliveira. 

E' Bacharel em Sciencias Jurídicas e So-
ciaes, desde 1901 tendo a laurea académica da 
Faculdade de Direito de S. Paulo, por ter obtido 
14 distincções durante o seu curso. 

Natural do Paraná, é filho do eminente De-
sembargador Conrado C. Erichsen e D." Etel-
vina M. Erichsen. 
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Francisco Ignacio da Gama Júnior — Natu-
ral de Igarapava, neste Estado; nasceu em 8 de 
Junho de 1880. 

Trabalha ha 20 annos como Tachygrapho 
no Congresso de S. Paulo. 

Dedica-se também ao jornalismo, onde se 
tem distinguido, abordando assumptos de im-
portância, revelando-se um argumentador escla-
recido e penetrante. 

Conta um vasto circulo de sympathias no 
seio do Congresso e nos meios mais cultura-
dos da sociedade paulistana. 

<i 

Gustavo Milliet — Nascido em Nictheroy, 
Estado do Rio, a 13 de Junho de 1882. Trabalha 
ha 12 annos no Corpo Tachygraphico do Con-
gresso Estadual. E' ainda tachygrapho na Ca-
mara Municipal de S. Paulo. Exerce também o 
cargo de Secretario da Succursal da Companhia 
"Sul America". 

Tem grande pendor para o jornalismo, tendo 
collaborado com brilho no "Correio Paulistano". 
Estimado nas rodas intellectuaes e sociaes de 
S. Paulo pelo seu espirito e cavalheirismo, o Sr. 
Gustavo Milliet, é um dos mais bellos ornamen-
tos da corporação de Tachygraphos do Con-
gresso paulista. 

Mariano Costa Ferreira. — Filho do Dr. 
Mariano Costa, um dos médicos mais acatados 
na sociedade paulista, pelas suas extraordinarias 
virtudes de coração e intelligencia, o Sr. Ma-
riano Costa Ferreira mostrou-se, desde cedo, di-
gno herdeiro do nome paterno. Attrahido pela 
imprensa, dedicou-se a esse ramo de actividade 
intellectual, servindo como redactor do "Estado 
de S. Paulo", onde deixou, a par de admiradores, 
um grande circulo de amizades e sympathias. 
Em 1906, entrou de trabalhar no corpo Tachy-
graphico do Congresso Estadual, onde até agora 
permanece, emprestando ao brilhante conjuncto 
a sua capacidade e zelo sempre em destaque. 



pl fustíça cm 0. Paulo 

flO tratar da suggestiva matéria que nos foi distribuida — "A Justiça em 
S. Paulo" — não se nos affigura inopportuno um golpe de vista retrospectivo 

sobre a nossa antiga circumscripção territorial em que os nossos saudosos 
avoengos deixaram brilhantemente assignalada a sua passagem, mercê de feitos 
grandiosos, dignos da perpetua glorificação de todas as gerações. 

E não cremos fóra de tempo esse volver d'olhos ao que fomos em exten-
são territorial, porque, em brevíssimo cotejo do passado com o presente, vamos 
reviver todo o trecho ou circuito abrangido pela jurisdicção das autoridades 
da antiga Capitania de S. Paulo e do actual Estado da Federação Brasileira. 

Vejamos, pois, o S. Paulo de outros tempos e o S. Paulo de hoje. 
O de outr'ora, onde a administração da justiça não podia satisfazer as mais 

prementes necessidades do povo, compunha-se de parte dos territorios que 
formavam as antigas Capitanias de S. Vicente e Santo Amaro, com o nome 
de Capitania de S. Paulo, que estendia a sua jurisdicção por todo o sul, com-
prehendendo também Goyaz, Matto Grosso e Minas Geraes — extensíssimas 
regiões virgens, cuja colonisação se deve á coragem, á ousadia e á intrepidez 
dos paulistas. 

Mas essa grande área territorial não podia, é bem de ver, deixar de ser 
reduzida a menores proporções. Exigia-o o seu proprio desenvolvimento. Dahi 
os successsivos desligamentos — de Minas, em 1720; de Santa Catharina e 
Rio Grande do Sul, em 1738; de Goyaz e Matto Grosso em 1748, e a perda de 
Lages em 1820. Estavamos até então, como se vê, sob o dominio colonial. 
Depois, no Brasil-Imperio, desannexou-se a Comarca de Coritiba, que passou, 
em 1853, a formar a província que é hoje o prospero e futuroso Estado do 
Paraná com os seus seiscentos e sessenta e cinco mil habitantes, inclusive os 
setenta e oito mil e novecentos da Capital. 

Eis como se modificaram os nossos antigos e longínquos limites. 
Todavia, o S. Paulo moderno, o S. Paulo de quatro milhões quinhentas e 

noventa e duas mil e cem almas, ainda se apresenta, naturalmente envaidecido, 
com as suas vastíssimas e opulentas terras. 

Ahi estão esses duzentos e noventa mil kilometrcs quadrados que estendem 
as suas bem delimitadas fronteiras a Minas, Rio de Janeiro, Oceano Atlântico, 
Paraná e Matto Grosso. Ahi vemos essas oitenta e duas léguas de littora1, 
que começam 110 riachão da Cachoeira, na divisa com o Estado do Rio, até á 
barra do Ararapira, 11a divisa com o visinho Estado do Paraná. Ahi se nos 
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depara essa enorme área que excede a superfície da Italia; que é sete vezes 
maior que a da Suissa; que é quasi dez vezes superior á da Bélgica, e que 
representa a metade cia antiga Allemanha. 

Pois bem: é dentro dessas fronteiras, a proposito reavivadas, que vamos 
fazer ás nossas breves pesquisas, o nosso rápido mas consciencioso inquérito 
sobre a justiça em S. Paulo. 

Mas — notemos antes de ferir o assumpto — se "os povos, como escreve 
IVES GUYOT, têm a policia que merecem", o mesmo se deve observar em relação 
á justiça. U m povo como o nosso, que as nações cultas já apontam como civi-
lisado, orgulha-se de ser o guarda alerta de tradições gloriosas e o conservador 
tiel dos elevados sentimentos de patriotismo que de geração a geração lhe vêm 
transmittindo os seus antepassados — os valorosos e destimidos bandeirantes 
que com inexcedivel coragem e rara abnegação desbravaram sertões remotos, 
não deparando obstáculos que não vencessem, difficuidades que não superassem 
ou impecilhos que não destruíssem. O verdadeiro paulista ama fervorosamente 
a terra que lhe serviu de berço; sabe venerar, como a gente de outr'ora, este 
colosso da America do Sul. o Brasil, que "a nossa boa estrella tem sabida con-
servar" (NABUCO)., para se tornar hoje, no concerto das nações, um dos mais 
opulentos e futurosos entre os mais futurosos e opulentos paizes do mundo. 

Ora, um povo que assim cultua o sentimento de patria, de indole invejável 
e coração af feito á -pratica do bem, tal como os nossos antecedentes, tem incon-
testável direito de exigir uma exemplar administração da justiça — uma jus-
tiça de olhos vendados a desferir golpes inflexíveis contra os espesinhadores da 
liberdade dos cidadãos, contra toda a especie de espoliações, defraudações, mal-
versações e tirannias; uma justiça serena, imperturbável e incorruptível, á 
maneira daquella que atravez dos séculos se encarna na tradicional imagem 
symbolica que sustenta em uma das mãos a balança, ao mesmo passo que 
empunha na outra a invencível arma branca que faz lembrar a possante clava 
do celebre heróe da mythologia grego romaria; uma justiça, em summa, 
amenisada pela equidade, sem innominaveis exaggeros ou excessos que a tor-
nem menos dignificante (summum jus, summa injuria). 

Uma justiça, assim distribuída, alenta o espirito, revigora o animo e re-
conforta a alma. Engrandecendo-nos perante o estrangeiro, attráe o estran-
geiro. 

E temol-a, para felicidade nossa, neste grande trecho do territorio nacional, 
hoje parte integrante da Republica dos Estados Unidos do Brasil? 

Acaso vemol-a aqui praticada e em correspondência com o apreciavel grau 
de cultura a que attingimos ao termo de cem annos volvidos após a nossa 
emancipação politica ? 

Disseminação òe Juí^ez 

U m dos requisitos para a boa administração da justiça encontra-se na 
disseminação de juizes. Nos tempos coloniaes essa administração era confiada 
aos chamados corregedores de comarca, ouvidores geraes e ouvidores de co-
marca, chancereis de comarca, provedores, contadores de comarca, juizes ordi-



narios, juizes de fóra, juizes da vintena, juizes de orphams, vereadores, almo-
taeés e alcaides. Além de outros f unccionarios, como os solicitador es dos re-
siduos, os procuradores do conselho, thesoureiros do conselho, tabelliães, etc., 
havia ainda as Relações da Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco. 

Assim era — pallida idéa — a organisação da justiça em S. Paulo, como 
em todo o Brasil, até a data em que o Brasil passou de colonia a nação indepen-
dente. A população de todo o paiz já se computava entre quatro a cinco mi-
lhões de habitantes. 

E se as Relações eram somente em numero de quatro, em 1822, conclue-se 
que perante os juizes inferiores, principalmente em certas províncias, "se re-
sumia tcda a justiça". Os litigantes, a bem dizer, "não entravam na commu-
nhão da segunda instancia". E' porisso que ALENCAR ARARIPE observava, ha 
quarenta e oito annos, que com mais probabilidade vingava "a justiça do rico 
e poderoso, mas não a justiça de todos, a benefica entidade protectora de 
todos os direitos". 

E porque? Porque "na longitude do juiz, o regulo aldeão acha incentivo á 
oppressão do fraco. Opprimido, o cidadão desfavorecido da fortuna considera-
se vencido; e muitas vezes, ante a impotência de um desaggravo legitimo, 
accusava a sociedade de connivencia com o oppresscr, e então descria do axioma 
fundamental da egualdade perante a lei". 

E S. Paulo, posto que em situação menos precaria, também clamava, e 
clamava legitimamente. Em numero elevado foram as demandas que, devido 
a distancia do tribunal ad-qucm e á falta de recursos das partes vencidas, ti-
veram aqui o seu termo. 

Quanta vez teria porisso perecido o direito! E' de presumir que mais 
facilmente poderia ter errado o juiz inferior, juiz de 1.° instancia, do que os 
juizes collectivos, de instancia superior e com maior experiencia e traquejo 
no espinhoso mister de decidir do direito ou, quiçá, da vida e da liberdade dos 
seus semelhantes. 

Mas o povo paulista não desanimava: como sempre, agia. ao mesmo tempo 
que se "arrojava no caminho do progresso. A terra que deu o berço a AMADOR 

B U E N O , typo de cavalheirosa lealdade; a JOSÉ BONIFACIO, expressão do nosso 
patriotismo; a DIOGO F E I J Ó , modelo do valor civico; a RODRIGUES DOS SANTOS, 

génio da tribuna parlamentar; a terra de tantas glorias nacionaes reclamava a 
satisfação do tributo que se lhe devia". 

Com a mais viva emoção deviam estas palavras ter cahido dos lábios de 
quem as proferiu! 

Já antes, cerca de seis mezes antes, a Relação de S. Paulo era uma reali-
dade. Tivemol-a com a lei de 6 de agosto de 1873. E pelo dedicado esforço 
que para a grande conquista despendera então, homenageemos a memoria do 
nosso antigo Ministro da Justiça, o eminente Conselheiro Manoel Antonio 
D U A R T E DI; AZEVEDO, ainda não ha muito colhido pela morte quando dirigia, 
como seu venerando presidente, o venerando Senado do Estado de S. Paulo; 
bendigamos também, pelo muito que fizera no mesmo sentido, o brilhante par-
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lamentar Tristão de A L E N C A R ARARTPE, que foi mais tarde o primeiro presidente 
da nossa Relação, installada a 13 de fevereiro de 1874. 

E a partir dessa época, principalmente, S. Paulo enveredou pelo caminho 
do progresso, desassombradamente, a passos vertiginosos. 

Sempre vencedor, nunca vencido. "Non ducor, duco", distinctivo da nossa 
formosà .Capital, não é uma affectação de superioridade, um embahimento, uma 
vaidade, uma basofia, um alarde de qualidades vãs; não é uma impostura. 
E' umabella realidade que está na consciência de todos que observam, de todos 
que têm olhos e querem ver — nacionaes ou estrangeiros. 

Tornemos extensiva a brilhante insígnia, escolhida com felicidade rara, 
ás fronteiras deste glorioso Estado da Federação Brasileira. 

E' espantoso o augmento da nossa população, hoje egual ou talvez exce-
dente á do "Brasil inteiro em 1822. 

A actividade do paulista, de mãos dadas ao estrangeiro, não encontra li-
mites. Por toda a parte, a victoria da iniciativa particular, o successo ruidoso 
das grandes e arriscadas empresas. 

Não é só na Capital; também no interior. Onde viamos verdejantes flo-
restas virgens oti sertões inhospitos dominados pelas feras bravias ou bandos de 
bugres temidos e ferozes — como esses que tanto altruísmo despertaram no 
coração bondoso do illustre e abnegado patricio General R O N D O N ; onde se en-
contravam valles extensos, longos e perdidos tractos de terra docemente ba-
nhados pela limpidez das aguas dos nossos rios sinuosos — que é que vemos 
em nossos dias? 

Transformação radical, graças á mão ousada da nossa valorosa e deste-
mida gente. São aldeias em profusão, villas innumeraveis e cidades modernas 
e attrahentes, bafejadas pela riqueza, pressurosamente demandadas pelo estran-
geiro e vantajosamente conhecidas e admiradas até mesmo para além das 
nossas fronteiras. 

Pois bem: essas cidades, villas e aldeias também se tornaram carecedoras 
de uma justiça comm.oda, sem a necessidade incommoda de vencer distancias 
em busca de juizes que lhes fossem dirimir os litígios. 

Dahi a successiva creação de comarcas, a disseminação de magistrados e 
a installação do fôro em cada uma delias. 

Eis por que naturalmente se avolumaram as sédes de judicaturas. Com 
excepção da Capital, as necessidades do povo estão, neste particular, plena-
mente satisfeitas pelos poderes públicos de S . Paulo. 

Prova-o a actual divisão judiciaria do Estado: cento e seis comarcas com 
cento e desenove juizes de direito, além dos ministros, dezeseis ao todo, do 
nosso Tribunal de Justiça. 

*Mas esses juizes, fartamente distribuídos pelo interior, são devotados á 
causa pyblica, competentes, imparciaes e conscienciosos no exercicio da ju-
dicatura ? 

A resposta, fundamentada, offerece matéria para um capitulo, de que nos 
occuparemos depois de uma allusão aos juizes de 2.a instancia. 



f u í g e g ò n 2,n i n s t a n c i a 

Visando o Egrégio Tribunal de Justiça de S. Paulo, antiga Relação instal-
lada em 1874, domina-nos a mais grata das emoções. 

E porque? Porque os venerandos ministros da lei, com assento naquella 
augusta corporação judiciaria, sabem pontificar o direito, administrando a 
Justiça com independencia, rectidão e competencia. São, porisso mesmo, legí-
timos ornamentos da nossa magistratura superior. Honrariam, em regra, os 
tribunaes de outros paizes se lhes fosse permiti ida a posse de uma cadeira nos 
respectivos tribunaes. 

Ponhamos de lado, como excepções, alguns arestos que não hajam bem re-
flectido o espirito da lei; ainda como excepção, deixemos á margem certas dis-
crepâncias de julgados entre as duas Camaras ou entre as próprias decisões de 
uma só delias, — e só teremos motivo para enaltecer e homenagear os emi-
nentes applicadores do direito, portadores de todos os predicados que digni-
ficam 0 juiz perante os seus jurisdiccionados. A alma do causidico sente-se 
confortada ao deparar, não raro, nas revistas jurídicas ou nas chronicas judi-
ciarias da imprensa diaria, com os casos julgados em que a lei é rigorosa e sa-
biamente interpretada, onde a doutrina — subsidio de alta valia — se revela 
com clareza e precisão, tudo elucidando no debate sereno e elevado que se 
trava entre os membros da excelsa corporação. O espirito do observador attento 
e imparcial transporta-se então deliciosamente a um passado remoto, em grata 
recordação do celebre tribunal atheniense, o Areopágo, cujos membros se cele-
brisaram pela sua grande sabedoria e nunca desmentida honestidade. 

São assim os nossos juizes superiores: e o são, a despeito do trabalho 
deshumano que pesa sobre elles, obrigando-os ao sacrifício da própria saúde. 
Não têm e nem podem ter, com a actual constituição do tribunal, o indispensável 
repouso, que reanima o corpo e revigora o espirito. 

Em todas as repartições do Estado se eleva, periodicamente, o numero de 
funccionarios. Mas no Tribunal de Justiça — onde se esfalfam os lídimos 
representantes de um dos poderes públicos — não! 

Ha muitos lustros (quando as demandas não concorriam para a formação 
das assustadoras pilhas de autos que entram agora diariamente para a secretaria 
do nosso collendo Tribunal) os ministros das duas egregias Camaras eram em 
numero egual ao dos nossos dias. 

Attenda-se para o seguinte: em 1892, 3.° anno da Republica, a nossa 
Superior Instancia julgava, ao todo, 442 feitos. 

Em 1921, 32.° do regimen da democracia, a mesma Superior Instancia 

julgava 3137 feitos! 
E' simplesmente pasmosa a differença. 

A lei da evolução, de certo por se affigurar complexa, não se applica ás 
coisas que dizem com o extenuante trabalho dos representantes do poder judi-
ciário. 
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E após a inatacavel apreciação que acima vem, quer no que respeita á 
idoneidade quer no que diz com o labor quotidiano dos nossos juizes superiores, 
entremos a tratar dos juizes de 1." instancia. 

J u i z ò e í , ° i n s t a n c i a 

Houve tempo, em pleno regimen republicano, em que os accessos aos car-
gos judiciários eram a sequencia de combinações politicas. 

Sem a protecção de poderosos, sem o beneplácito de illustres próceres do 
partido dominante, ninguém podia aspirar a uma cadeira de juiz. 

Por via de regra, o nomeado era o protegido e inidoneo; o preterido era 
o desprotegido, que ingenuamente confiara na sua idoneidade moral e intelle-
ctual para a investidura do cargo. 

Não se fizeram esperar as nefastas consequências de semelhante perversão 
dos principios básicos de uma verdadeira democracia. Comarcas houve em que 
a primeira autoridade local, o juiz de direito, despia a toga e abandonava os 
feitos que dependiam da sua decisão, para se immiscuir no hediondo torvelinho 
da politicalha que deprime, degrada e avilta. Era um indecoroso e humilhante 
gesto de gratidão áquelles que lhes haviam estendido a mão valedora, dando-lhes 
posição na magistratura. 

Felizmente porém taes costumes, que não tiveram o apoio de todos os nossos 
dirigentes de então, estão sendo patrioticamente banidos da nossa terra, para 
gáudio do nosso povo, que já se orgulha de civilisado. 

A o mesmo tempo, esses juizes "indesejáveis" foram escasseando — uns 
porque, ante a imminencia de um proximo futuro desastrado, entraram a agir 
com mais prudência, honestidade e sensatez, em demanda daquella compostura 
que deve ser o apanagio dos executores da lei; outros (de parte os que hones-
tamente e por motivos justificáveis deixaram a magistratura) porque, vendo-se 
deslocados na classe, desfizeram-se das suas insignias para melhor satisfação 
das suas inclinações, dos seus sentimentos, da sua indole. 

E agora, na actualidade, não temos (não é um juiz que vem assignalando 
o facto, mas o observador modesto, o critico obscuro entre os mais obscuros) 
increpações aos juizes de 1." instancia, sempre animados, em regra, das me-
lhores intenções. Estudam e procuram acertar na distribuição da justiça. Pre-
domina a honestidade no cumprimento do dever. Não ha malversações, abusos 
ou omissões. Quem nos autorisa este asserto é, principalmente, o nosso vene-
rando Tribunal de Justiça, que até agora não encontrou queixa alguma proce-
dente contra os seus inferiores na hierarchia judiciaria. 

A elles se podem, em geral, applicar as palavras do liv. 4.° das Instituías 
do Imperador Justiniano: "Et quidcm imprimis illud observare debet judex, 
ne aliter judicet quam, legibus aut constitutionibus aut moribus prodidum est". 

Vivem no trabalho e para o trabalho honrado e perseverante, sepultados 
na indifferença do fôro e sujeitos até, ás vezes, ao "motejo dos levianos, á ca-
lumnia dos maldizentes e ao vitupério de litigantes injustos". 
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Applicam o direito. Entretanto, se reclamam, denegam-lhe o direito, ás 
vezes mesmo com acrimonia e desdém. 

Ainda lia poucò, numa grande reunião da Associação dos Magistrados 
de S. Paulo", manifestou-se esta contraria ao regimen emolumentario da lei n.° 
178 de 6 de junho de 1893 — uma vez que, supprimidos os emolumentos, déssem 

aos juizes vencimentos rasoaveis, mais ou menos COMPENSADORES das grandes 
perdas que soffressem. E nesse sehtido elaborou longo parecer, largamente 
publicado quer em folhetos, quer pela imprensa. 

Entretanto, ao discutir-se a reforma judiciaria de 1921, na parte referente 
ás custas, os nossos dignos legisladores calaram, decerto por esqueci-
mento, aquelle ponto capital da COMPENSAÇÃO e disseram, em discursos e apartes, 
que eram os proprios juizes que pediam a suppressão dos emolumentos! 

E assim foram supprimidos( ou melhor, removidos das algibeiras do juiz 
para o Thesouro do Estado) os emolumentos todos — embora protestassem da 
tribuna da Camara, com ardor e sinceridade, alguns dos nossos dignos e hon-
rados legisladores. 

"E' uma quasi extorsão" — disse-o o festejado professor de direito REY-
NALDO PORCHAT, em entrevista a um vespertino da Capital. 

Em outros termos manifestou-se o illustre e autorisado dr. AZEVEDO M A R -

QUES, também lente da nossa Faculdade, e actualmente Ministro das Relações 
Exteriores. 

Depois veiu JOÃO M E N D E S — "o eminentíssimo João Mendes Júnior, de noto-
rio saber e grande autoridade", conforme a referencia a elle feita, com rigorosa 
justiça, pela actual commissão elaboradora dos projectos de codigos dos pro-
cessos. As palavras deste brilhante cultor das letras jurídicas, hoje com assento 
no mais alto tribunal da Republica, a imprensa de S. Paulo deu curso. E nin-
guém offereceu replica aos irrespondiveis argumentos do grande mestre. 

"Pouco importa á sociedade uma magistratura andrajosa". Disse-o ainda, 
e com ironia causticante, o "Estado de S. Paulo", que é, incontestavelmente, um 
dos mais autorisados orgams da imprensa brasileira. 

Mas o projecto passou, e passou com vertiginosa rapidez, mesmo pela Ca-
mara alta, onde um velho senador o analysou com muito critério, apontando 
todas as suas omissões, todos os seus defeitos. Sem embargo, votou pela sua 
approvação. 

E a lei ahi está. Entre os seus dispositivos vulneráveis, consigne-se aquelle 
que manda o escrivão, subalterno, fiscalisar o seu superior hierarchico, o juiz, 
no que respeita aos prasos para devolução dos autos a cartorio com as respe-
ctivas sentenças. E se essa volta do feito ao serventuário não se dér dentro 
do periodo de tempo de que a lei cogita, denega-se o pão ao magistrado, isto é, 
descontam-se nos seus vencimentos tantos dias quantos demorar na restituição 
do processo ou na passagem deste ao substituto legal. 
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Pouco importa que certos juizes, como os da Capital, passem curvados so-
bre a mesa de trabalho dez, doze ou quinze horas diariamente! 

A actual reforma não cogitou do augmento de juizes no Fórum Civel da 
sua principal comarca. E' sabido, pela ultima estatística, que a população da 
Cidade de S. Paulo attinge a 579000 habitantes. Sem embargo, a justiça nos 
ramos civel, commercial e orphanologico continua a ser distribuída pelo mesmo 
numero de juizes que tínhamos ha muitíssimos annos — quando outro era o 
nosso progresso, quando bem diverso era o nosso meio, quando muito menos 
pesada era a nossa representação social, quando incomparavelmente menor era 
o numero de demandas ajuizadas, quando, emfim, diminuta, em relação á actual, 
era a população não só da Capital como de toda a comarca. 

E porque não se crearam novas varas no civel? 

Aperturas financeiras? 

Não! 

O honrado dr. M A R T I M FRANCISCO, brilhante espirito que o nosso povo 
sempre tem sabido venerar, disse um dia, quando Secretario da Fazenda, que 
o Estado de S. Paulo, para pagar toda a sua divida, precisava apenas do prazo 
indispensável á contagem da quantia. (Da Mensagem do sr. José Alves de 
Cerqueira Cesar, Vice-presidente do Estado, em exercicio, enviada ao Con-
gresso em 7 de Abril de 1892.) 

E S. Paulo progrediu, e as suas rendas, para felicidade e justo orgulho dos 
paulistas, augmentaram espantosamente. Para comprovar o asserto, veja-se a 
actual lei de meios (n.° 1887 de 27 de dezembro de 1921), que orça a receita 
em quantia que excede a 152 mil contos. E desta somma opulentíssima — assi-
gnalemos a clamorosa injustiça! — retiram-se apenas 2.382:600$000 para paga-
mento de todos os juizes de direito effectivos e dos senhores ministros do Tri-
bunal de Justiça. 

U m Estado riquíssimo como o nosco não tem o direito de cingir os cordões 
da sua bolsa em detrimento da magistratura em geral e, especialmente, com 
o mais deshumano sacrifício dos juizes da movimentadissima comarca da Ca-
pital. 

U m Estado culto como se vae revelando o nosso, precisa não se esquecer 
de que, no dizer conciso de JOÃO M E N D E S , "O poder judiciário é o mais antigo 
e elevado dos poderes políticos; é o orgam impassível da lei, que assegura, por 
suas decisões, a soberania da justiça, isto é, a realisação dos direitos individuaes 
nas relações sociaes". 

U m Estado, á maneira do de S. Paulo, onde é tradicional a generosidade 
dos seus habitantes, não pôde endossar certa comparação infeliz atirada aos 
ventos da publicidade "ao apagar das luzes" do 99.° anno da nossa emanci-
pação politica. Não. Porque a toga que cáe dos hombros do juiz não se 
equipara á roupeta ecclesiastica, á do frade, do monge ou de qualquer outro re-
ligioso que o destino arremetteu para as ordens ou regras monachaes. O monge 
ou frade deve sempre, na pratica quotidiana, se ater aos impulsos do coração, 
em eterno e doce convívio com a Caridade, que é uma das tres grandes virtudes 
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theologáes. O magistrado não. Outra é a sua mira: calar os impulsos do co-
ração e ceder a primasia aos dictames de uma razão serena, calma, reflectida; 
àpplicar as leis, conciliando embora o rigor delias com os princípios da humani-
dade ou de uma bem entendida equidade; em summa, distribuir a Justiça, dando 
a cada um aquillo que a cada um pertence, de accordo com um dos tres grandes 
preceitos do direito romano. 

E' o que faz o magistrado da nossa terra. Mas os nobres confeccionadores 
das leis paulistas exigem mais: querem que os nossos juizes se deleitem 110 
estudo de coisas antigas, vcrbi i/ralia, os princípios básicos da escola estóica 
ensinada pelo antigo philosopho da ilha de Chypre, Z E N O , que entendia que 
todo o homem deve ser insensível a todos os males physicos e moraes. 

Os nossos juizes são abnegados. Proseguem na lucta honrada e perseverante, 
carregando aos homfbros, para o seu Calvario, a pesada cruz. . . 

Dia virá em que, entre nós, hão de tomar vulto as humanitarias fileiras dos 
M O R R I S da culta e poderosa nação americana. 

E emquanto não raiar a propiciosa manhã, vejamos o que é o culto de 
THE MIS em S. Paulo. 

<P cu l to ò a j u s t i ç a 

Desconhecemos o culto externo da justiça. Os viajantes illustres das nações 
civilisadas ahi estão, em pleno centenário, a nos homenagear. Naturalmente curio-
sos e observadores, certo que estão elles a inquirir da installação e conforto da 
nossa Justiça. Ás suas arguições havemos de responder com evasivas, descon-
versando com habilidade e diplomacia. Vamos a Butantan ver os nossos famosos 
reptis; apreciemos na Força Publica o garbo seductor e a disciplina invejável dos 
nossos leaes. soldados; visitemos a Penitenciaria, justo orgulho da terra paulista, 
confiada hoje á competente direcção de F R A N K L I N P I Z A ; transportemo-nos ao 
Museu, onde se encontram tantas relíquias e preciosidades do passado; cor-
ramos aos nossos parques, ás nossas perfumosas avenidas ladeadas de custosos 
palacios que os millionarios desfructam e de cujas alturas de quando em vez 
baixam os olhos á gente obscura que passa ou a esses bandos de crianças abando-
nadas e maltrapidas que andam por toda a parte, em doloroso contraste com 
a nossa civilisação, a estender a mão rachitica á generosidade publica ; par-
tamos, aboletados em vagões de poltronas macias e avelludadas, para o interior 
de nossa terra em visita a essas fazendas-modelos, cheias de esplendor e de 
riqueza, de vida e encantos de toda a sorte. 

Sim. Acompanhemos os nossos eminentes hospedes a toda a parte onde se 
encontram as bellezas da iniciativa particular ou da mão bemfaseja e honrada 
do poder publico. 

Mas, para que o sangue não nos enrubeça de vergonha a face, deixemos de 
conduzil-os ao casarão rigorosamente anti-hygienico, nauseante e despoliciado, 
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em pleno centro, onde se acham, com a mais santa resignação, installados os 
nossos abnegados applicadores do direito. 

O culto da Justiça, aqui, resume-se numa pagina em branco na nossa histo-
ria judiciaria. No emtanto, nenhum habitante desta terra ou deste planeta — 
onde a transitoriedade da vida humana relembra o clarão do relainpago — se 
recusaria a dispensar á Deusa da Justiça as mais respeitosas homenagens, ve-
nerando-a com a mesma devoção do crente ao dobrar o joelho perante o 
altar do seu Deus. 

Ao transpor o limiar de um templo, viva é a emoção que nos vae n'alma 
ante a solennidade de tudo que se nos depara no seu interior sagrado, onde 
os ministros da Igreja, praticando a religião, incutem na alma do fiel aquelles 
sentimentos de emanação divina que tanto suavisam as asperezas e dissabores 
da vida. 

Pois bem: a Justiça, como a religião, também reclama o seu templo — 
um templo condigno, onde a magestade de tudo nos habitue a ver nella um 
verdadeiro "poder sagrado, oriundo da própria nação em cujo nome é admi-
nistrada". 

Poder intangível, a justiça foi instituída para fazer respeitar em toda a sua 
plenitude o direito dos nossos semelhantes, que o invocamj quando ameaçados 
ou feridos em sua integridade physica, em sua propriedade, honra e liberdade. 

E no verdadeiro culto da justiça também está o acatamento aos juizes 
que, rectos, a distribuem sem alardes de independencia balofa, procurando 
apenas conjugar, conciliar ou amenisar a rudeza do direito com urna equidade 
superior, sem a qual, como pondera D A G U E S S E A U , a dureza da lei só tem um 
rigor que mata: "l'excès de la justice devient quelque fois 1'excès de 1'iniquité" 

Mas, é preciso que se consigne: graças á patriótica iniciativa do governo 
A L T I N O A R A N T E S , lançada está a pedra fundamental do Palacio da Justiça. 
Lamentemos porém que os poderosos alicerces da obra monumental ainda não 
tivessem sido lobrigados por esses milhares de litigantes, de cujas bolsas, para 
a construcção do sumptuoso edifício, o Estado já arrecadou, só na Comarca 
da Capital, somma approximada a quatorze centenas de contos, a titulo de 
taxa judiciaria, desde 1904 até 30 de junho de 1922. 

Comtudo, havemos de chegar ao f im: nós ou a geração que nos succecler. 

Tenhamos paciência: a paciência é uma virtude. Tenhamos também 
esperança: em que peze a A L E X A N D R E H E R C U L A N O , a esperança, nas coisas 
da terra, nem sempre "é uma cruel mentira dos nossos desejos". 

Não nos achamos, e jamais nos acharemos, sob a ameaça tremenda de 
uma sentença irrevogável condemnando os adeptos do culto da justiça. 

ftg £ e i g 

U m outro ponto, sobre o thema que nos foi confiado, está a exigir a 
nossa attenção: as leis. 

Volvamos ao passado. Na sua phase colonial, dependente da autoridade 
despótica e fundamentalmente retrogada da metropole, não era possivel con-
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ceber no Brasil a simples acção de poderes organisados e independentes como 
delegação de uma soberania totalmente desconhecida no século XVI em que 
preponderava a omnipotência de monarchas absolutos; e os privilégios igno-
miniosos por elles creados consistiam em negar aos povos os proprios attri-
butos da sua existencia jurídica. ("O Poder Judiciário no Brasil" — AL-
FREDO P I N T O — Rev. do Instituto Historico e Geographico Brasileiro — Tomo 
especial, vol. 4, pag. 99) . 

O portuguez entrou para o Brasil pela porta do trabalho de Tordesillos, 
na qualidade de senhor, de dono, de proprietário. Instalando-se em sua nova 
possessão e tendo de realisar vis a vis do selvagem o processo de lucta social 
a que NAVICOW chama de eliminação biologica, elle trouxe á terra descoberta, 
e para seu uso, toda a sua bagagem legislativa, como trouxe os seus costumes, 
os seus escravos, as suas roupas e jóias. Transportava-se para cá um pedaço 
de nacionalidade portugueza; era natural que viessem com elle as leis respe-
ctivas como parte que eram do patrimonio moral da Metropole. Dil-o textual-
mente M A R T I N S JÚNIOR, "Historia do Direito Nacional", pag. 1 5 5 , cit. de 
A . P I N T O . 

E quaes eram essas leis que se applicavam ao Brasil colonial e, portanto, 
também a S. Paulo do passado? 

Eram, entre outras, as Ordenações Philippinas, inspiradas no velho di-
reito romano. 

Foram essas ordenações que, proclamada a nossa independencia politica, 
a Assembléa Constituinte decretou (lei de 20 de outubro de 1823, art. l .°) 
que vigorassem entre nós, assim como os regulamentos, alvarás, decretos e re-
soluções promulgadas pelos reis de Portugal. 

O liv. 4.° da citada compilação de leis era verdadeiramente o Codigo 
Civil brasileiro. Os livs. l.°, 2.° e 3.° continham disposições de direito judi-
ciário e processual. 

No tempo do Império, e em cumprimento do disposto no art. 179 § 18 
da Constituição de 1824, fizeram-se varias tentativas para a elaboração do 
nosso Codigo, insistentemente reclamado pelos interesses nacionaes, para substi-
tuir as Ordenações philippinas. "A despeito porém, do magno e brilhantíssimo 
trabalho a que se consagrou a flor da intellectualidade dos jurisconsultos bra-
sileiros, não logrou ser convertido em lei" ( R E Y N A L D O PORCHAT — Dir. Rom., 
vol. I ) . 

Proclamada a Republica, o Governo Provisorio, pelos decs. n.° 7 e 12 de 
20 e 23 de novembro de 1889, dissolvendo as assembléas provinciaes, deu aos 
governadores dos Estados competencia para a creação de en^pregos, nomeação 
de funccionarios e demissão destes, exceptuados os chefes de policia e os ma-
gistrados perpetuos. Os juizes nomeados e os tribunaes creados no regimen 
monarchico continuaram a funccionar sem interrupção. 

A Constituição republicana de 24 de fevereiro de 1890 — á maneira da 
lei citada de 20 de outubro de 1823 — prescreveu em seu art. 83: "Continuam 
em vigor, emquanto não revogadas, as leis do antigo regimen, no que explicita 
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ou implicitamente não for contrario ao systeir^a de governo firmado pela Consti-
tuição, e aos princípios nella consagrados". 

As fontes directas do nosso direito civil encontravam-se pois: a) na le-
gislação portugueza; b) na lei de 1823; c) na legislação monarchica; d) final-
mente, na legislação republicana. 

Só ultimamente, com a lei n.° 3071 de 1 de janeiro de 1916, conseguimos 
o nosso ambicionado Codigo Civil, que entrou em vigor um anno depois, isto 
é. a 1 de janeiro fie 101/. 

E' esta a lei, a nossa grande lei commum, que nos enche do nifiis legitimo 
orgulho, como obra de fino lavor jurídico, admirada e vivamente applaudida 
pelos povos cultos. 

E' esta a almejada lei que, para melhor execução em S. Paulo, determinou 
a elaboração do projecto do Codigo de Processo Civil, em boa hora confiado a 
uma distinctissirna commissão de jurisconsultos da qual fazem parte os dou-
tores ESTEVAM DE A L M E I D A , COSTA M A N S O , ALCANTARA MACHADO, R A P H A E L 

,SAMPAIO e D I N O B U E N O , sob a presidencia do illustre titular da pasta da Jus-
tiça, dr. F. CARDOSO RIBEIRO. Entre estes devotados cultores do direito também 
figurava o dr. AURELIA N O DE GUSMÃO, ha poucos dias cruelmente roubado ao 
carinho dos que lhe eram caros e ao convívio dos seus innumeros amigos e 
admiradores. 

E agora, deixando de lado, por carência de tempo e espaço, o Codigo Com-
mercial (lei n.° 556 de 25 de junho de I85O), que 110 corpo da legislação bra-
sileira "figura como 11111 monumento mutilado", digamos algo sobre as coisas 
e leis criminaes que vigoraram em S . Paulo, como parte do Brasil Colonial, no 
S. Paulo Capitania, no S. Paulo Província, 110 S. Paulo Estado. 

Vem-nos ao espirito em primeiro logar, como verdadeiro assombro de um 
passado negro, o famoso livro 5.° das citadas Ordenações Pliilippinas. Mas, 
pouca duração teve, entre nós, como nação independente, a grande monstruosi-
dade penal, oriunda da "vontade real portugueza, que era a única fonte de 
lei, o centro único da jurisdicção". 

A Constituição de 1824, art. 179 § 5.°, "demoliu e arrazou o edifício penal 
portuguez"; destruiu "toda a legislação penal filippina referente aos chamados 
crimes de religião, que absorvem quasi todo o livro 5.°; estabeleceu o estatuto 
fundamental, no § 13, a egualdade perante a lei, completada pelo § 7.°, que 
extinguiu o privilegio de fôro; declarou, no § 19, abolidos os açoites, a: tor-
tura, a marca de ferro quente e todas as demais penas cruéis; proclamou, no 
§ 20, a personalisação da pena, emancipou a descendência innocente da herança 
maldita da infamia, e foi abolido o confisco. Eram as bases mesmas do edificio 
que aluiam, bases empedernidas em prolixos séculos de iniquidade, de fana-
tismo e de ignorancia, nas quaes assentavam as paredes mestras dessa concepção 
monstruosa do direito penal, que erigia o crime em peccado, em delicto os ví-
cios, tirava á pena a sua fixidez essencial para deixar-lhe a applicação arbi-
traria, segundo a graveza do caso e a qualidade da pessoa; punia com a pena 
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capital os mais estúpidos, ridículos ou iníquas praticas da feitiçaria, da magia 
e da bruxaria". ("These Official", V. DE S Á PEREIRA — Tomo 4." da Rev. 
citada). 

Eis ahi a lei penal que "dominou sem contraste até á promulgação da Consti-
tuição do Império, que ordenou no § 18 do art. 179 a organisação urgente de um 
Codigo Criminal. Mas esse Codigo, depois de ampla discussão dos projectos 
C L E M E N T E PEREIRA e BERNARDO DE VASCONCELLOS, SÓ foi decretado a 1 6 

t!ç dçaembro dc 1830. 

0 seu dispositivo mais digno dc nota é o que estabelece a pena capital, para 
corriç/ir o homem. 

E, a proposito, diz TOBIAS BARRETO: "Não se corrige o homem, matando-o; 
ainda menos aviltando-o". Porque "no primeiro caso ha uma antinomia na-
tural; no segundo, uma antinomia moral". (Estudos dc Direito). 

O Codigo Criminal de 1830, não ha duvida, assignala uma conquista no 
direito penal. Mas, no sentir de muitos, a conquista não foi completa, porque, 
abolindo a pena cie morte para os crimes politicos, além de outros, não a aboliu 
para o homicídio commum. 

E a pena se executou innumeras vezes. A nossa cidade, transida de pavor, 
assistiu á extrangulação de condemnados no antigo largo da Forca, a que a 
ironia dos homens aprouve chamar mais tarde — Largo da Liberdade. . . 

Dava-se, ao condemnado á pena ultima, a morte no patíbulo — essa 
fúnebre e sinistra armação, de postes vários, para o horroroso sacrifício do 
extrangulamento. 

Uma vez irrevogável a pena, era ella executada 110 dia immediato ao 
da intimação ao réo — nunca porém aos domingos, aos dias santos ou de festa 
nacional. 

O infeliz, "com o seu vestido ordinário" era deshumanamente conduzido 
pelas ruas mais publicas até chegar á forca, acompanhado do juiz, do escrivão, 
da força e do porteiro, lendo este ultimo, em voz alta a sentença prestes a ser 
executada. Apparentemente impassível, mas com o coração a pungir de dor, o 
juiz a tudo presidia até que tudo se consummasse. Terminado o hediondo sacri-
ficio, o escrivão lavrava o attestado de morte, queremos dizer, a certidão de 
toda a apavorante tragedia legal, para ser junta aos autos. 

D e p o i s . . . os cadaveres eram entregues, quando reclamados, aos parentes 
ou amigos, que os deviam sepultar sem a mais modesta pompa, sob pena 
de prisão de um a doze mezes. 

Na mulher prenhe não se executava a pena capital: aguardava-se o parto 
e só quarenta dias depois é que, com o mesmo tétrico aparato, a conduziam 
á forca. 

E fazendo ponto na pena capital e deixando de lado os calcetas, passemos 
á Republica e cheguemos ao Codigo Penal de 1890 (dec. 847 de 11 de outubro). 

Esta nova lei estabelece que as penas restrictivas da liberdade individual 
são temporárias e não excederão a trinta annos. Seja o réo accusado de um só 



ou de innumeros homicídios, não se lhe pode — embora se trate de homicídio 
cjualifiçado — impor pena maior que a do máximo do seu art. 294 § 1.°. 

O Codigo Penal da Republica, sem embargo dos seus grandes defeitos, 
não pôde ser considerado, como ensinava aos seus alumnos um saudoso pro-
fessor da nossa Faculdade de Direito, "um monumento da leviandade e igno-
rância da legislação patria". 

Tem defeitos, repetimos; está mesmo crivado de erros; não obstante 
nelle se encontram dispositivos patrocinados pela sciencia moderna e apadri-
nhados pelos sentimentos de humanidade: verbi-gratia — o instituto do livra-
mento condicional e os dispositivos referentes aos maiores de nove annos e 
menores de quatorze, que obrarem com dicernimento. 

A nobre commissão de jurisconsultos, a que em outro ponto alludimos, 
pretende também estabelecer as bases para o projecto do Codigo de Processo 
Criminal. 

E', porém, de crer que, bem avisada, suste opportunamente os seus traba-
lhos no que diz com a matéria, para o fim de aguardar a solução definitiva das 
reformas completas da nossa legislação penal, de que actualmente se cogita 
tanto na Camara como no Senado da Republica. 

E assim vem exposto, muito por alto, o que nos pareceu conveniente addu-
zir, tanto no que concerne ás principaes leis criminaes, antigas e modernas, como 
no que affecta á lei processual. 

Impõe-se-nos agora, como é bem de ver, a obrigação de atacar um outro 
ponto: o jury e a sua pratica em S. Paulo. 

O assumpto é sempre de actualidade. Deixemos porisso, nestas rapidas 
paginas, alguns commentarios, sempre despretenciosos, á famosa e vetusta insti-
tuição a que um membro da Academia Franeeza, AGNAN, em livro editado no 
anno da nossa emancipação politica, denominou: — "belle plante qui ne peut 
flérir que sur le sol de la liberté". 

E digamos para logo o que sentimos — abroquelados em leituras varias e 
na experiencia adquirida durante tres longos lustros de exercício activo no 
ministério publico da comarca da Capital. 

E' uma verdade insophismavel que o jury, apezar de constantemente mo-
dificado, atravez dos tempos, não passa de um instituto desconcertado e cheio 
de irremediáveis aleijumes. 

E' por isso que custa a crer que nestes tempos em que se estudam com 
profundeza os phenomenos sociaes, as leis que os regem e as causas que os 
determinam, ainda se encontrem espiritos esclarecidos e intelligencias lúcidas 
que endossem os argumentos frágeis com que os adeptos do jury procuram 
defender essa carcomida instituição que ás mais das vezes não tem sido o re-
flexo da alma popular, apezar de sahirem do povo os juizes que têm de julgar 
os seus pares. 



A "gloriosa" instituição, que ao nosso legislador constituinte se affigura 
intangível e sagrada, é, não ha duvida, bastante seductora pela belleza appa-
rente de toda a sua complicação organica, mas impraticável e falha, por não 
preencher os fins a que se destina. 

CESAR LOMBROSO, o grande sábio que figurou de triumphador no 1.° Con-
gresso de Anthropologia Criminal reunido em Roma, o incomparável anthropo-
logista criminologo, cujas doutrinas — cancellados os exaggeros que lhe trouxe-
ram adversarios implacaveis como TOPINARD — tanto interesse despertaram 
no mundo inteiro pelo viço, pelo brilho e encanto das suas revelações scientifi-
cas ; GABRTEL TARDE, sagrado de notoriedade e venerado pelos scientistas, 
principalmente depois de conhecida a sua extraordinaria obra de philosophia 
penal, em que trata da conciliação entre a chamada responsabilidade moral e o 
determinismo, entre a consciência e a sciencia, que a noção do livre arbítrio 
entende separar por um abysmo intransponível; H E N R I Q U E FERRI, discípulo 
dilecto do sábio de Turin, cujo verbo cheio de seducções conquistou para o 
seu privilegiado talento os applausos freneticos do memorável Congresso de 
Amsterdam; R A P H A E L GAROFALO, eminente pensador que tanto elucidou o 
espirito dos estudiosos com as suas brilhantes e irrefutáveis theorias sobre o 
delicto e a repressão penal; essses eminentes homens, e innumeros outros, pro-
pulsores todos da sciencia moderna, reclamam instantemente, com fundamentos 
que os clássicos não destruíram, a prompta remodelação ou suppressão com-
pleta do chamado "tribunal popular". 

O jury, observa um illustre publicista, é uma escola que confirma pela 
experiencia de todos os dias o que já entrou na consciência popular: os artigos 
do codigo não se applicam a todos, indistinctamente; nem sempre os poderosos 
são por elle attingidos; sobre os pobres e desprotegidos é que, em regra, se 
faz sentir a acção da lei penal. 

F' uma escola, ajuntemos, onde se aprende que, embora negado o 
facto delictuoso, se deve dar attenuante ao réo; onde se condemna o cúmplice 
e se absolve o autor principal; onde se restitue á liberdade o mandante e se 
manda para o cárcere o mandatario; onde se absolve quando a intenção é 
condemnar e se condemna quando a intenção é absolver; uma escola que 
manda em liberdade assassinas celebres, não por inimputabilidade delias, mas 
porque no momento do julgamento trazem nas entranhas um feto em desen-
volvimento; uma escola em que os jurados constantemente apregoam que a sua 
soberania, exquisita e original, lhes permitte o consorcio hybrido da privação 
dos sentidos ou enfermidade de mente: A) com a premeditação, que revela 
frieza de animo, desígnio calculado e reflectivo, vontade perversa; B) com a 
traição, que põe em evidencia o proceder covarde do agressor de má fé; 
uma escola, finalmente, em que (LOMBROSO — "Incremento dei delitto"), pro-
posto o quesito de "excesso de defesa", os jurados o affirmam porque, segundo 
a explicação do conselho de sentença, o advogado falára mais de duas horas 
e, assim, se "excedera na defeza". 

De toda a parte, exceptuada até certo ponto a Inglaterra, surgem as criti-
cas mais acrimoniosas e os protestos mais vehementes contra o "tribunal popu-
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lar", cuja irresponsabilidade confere ao vendeiro, ao sapateiro ou ao alfaiate, 
o poder de absolver ou condemnar — muito embora se anteponham ás suas 
decisões os laudos irrecusáveis de profissionaes competentíssimos, de médicos 
legistas de nomeada ou de psychiatras que passam o melhor da sua vida estu-
dando ou observando nos gabinetes, nos laboratórios, nos amphitheatros das 
dissecções, nas prisões, nos manicomios criminaes ou hospícios de alienados. 

Submette-se o delinquente a exame mental, e após observações demoradas 
o alienista escreve o seu laudo, consciencioso e inatacavel, concluindo pela 
imputabilidade ou inimputabilidade do paciente. Todavia, o jury aff irma se o 
alienista nega, e nega se o alienista affirma. 

LACASSAGNE na França, F I L I P P I na Italia, ASCHAFFENBURG na Allema-
nha, JULIO DE MATTOS em Portugal, FRANCO DA ROCHA no Brasil, e innume-
ros outros profissionaes de renome universal, que fiquem com a sciencia arma-
zenada em seus cerebros, porque acima delles ou das suas irrecusáveis con-
clusões está a instituição do jury, está a picaresca soberania, que permitte ao 
juiz de facto o repudio das licções dos mestres, a negativa do crime reitera-
damente confessado, a restituição da liberdade aos seroes, o reconhecimento de 
dirimente ao falsario ou ao "ladrão de tratamento", ao mesmo passo que ful-
mina com uma condemnação o infeliz desclassificado ou o maltrapilho que as 
duras necessidades da vida ou as inconjuraveis crises do trabalho impellem a 
retirar do balcão do vendeiro qualquer coisa que lhe sirva de mitigar a fome. 
Não ha exaggero. Na Sicilia, o jury é escravo da "Maf f ia"; em Nápoles, é 
escravo da Camorra; na Rumania é escravo da paixão politica contra o poder 
publico; na Hespanha, não ha muito, intimidava-o a "mano nero"; 11a França, 
era servil ao espirito de apposição ou de partido; na Rússia, como em toda 
a parte, abstem-se de condemnar o criminoso altamente collocado. Na própria 
Grã-Bretanha, terra da liberdade e de respeito á lei, o jury já tem escandalisado 
o publico inglez com absolvições indébitas — o que certamente levou lord 
IVINGSDOWN a observar na Camara dos Lords que "era preferível abolir a insti-
tuição do jury, a mantel-a tal como era". T A I N E e o jurisconsulto inglez J A -

MES S T E P H E N também se insurgiram contra o jury britânico. 

Eis por que TARDE judiciosamente pondera que sendo assim a instituição 
do jury "dans son propre berceau" não é de admirar que na Córsega se mate 
á bala, á sabida do tribunal, o assassino que não foi devidamente punido; que em 
Nova-York a indulgência do jury, como aconteceu em 1884, provoque nas ruas 
um sangrento motim em que cincoenta pessoas encontraram a morte; que as 
ruas de Cincinati, em 1882, tivessem sido theatro de uma guerra civil, durante 
tres dias, só porque o jury concedera attenuantes a diversos assassinos; que 
em Nova-Orleans onze accusados soffressem massacre, porque contra o jury 
pesára, tremenda, a suspeita de intimidação. 

A monstruosidade do lynchamento, conta ainda TARDE, é devida ao jury. 
Ter-se-ia podido acreditar que este procedimento, atroz e summario, quasi ele-

vado á categoria de instituição, tivesse encontrado a sua causa no estado 
anarchico dos primeiros colonos, e que, portanto, estaria sujeito a desappa-
recer com os progressos da civilisação. Mas as estatísticas americanas não 



permittem que se afague semelhante crença, á vista de 558 execuções legaes de 
lynchadores no curto periodo de 1884 a 1889. A justiça criminal vae se 
tornando em quasi toda a parte uma coisa vã; e os proprios advogados habi-
tuados aos triumphos dos tribunaes concordam em que o julgamento é quasi 
sempre um jogo de azar, que permitte aguardar as mais absurdas surprezas. 
Nenhuma, com effeito, é a certeza de ver condenmado o delinquente contra 
quem se levantam as provas mais irrecusáveis. Por outra parte, o innocente 
não pôde confiar seguramente na absolvição. Ha factos que se reproduzem 
constantemente em toda a parte: no estrangeiro, em S. Paulo, no Brasil inteiro. 

Exemplifiquemos: um delinquente, ao ser preso, confessa com since-
ridade o crime; repete a confissão, com toda a espontaneidade, perante a auto-
ridade judiciaria; vae a jury e mais uma vez chama a si a autoria do delicto, 
a cuja execução assistiram também testemunhas idóneas. Pois bem, o jury 
ouve a leitura do processo, ouve os debates, ouve testemunhas no plenário; 
não obstante, absolve o réo confesso e indefensável, pela negativa do facto prin-
cipal. U m outro réo rouba quasi uma fortuna: duzentos contos de réis, appro-
ximadamente. Tem co-autores ou cúmplices. Preso, confessa o crime e indica 
o paradeiro do producto de subtracção violenta. O ladrão comparece ao tri-
bunal ; e o seu advogado, moço de talento brilhante, allega para o seu consti-
tuinte a dirimente de uma loucura qualquer. . . de uma loucura oriunda da 
paixão pelo dinheiro alheio. As palavras da defeza não cáem em terreno sá-
faro: o jury reconhece, por seis votos, a dirimente invocada. E' Minerva que, 
mesmo em casos como este, manda que se cubra com o manto protector um 
ladrão perigoso — tão perigoso como aquelle outro que roubára o jurado que 
o absolvera dias antes. 

Os exemplos, se pretendessemos continuar, se multiplicariam indefinida-
mente. Mas se a nossa lei basica mantém a instituição do jury, tornando-o 
assim insubstituível, mesmo pelo "jury technico" lembrado pela sciencia moderna, 
veiamos, sem repudio ao exposto, se é possível, com palliativos "dar a'guma 
vida a essa planta que não pôde prosperar", mercê da gravidade do mal que 
vem haurindo as forças dos seus orgams vitaes. 

Aliás esses palliativos, sem offensa sensível ao nosso estatuto fundamental, 
periodicamente têm sido postos em pratica pelo nobre legislador paulista — 
ora determinando a imposição de multas severas aos jurados recalcitrantes; ora 
reduzindo, e muito bem, o numero de "juizes populares" de 36 para 28, sor-
teados sete destes últimos para a formação do conselho de sentença; ora esta-
belecendo medidas acertadas contra os attestados médicos, de natureza gra-
ciosa, com os quaes certos jurados procuram fugir ao julgamento dos seus 
pares; ora decretando, como vemos na Capital, a sessão permanente do jury, 
afim de que se não eternise a solução de processos contra tantos miseráveis 
que são, ás vezes, arrastados á violência da lei penal pela própria sociedade, 
em cujo seio, no dizer autorisado de um escriptor francez, se encontra "o caldo 
da cultura do crime". 
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Alii: está, com digressões elucidativas e opportunas, a photographia moral 
da intitulada "justiça popular" nesta circumscripção, isto é, na antiga provín-
cia e no hoje Estado da Federação brasileira. 

Assim se nos apresenta a secular e "demecratica instituição" a que ROYKR 

COLLARD, de certo sem ironia, considerou em outros tempos como "um dos 
meios, o mais efficaz de que se pôde servir a sociedade para a educação do 
povo". 

A H ! Que importa que COLLARD e os TOCQUEVILLE todos tenham este sen-
t i r . . . Se os tremendos libellos accusatorios formulados contra o jury, pelos 
escriptores e pela imprensa, fossem susceptíveis de uma definitiva apreciação 
da parte da gente que observa, da gente que tem opinião, consciência e ci-
vismo, certo que os "juizes populares" já tinham sido, em sua maioria, fulmi-
nados com uma cruel e justa sentença absolutória, rcconhcccndo-os inimputaveis, 
com fundamento no § 4.° do art. 27 do Codigo Penal vigente. 

Concluindo 

Nada mais temos a additar sobre a Justiça cm S. Paulo. 

Procurámos corresponder, traçando as linhas acima, á fidalga distineção 
com que nos honraram os valorosos e illustres moços que nobilitantes e intelli-
gentes esforços vêm despendendo para a effectivação do seu momentoso e 
feliz emprehendimento: a publicação do preciosíssimo livro destinado a concor-
rer — postas á margem estas paginas de nenhuma valia — com inestimáveis 
subsídios para a historia da nossa administração, das nossas sciencias, letras e 
artes, das nossas finanças, industria, commercio e agricultura. 

E ao encerrar estas, singelas mas sentidas observações, façamos votos ar-
dentes por um futuro grandioso desta abençoada terra das bandeiras, que 
teve a suprema ventura de ser a primeira a ouvir o resoante grito de Indcpen-
dencia ou Morte, partido das sagradas collinas do Ipiranga, para ecoar, alegre 
e festivo, por todos os recantos do nosso querido e opulento Brasil, reservado 
pela Providencia a occupar posição de invejável destaque entre as mais cultas 
nações dos dois grandes Continentes. 

E para que S. Paulo, parte integrante da nação brasileira, dia a dia se 
torne mais prospero e feliz, é de rigorosa necessidade que os nobilíssimos re-
presentantes do povo nas duas casas do Congresso Paulista, mirem sempre as 
boas causas, não olvidando jámais os interesses sacrosantos da Justiça. 

E' preciso que os illustres deputados e senadores, sempre dóceis e generosos, 
não condemnem a forcas caudinas um dos grandes poderes políticos do Estado 
— o poder judiciário. 

E se alguma sentença irrevogável houver de pesar sobre a cabeça dos seus 
abnegados representantes, que são os juizes, estes nem porisso cahirão em desfal-
lecimento. Com animo forte irão proseguindo no cumprimento do dever, con-
tinuarão a distribuir justiça, dando a cada um o que é seu — mesmo apontados 



como membros de uma "magistratura andrajosa", embora com o coração cheio 
de amargura vejam os que lhes são caros envolvidos em fatos velhos, sujos 
e esfarrapados. . . 

Resta-lhes, todavia, um consolo. E' que na sua mente estarão sempre 
redivivas as palavras do escriptor portuguez: "Toda a felicidade da vida con-
siste na tranquillidade profunda da alma". 

S. Paulo, 100." da Independencia, 7 de setembro de 1922. 



P r e o í ò e n t e 

Barão R A Y M U N D O D U P R A T — Nasceu em Recife, Estado de Per-
nambuco, em 1862. 

Terminando ainda muito joven o curso de Humanidades, escolheu a car-
reira commercial para exercer a sua actividade, e com tal intuito veio para 
a Provinda de S. Paulo. Nesta capital, trabalhou primeiramente como em-

pregado de balcão, passando mais tarde 
a exercer as funcções de guarda-livros, 
cargos esses em que conquistou a con-
sideração e a sympathia dos patrões e 
de quantos com elle tratavam. O Dr. 
Gabriel Dias da Silva, reconhecendo-lhe 
a capacidade, o tino commercial e o es-
crúpulo demonstrados, chamou-o á di-
recção da Companhia Industrial de Im-
pressões e Venda de Papeis, que mais 
tarde passou a pertencer á firma Du-
prat & C.". Dirigindo e desenvolvendo 
com rara habilidade o estabelecimento 
adquirido, iniciou elle a organização da 
sua considerável fortuna. Notabilizou-se 
na sociedade paulistana pelos actos de 
generosidade, concorrendo com os seus 
capitaes para a fundação de institutos 
de caridade e templos, actos esses que 
levaram o Papa Leão XIII a recompen-
sal-o com o titulo de Barão. 

Filiado ao Partido Republicano Pau-
~ • "— lista e dispondo de grande prestigio, foi 

eleito Vereador á Camara Municipal em 1910, sendo escolhido pelos seus pares 
para o cargo de Prefeito da Capital, posto em que se manteve até Janeiro de 1914. 
Como Prefeito, realizou importantes melhoramentos, taes como: abertura 
da Avenida São João, rua Libero Badaró, construcção do Parque Anhan-
gabahú e do Viaducto de Santa Iphigenia e melhoramentos do districto do Braz. 
Foi na sua administração que se realizaram os melhores methodos de limpeza 
publica e o maior numero de calçamentos de ruas da cidade. Deixando o logar 
de Prefeito em 1914, tornou á Camara como Vereador, sendo eleito o seu 
Presidente, cargo que exerce até á presente data. 
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t>íce=Prefe í to 

Dr. H E N R I Q U E de Souza Q U E I R O Z — Nasceu em S. Carlos, Es-
tado de S. Paulo. 

Abastado proprietário. Tem exer-
cido importantes funcções publicas, 
tendo sido Vereador Municipal e vice-
Prefeito. Occupou varias vezes o car-
go de Prefeito. Foi eleito, pela pri-
meira vez, para a Camara Municipal 
em 1918, sendo reeleito urna vez. Ini-
ciou nesta capital a sua carreira poli-
tica. Apresentou á consideração da 
Camara, entre outros, os seguintes tra 
balhos: ''Regulamentação do serviço de 
automoveis", "Vencimentos dos func-
cionarios municipaes", "Concessão de 
favores aos constructores de grandes 
hotéis", "Limitação do preço de car-
nes verdes", "Construcção de açougues 
municipaes". 

Bacharel formado pela Faculdade 
de Direito de São Paulo, o Dr. Hen-
rique de Souza Queiroz tem demons-
trado na vida publica uma clara intel-

ligencia alliada a uma arguta visão de administrador. E' sobremodo acatado 
pela sociedade paulistana, mercê de seus dotes intellectuaes e moraes. 

Pertence á Commissão de Finanças. 

• 

P e r e a ò o r e s 

Antonio B A P T I S T A D A COSTA — Nasceu em Ubatuba. 
Dedicou-se á profissão de agricultor. Co-

meçou nesta capital a sua carreira politica, ten-
do exercido importantes cargos policiaes, em 
cujo desempenho demonstrou largueza de vis-
tas e rigorosa consciência dos deveres affec-
tos á sua autoridade. Eleito juiz de paz. Em 
1912, entrou pela vez primeira para a Cama-
ra Municipal. Reeleito ainda tres vezes para o 
cargo de edil, tem sabido honrar a confiança 
dos que o elevaram repetidamente a esse posto. 

Possue notável descortino das coisas pu-
bl icas, e no exercício de suas funcções se tem 
mostrado uma intelligencia servida por altos 
sentimentos de patriotismo. 

Grande é a copia de projectos apresentados pelo operoso Vereador. 
Faz parte da Commissão de Finanças. 
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Dr. A L M E I R I N D O Meyer G O N Ç A L V E S — Nasceu em S . Paulo, 
Estado de S . Paulo, a 12 de Março dè 1889. 

Cursou a Faculdade de Direito de S. Paulo, 
bacharelando-se no anno de 1909. Foi Juiz de 
Paz e Inspector do Gymnasio do Estado. Co-

meçou nesta capital a sua carreira politica, sen-
do eleito Vereador á Camara Municipal, pela 
primeira vez, em 1916, e reeleito uma vez. Dos 
annaes da Camara constam importantes traba-
lhos que apresentou á consideração dos seus 
pares. 

Desses convém destacar o projecto para o 
preparo da recepção aos reis belgas; o que con-
cede auxilio pecuniário ás escolas de instrucção 
primaria gratuita; o que visou o restabelecimento 
dos mercados livres, e outros de summa impor-
tância para os munícipes. 

E' 2.° Secretario da Mesa e membro da Commissão Permanente de 
Hygiene, tendo servido interinamente nas demais commissÕes. 

• 

Dr. A R M A N D O da Silva P R A D O — Nasceu em S. Paulo, Estado de 
S. Paulo, a 11 de Março de 1880. 

Doutor em borla e capello pela Faculdade 
de Direito de S. Paulo, onde conquistou, pelo 
estudo e pelo caracter, as sympathias dos seus 
mestres e condiscípulos. Exerceu as funcções 
publicas de Director do Museu do Ypiranga, 
cargo em que durante algum tempo esteve, 
dando provas brilhantes de zelo e competencia. 
Foi, pela primeira vez, eleito para a Camara 
Municipal em 1910, ahi iniciando a sua carreira poli-
tica, sendo ainda duas vezes reeleito para aquella 
Casa e, em 1922, eleito para o Congresso do Estado. 

E' longa a serie de trabalhos apresentados ás 
Camaras Municipal, e Estadual pelo Dr. Arman-
do Prado, como membro que é da Commissão 
de Justiça das duas Casas, a que pertence com 
tanto brilho. E' um orador eloquente e sincero, casando aos fulgores estyllis-
ticos da sua palavra uma cultura fóra dos moldes communs. A sua contri-
buição para o renome civico e intellectual de S. Paulo é das mais valiosas, e 
representa a somma dos altos valores de uma personalidade triumphante por 
esforço e por destino. 

Particularizando sua acção de homem publico infatigavel no seio da edi-
lidade paulistana, verificaremos que se resume no trato de problemas de ca-
pital importancia para o interesse dos munícipes. 

Descende de uma das mais illustres famílias de S. Paulo. 
Pertence á Commissão de Justiça da Camara Municipal. 

• 
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Dr. C A R L O S de Paiva M E I R A — Nasceu em S. Paulo, Estado de S . 
Paulo. Bacharel em Direito pela Faculdade de S . 
Paulo, onde fez um brilhante curso. Dedicou-se á 
advocacia e ao commercio, carreiras em que de-
monstrou a sua probidade e competencia, con-
quistando largas sympathias e confiança dos 
seus clientes. 

Funccionario do Thesouro Estadual e Au-
xiliar do Procurador Fiscal de S. Paulo, de 1911 
a 1917. Chamado o Dr. Rocha Azevedo para a 
Secretaria da Fazenda, em Agos to de 1920, foi 
o Dr. Carlos Meira eleito, pela primeira vez, 
para occupar a vaga daquelle dist incto-paulista 
na Camara Municipal. Nesse cargo iniciou a 
sua carreira politica, tendo apresentado áquella 
Casa, entre outros, um trabalho importante o 
"Projecto de habitações operarias". Foi relator 

de diversos pareceres, inclusivé do Paço Municipal. 
Pertence ás Commissões de Justiça e Obras Publicas. 

• 

Cel. H E N R I Q U E Benevenuto de Azevedo F A G U N D E S — Nasceu em 
S. Paulo, Estado de S. Paulo. 

Proprietário, residente em S. Paulo. Nesta cidade, começou em 1902 
a sua carreira politica, fundando o Club Repu-
blicano Sul da Sé, juntamente com outros cor-
religionários. Coronel da Guarda Nacional, des-
de 1902. Tem exercido as funcções publicas de 
Amanuense do Contencioso do Thesouro Pro-
vincial e da Secretaria do Thesouro, Juiz de Paz 
cio districto da Liberdade, durante seis annos, 
e Vereador a Camara Municipal de S. Paulo, 
durante nove annos. Foi presidente de Com-
missão de Soccorros Públicos do districto da 
Liberdade, em 1914, e presidente da Junta Mi-
litar da Villa Marianna. 

Foi eleito, pela primeira vez, Juiz de Paz em 
Outubro de 1906, e Vereador em Outubro de 
1913, sendo duas vezes reeleito para aquelle 
cargo e tres vezes para o cargo de Vereador. 

Constam dos Annaes relativos aos annos de 1914 a 1922 os trabalhos 
que tem apresentado á Camara Municipal. 

Todos os projectos e requerimentos que tem levado á consideração dos 
seus pares, visando o bem estar publico, revelam o accendrado interesse 
que anima os propositos do Cel. Henrique Fagundes, no desempenho do 
seu mandato. Todos mostram o alcance patriotico de um digno representante 
do município, superiormente disposto a bem servil-o. 

Faz parte das Commissões de Hygiene , Obras e Finanças, tendo exer-
cido, algumas vezes, a Presidencia da Camara, em substituição. 

• 
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Dr. H E R I B A L D O S I C I L I A N O — Nasceu em Piracicaba, Estado de 
S. Paulo, a 13 de Setembro de 1878. 

Engenheiro architecto. Eleito Vereador 
municipal, pela primeira vez, em 1917, quando 
iniciou a sua carreira politica. Preoccupa-se com 
os melhoramentos da cidade, e apresentou, ba-
seado em analyses esclarecidas, estudos de 
grande utilidade sobre as porteiras da Ingleza» 
sobre balanças publicas, sobre o padrão muni-
cipal de construcçõés, hoje convertido em lei, 
melhoramentos na ladeira do Carmo, praças S. 
Paulo, Buenos Aires, etc. E' um espirito ob-
servador e progressista, desvelado no estudo 
do aprimoramento das nossas coisas e saturado 
de patriotismo. 

Filho do grande industrial Conde Alexan-
dre Siciliano, S. S. se fez merecedor do justo 
conceito que o cerca na cidade, quer na vida pu-
blica, como na particular. 

Faz parte da Commissão de Obras Publicas. 

• 
JOSE' Maria P A S S A L A C Q U A — Nasceu em Córsega, Italia, em 1863. 

Proprietário. Exerceu em varias occasiões 
o cargo de Juiz de Paz, tendo sido reconhecido, 
em 1917, supplente de Vereador para o exercício 
de 1917-1920. Em sessão de 28 de Abril de 1919, 
renunciando o Dr. João M. de Sampaio Vianna ao 
mandato de Vereador, foi convidado para preen-
cher a cadeira vaga, na qualidade de supplente 
mais votado para esse logar. tomando posse em 
sessão de 31 de Maio. Reeleito para a presente 
legislatura. De 1919 a 1922, apresentou á Ca-
mara diversos trabalhos, de grande importancia, 
sobre melhoramentos da illuminação da cidade, 
do calçamento de varias ruas. de boeiros de cana-
lização de aguas pluvláes; sobre melhoramentos 
de belleza e hygiene no bairro da Bôa Vista, lim-
peza do leito do rio Carandirú, em Sant'Anna, 
installação de illuminação electrica em varias ruas; e outros requerimen-
tos tendentes ao desenvolvimento e ao bem estar do município. 

Pertence á Commissão de Hygiene. 

• 
LUIZ Antonio Pereira da F O N C E C A — Nasceu em Nictheroy, Estado 

do Rio de Janeiro, a 6 de Julho de 1870. 
Vindo para São Paulo no anno de 1895, foi trabalhar como tachygrapho 

no Congresso do Estado, sendo actualmente chefe desse serviço, de sua 
profissão. 

Foi eleito, pela primeira vez, para a Camara Municipal em Outubro de 
1913, para a legislatura de 1914-1916, época em que iniciou a sua carreira 
politica, sendo reeleito duas vezes. Tem exercido as funcções publicas de Ve-
reador do Município da Capital em tres legislaturas. Em Outubro de 1914, 
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apresentou e justificou um projecto prohibindo o transito de motocycletas 
nas ruas do triangulo central e dando outras providencias; em 19 de Dezem-
bro, justificou longamente um requerimento solicitando providencias do Dr. 
Paulo de Moraes Barros, então Secretario da Agricultura, junto á Cia. do 
Gaz, para que fosse melhorada a qualidade do gaz fornecido á população 
e fiscalizada severamente a cobrança das respectivas taxas de consumo, 
nessa época muito exaggeradas. Apresentou ainda á Camara, em Janeiro 
de 1915, um projecto, que justificou, autorizando o Prefeito a cassar as 
licenças das casas de diversões que não t ivessem installações electricas 
de accôrdo com a technica moderna, como daquellas casas que não t ivessem 
sahidas amplas facilitando, em casos de incêndio ou pânico, a prompta reti-
rada dos espectadores. Motivou esse projecto o laudo dos peritos sobre o 
incêndio que destruiu o velho Polytheama, resultando um substitutivo, con-
vertido em lei, regulando as construcções de ca-
sas de diversões. Justificou, ainda em vários 
annos: um projecto sobre a collocação de mar-
cos nas novas ruas e praças; um outro, estabe-
lecendo medidas contra os que perturbavam o 
socego e a tranquilidade do publico, projecto que 
ainda não sahiu das pastas das Commissões; um 
longo projecto dispondo sobre o serviço de ins 
pecção de vehiculos, transito publico, etc.; comr 
relator da Commissão de Hygiene, um substitu 
tivo rectificando a lei 1482 sobre fiscalização do 
leite; em Outubro de 1916, por occasião da dis-
cussão do orçamento municipal, uma emenda, 
approvada, elevando a dotação da Polychinica de 
São Paulo; uma emenda, approvada, ao projecto 
de descanso dominical, tornando-se extensivo ao-
engraxates; por occasião do entrada do Brasil 
na grande guerra européa, um projecto autorizando o Prefeito a mandar 
construir uma linha de Tiro para instrucção da mocidade. Em 1918, fez 
outras propostas de grande alcance patriotico. 

Em 1919, doou á Prefeitura uma collecção de philocactus, e apre-
sentou á Camara importantes propostas. Em 1920, justificou vários projectos, 
dentre os quaes um, convertido rapidamente em lei, sobre o descanso dominical 
da imprensa. Em 1922, justificou: uma autorização ao Prefeito a permittir a 
venda, nos mercados livres, de carne verde, attenta a carestia desse genero 
de primeira necessidade; uma outra sobre licença para a venda no Município 
de leite fresco procedente dos municípios limitrophes; um projecto mandando 
construir um frigorifico destinado á venda do peixe fresco. 

Desde 1904, dedica-se com verdadeiro ardor patriotico á causa do tiro 
de guerra com as armas portáteis do nosso exercito. Secretario do Tiro Nacional 
de São Paulo, a mais antiga sociedade de tiro existente no Estado, depois 
seu presidente, até agora dedicou a essa instituição grande sonuna de dedicação 
e esforço. Collaborou pelas columnas do "Estado de São Paulo", com o jor-
nalista Nestor Pestana, no problema da Confederação das Sociedades de Tiro 
do Estado. 

l i a dois annos, de collaboração com o Dr. Alarico Silveira, Dr. Franklin 
Piza, Antonio Fonseca e o fallecido Arnaldo Cintra, escreveu a biographia 
do Presidente do Estado Dr. Washington Luis. E' um trabalho que pho-
tographa, sem favor, com absoluta fidelidade, o já então grande estadista 
brasileiro, desde a sua chegada a São Paulo até o inicio do seu governo. 
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E' presidente da junta de Alistamento Militar do Município da Capital; 
Presidente do Tiro de Guerra N.° 3 ; vice-presidente, em exercício, da So-
ciedade Internacional Protectora de Animaes e 1.° Secretario do Automovel 
Club de São Paulo. 

Pertence á Commissão de Obras Publicas, sendo ha dois annos 1.° Se-
cretario da Camara Municipal. 

• 
Dr. Luiz de A N H A I A M E L L O — Nasceu em S . Paulo, Estado de 

S . Paulo, a 23 de Agos to de 1891. 
Revelou desde cedo intelligencia arguta 

e pendor para os estudos. Terminados os pre-
paratórios, ingressou para a Escola Polyte-
chnica de S. Paulo onde recebeu o titulo de 
Engenheiro Architecto. Taes foram as ex-
cellentes qualidades demonstradas pelo joven 
engenheiro durante o curso, que em pouco 
mereceu a honra de ser nomeado professor da 
referida Esco-la. Fruindo sinceram e numero-
sas amizades no meio social paulistano, e ani-
mado pelo desejo de ser util á collectividade, 
iniciou nesta capital a sua carreira politica. 
Foi eleito Vereador Municipal, pela primeira 
vez, em 1920, cargo que occupa com brilhan-
tismo e elevado critério. 

Tem apresentado á consideração da Ca-
mara paulistana projectos de necessaria e op-
portuna suggestão, merecendo dos seus pa-
res a attenção mais espontanea. 

Pertence á Commissão de Obras Publicas. 

Dr. L U C I A N O G U A L B E R T O — Nasceu em Petropolis . 
Formado pela Faculdade de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro. Professor da Es-
cola de Medicina de S. Paulo, tendo um bri-
lhante tirocinio de estudos nos grandes centros 
europeus. Começou em 1920 a sua carreira po-
litica, sendo nesse anno eleito Vereador á Ca-
mara Municipal. Figura de relevo, quer como 
homem de sciencia, quer encarado como indi-
vidualidade politica, conquistou, por via de 
virtudes incommuns evidenciadas nessa dupla 
funcção, a sympathia e o reconhecimento de 
quantos o conhecem. E', além disso, um pa-
triota sincero e elevado, de uma elegante dis-
ciplina espiritual e cultura profunda. 

Seu papel na Camara Municipal se tem 
distinguido pela operosidade e entranhado amor á causa publica. 

E' medico da Associação Brasileira de Imprensa. 
O renome que lhe aureola a personalidade já se vae dilatando pelos 

centros cultos do paiz. 
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Dr. M Á R I O GRACCHO Pinheiro Lima — Nasceu em Itatiba, Estado de 
S. Paulo, a 28 de Janeiro de 1879. 

Eez o curso de Medicina na Faculdade do 
Rio de Janeiro, recebendo o titulo respectivo 
em 1901. A sua carreira de homem publico é 
das mais brilhantes: foi Inspector Sanitário, 
desenvolvendo nesse cargo uma actividade fe-
cunda em benefícios para a saúde publica, de-
bellando a febre amarella nos municípios de São 
José do Rio Pardo e São Simão. Foi medico 
do Hospício de Juquery, exercendo ainda, nesta 
capital, a sua profissão. Foi eleito Vereador pela 
primeira vez, no anno de 1919, e entrou em 1922 
para a Camara Estadual. Iniciou em Pedreiras 
a sua carreira politica, sendo ali chefe politico, 
Presidente da Camara e Directorio e Delegado 
de Policia. Na Camara deste Município apre-

sentou, entre outros, um trabalho sobre o radium. 
Pertence á Commissão de Justiça da Camara Municipal. 

• 
Dr. MÁRIO A M A R A L — Nasceu em S. Paulo, Estado de S. Paulo, 

em 11 de Agosto de 1874. 
Fez o curso de Sciencias Jurídicas e Sociaes na Faculdade de Di-

reito de S. Paulo, bacharelando-se em 1896. Exerce a advocacia nesta ca-
pital, onde reside. Occupou varias funcções publicas, tendo sido auto-
ridade policial e Vereador em S. Paulo. Foi eleito, pela primeira vez, para 
a Camara Municipal em 1908, sendo reeleito successivamente até á pre-
sente data. Em 29 de Abril de 1922, foi eleito Deputado ao Congresso Estadual. 

Apresentou, na Camara Municipal, vários projectos de importancia, dos 
quaes se destacam o de n.° 32, de 1910, sobre as construcções nos cruzamentos 
e encontros da rua Libero Badaró com as demais ruas e praças, de modo a 
facilitar o curso dos vehiculos rápidos; o de n.° 
6, de 1911, para a demarcação dos terrenos de-
volutos municipaes, com o fim de evitar os in-
trusos; o de n.° 65, de 1911, transformado em 
lei, creando a taxa de 10 réis diários por metro 
linear de guias assentadas próximas aos prédios, 
nas ruas e praças deste município, emquanto n 
forem feitos os passeios, projecto que foi o meio 
seguro para obrigar a construcção dos mesmos; 
o de n.° 22, de 1922, mudado em lei, autorizando 
o Prefeito a modificar a escripturação do The-
souro Municipal, segundo o systema adoptado 
no Thesouro do Estado; o de n.° 39, de 1912, 
declarando de utilidade publica, para o fim de 
serem desapropriados, todos os terrenos da rua 
Rio de Janeiro, que forem necessários á constru-
cção da vista sobre o valle do Pacaembú, tendo 
sido executado em parte e adquiridos alguns terrenos; o de n.° 4, de 1922, 
autorizando o calçamento geral da cidade e providenciando sobre as ver-
bas; o de n.° 47, do mesmo anno, contra o excesso das vendas e sobre as 
entradas nas galerias dos theatros; o de n.° 58, de 1912, hoje lei em vigor, 
enlwp nl-.<»r+iit-í>o Ap m a s nvpnirlac p nraças; o de n.° 57, de 1914, sobre 
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Assistência publica e verba respectiva; o de n.° 38, de 1917, modificando 
o regimento interno da Camara; o de n.° 53, do mesmo anno, prohibindo 
a venda de bebidas alcoolicas nos hotéis e casas de pensão habitadas por 
mulheres, depois das 22 horas; os de n.°8 15 e 16, de 1911 sobre cul-
tura physica; o de n.° 17, do referido anno, concedendo meios para 
execução do canal do Tietê e do Stadium Municipal, sem ónus para o The-
souro; o de n.° 26, de 1920, em execução, autorizando a Prefeitura a man-
dar construir o Deposito Publico Municipal; o de n.° 26, de 1921, dando pro-
videncias contra o encarecimento de alguns generos de primeira necessidade; 
e outros muitos, attinentes ao progresso do Município. 

Faz parte da Commissão de Finanças da Camara Municipal. 

de Manoel P E R E I R A N E T T O — Nasceu em Bôa Vista, Estado 
Pernambuco, a 25 de Setembro de 1875. 

Foi, antes da sua vida politica, la-
vrador profissional. 

Tjem exercido as funcções publicas de 
sub-delegado cie policia na capital e Ve-
reador deste município, tendo começado 
a sua carreira politica nesta cidade em 
1919. Vem collaborando com o Gover-
no do Estado ba mais de vinte ann<>s 
sempre filiado ao Partido Republicano 
Paulista, como um dos membros do seu 
Directorio no districto do Braz. Tem, 
assim, prestado relevantes serviços ao 
grande apparelho orientador dos nossos 
destinos políticos. Apresentou á Camara 
Municipal vários trabalhos, entre os 
quaes cumpre destacar os relativos á 

illuminação publica, preço da carne verde, melhoramentos de calçamento no 
Braz, e outros. 

Faz parte da Commissão de Hygiene, para a qual foi eleito tres vezes. 

• 
Dr. R A P H A E L de Archanjo G U R G E L — Nasceu em S. Paulo, Es-

tado de S . Paulo, a 25 de Novembro de 1880. 
Descendente de uma das mais illustres famí-

lias paulistas, ligadas ao nosso passado historico. 
Fez o curso de Sciencias Jurídicas e Sociaes 

na Faculdade de Direito de S. Paulo, recebendo 
o gráu de Bacharel em 1900. Foi Juiz de Paz 
e, por duas vezes, Vereador municipal, sendo 
eleito para esse corpo pela vez primeira em 1914. 
Exerce a profissão de advogado. Na Camara 
Municipal é geralmente estimado pelos seus ra-
ros dotes de coração e de espirito. 

Caracteriza-se o seu papel, no desempenho do 
cargo que a contento geral vem exercendo, por 
um sincero desejo de cooperar para a grandeza 
do município. 

Pertence á Commissão de Justiça. 
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QU E M , de trinta annos para cá, houvesse acompanhado o evoluir do gosto 
artístico entre nós é que poderia comprehender e avaliar quanta intensidade 

de querer foi necessaria para, salutarmente incentivando e orientando a nossa 
cultura, chegarmos a esta formosa eclosão que é hoje a Arte em S. Paulo. 

Graças a ella, formaram-se, lenta e pensadamente, as nossas primeiras 
galerias, plurificaram-se depois, irradiaram as notas coloridas pelas pequenas 
salas dos interiores novos, rehabilitaram-se as paredes antigas, que as oleo-
gráphias lustrosas lamentavelmente lambiam; e tudo faz crêr que o movimento 
prosiga, crescente e benefiço, levando de roldão o carrancismo bronco e ma-
terialista que para a vida illimitada das nossas aspirações de luz tentára cur-
var-nos um horisonte de tartaruga, com plantios superproductores, chaminés 
angustiosas e estradas de ferro obesas de vapor e de mercadorias. . . E a Arte 
deixará de ser, em pouco, mercê da orientação triumphante, o "luxo de ocio-
sos", o "pretexto para desperdícios", o "lance de snobismo"; e, alargando pro-
missoramente o gesto semeador, sahirá da estufa para o ar livre, do canteiro 
para o parque, da inclinação de amador para o bom gosto collectivo. E' o 
que começa a dar-se em S. Paulo, graças ás galerias permanentes, ás expo-
sições constantes, aos theatros e concertos. 

Na PINTURA, para não falarmos em todos os numerosos artistas nacionaes 
que ha annos têm exposto aqui, não podemos esquecer o que de bello nos 
trouxeram: Elyseu Visconti, mestre consagrado, caracteristicamente elle pro-
prio, principalmente nos seus magistraes estudos de figura e nas decorações 
incomparáveis que exornam o Theatro Municipal do Rio, ainda neste ponto 
nadá encontrando que o exceda no extrangeiro; Pedro Weingartner, nos seus 
aspectos campesinos dos arredores de Roma e do seu terroir rio-grandense, 
como nas suas suggestivas reconstrucções pompeanas; Baptista da Costa, com 
os seus plácidos recantos, verdemente e luminosamente nacionaes; outros, 
muitos outros, entre os mais antigos; e, entre os modernos, Heixos. Selinger, 
desdobrando-se originalmente em creações phantasticas e tumultuosas; Carlos 
Oswald, tão aristocrático nos seus assumptos quanto consciencioso na sua 
execução; Leopoldo Gotucco, espontâneo e forte, vencendo a traços magis-
traes todas as difficuldades, da figura, rica de côr, da paysagem, exultante de 
luz, sempre no anceio complexo de passar para a tela toda'a emotividade de 
sua alma privilegiada; Di Cavalcanti, a-esbanjar talento nos seus, muito seus 
squarci di vita; e . . mas. são tantos. . . . 
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Dos extrangeiros. . . 
Entre-parenthcsis: Eni Arte, não se deve consentir exclusivismo (expli-

cável no artista, injustificável no critico), para endeusar tendencias ou fulmi-
nar escolas: indaguemos do talento e da sinceridade, sejam quaes forem as 
roupagens com que se cobrem. Desviemo-nos, assim, dos critiquelhos senten-
ciadores que, agachados sobre transitórios pedestaes de terra-cotta, solenni-
zam-se no seu julgamento geometrico, condemnado a priori os artistas que não 
correspondem á sua espectativa nas dimensões da tela e no tamanho dos 
p incé i s . . . 

Dos artistas extrangeiros que nos têm visitado resultou — ninguém ou-
saria negal-o — muito para o nosso desenvolvimento artístico. Succederani-se 
as exposições, que se convertiam em ponto obrigado dos intellectuaes, artistas 
e "afficionados", como da fina sociedade, e onde, sem menosprezo 011 reta-
liações, confrontavam-se os pendores, apreciavam-se as individualidades, 
derivavam as preferencias. Parallelamente, enriqueciam-se as galerias exis-
tentes, iniciavam-se novas collecções, que o tempo veria accrescidas e melho-
radas, graças ao bom gosto innato de alguns e á feliz orientação de quasi todos. 

Para começar uma enumeração talvez falha, seguramente incompleta, dois 
nomes se impõem — e os jornaes da época unanimemente os acclamavam — 
Agostin Salinas e Pablo Salinas, os pintores hespanhoes, na mocidade transfe-
ridos para Roma, onde, como na sua patria e nos outros centros cultos da 
Europa, conquistaram sólida reputação, até hoje integralmente mantida. Ar-
tistas completos, em toda a extensão da palavra, os irmãos Salinas reuniam 
harmoniosamente a ideação prompta, a graça 11a composição, a fidelidade nos 
detalhes, para o que possuíam, como poucos, cultura intelligente, segurança de 
desenho e technica efficientissima. Estive, mais de uma vez, no rico atelier da 
Via dcgli Scipioni, em Roma; e ahi pude observar verdadeiros desdobramentos 
nas externações de Arte dessas duas personalidades, que, sem desmancharem 
a própria individualidade, miniaturavam formosos grupos animados ou se 
transfundiam em largas telas de alguns metros quadrados, sempre conservando 
as suas qualidades características, sem minúcias lambidas, nem borrões pour 
épaler... 

Lembra-me agora, para exemplo, o grande quadro de Pablo Salinas (2 
metros por 3: transijamos geometricamente. . . ) — "Baile Flamengo", em que 
surprehende reconhecer, admiravelmente representado, aliás, o autor das "Ceias 
dos Cardeaes, O cardeal hespanhol, O cardeal francês, O cardeal por-
tuguês, e dos pequenos quadros de rendas e toilettes Luiz X V com que 
sempre triumphou em S . Paulo e no Rio. Geminados do talento e da Arte, 
e embora cada um pintando sempre bem o que pintava, definiram-se, com o 
tempo, as suas predilecções, especializando-se Pablo nos quadros de interior, 
e Agostin nas scenas de plein air. Ambos, entretanto, sobresahiam no retrato, 
que sentiam admiravelmente. Agostin Salinas, que varias vezes nos visitára. e 
aqui e no Rio creára, graças á sua convivência encantadora, uma roda de 
amigos dedicados e admiradores _enthusiastas, veiu a fallecer, succumbindo na 
lucta tenacíssima que sustentou com o mal implacavel que o assaltára; fica, 
porém, a sua obra, imperecível, de belleza e de cultura. 

Poucos artistas terão tão bem interpretado a natureza brasileira, de que 
deixa um sem numero de notas vibrantes de luz e côr nas suas incomparáveis 
pocliades, já não falando das suas paizagens magistraes. Os quadros e tavolette 
dos lagos italianos, como as memorias picturaes das suas ultimas excursões pela 
Sicilia e pela Hollanda, constituem agora objecto de verdadeiro carinho dos 
nossos colleccionadores, que os resguardam avaramente. 
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Depois, já com temperamento e technica diversos, tivemos, também, por 
mais de uma vez, a visita deslumbradora de Luiz Graner, o grande artista catalão, 
collega e amigo de Zuloaga e hoje um dos mais portentosos representantes da 
pintura na Hespanha. 

Seguríssimo na figura e na paizagem, o seu poder de evocação era exce-
pcional. Graças ao seu temperamento transbordante e á sua technica assom-
brosa, fez-se um dos mais notáveis interpretes da natureza brasileira, cujos as-
pectos soube definir com uma poesia rara. 

A mestria serena de Souza Pinto interessou, mais tarde, vivamente ao 
nosso meio artístico, enriquecido com muitos dos seus melhores trabalhos. 

G. Amisani fez pensar com a sua obra altíssima, chocando o medíocre 
pelo arrojo sobreluimano da sua imaginação, interessando a todos pela Poesia 
que velava sempre as suas expressões de Arte. 

Em seguida ao pintor das emoções, veiu o pintor da luz: Ernesto Valls 
sacudia violentamente as nossas pupillas, ora com as synchromias de luz das 
praias animadas de Valencia, ora com o sarilho insolado das majas guapissimas 
e dos torcros gingantes, vibrando multicõrmente no arco-iris das telas. 

As marinhas e scenas napolitanas de De Corsi occuparam por muito tempo 
a admiração dos amadores, que lhe reservam ainda hoje um logar todo especial 
na sua preferencia. 

N. Fabricatore acompanhava de perto o êxito do seu companheiro de 
jornada. 

Angelo Cantu, expondo por varias vezes, foi sempre bem succedido nos 
oleos e aquarellas com que se apresentava, triumphando, porém, illimitadamente 
no retrato, em que sabe reunir todas as qualidades do genero difficillimo. 

Ribas Prats trouxe-nos nas suas tres successivas exposições fortes telas de 
aspectos mayorquinos. 

E, concorrendo no tempo com quasi todos, em exposições constantes, J. Pi-
nelo, além das próprias, trazia a S. Paulo, que delias muitas teve a felicidade 
de conservar, as lindas obras de Fortuny, Sorolla, Pradilla, Moreno Carbonero, 
Seiquer, Cubells, Zubiaurre e dos outros mais reputados representantes da 
escola hespanhola. 

Exposições francezas e italianas succederam-se também mais de uma vez, 
tendo deixadò rijas nossas galerias particulares muitos dos melhores nomes dos 
artistas da França e da Italia. 

Entre as ultimas mostras individuais, cumpre não deixar de mencionar as 
dos pintores Roque Gameiro, portuguez, Manucci e de Servi, italianos, e Quiros, 
argentino, que fizeram jus, pela sua obra varia e vigorosa, á admiração com 
que os acolheu o publico inteligente. 

Outro elemento effectivo na cultura do nosso gosto pela pintura trazem 
os artistas extrangeiros que, seduzidos irresistivelmente pelo ubi, ficaram entre 
nós, assim como os nacionaes que, depois de completados pelo ambiente 
europeu, aqui se installaram definitivamente. Entre estes, inscreveremos os 
nomes dè Oscar Pereira da Silva, figurista e paizagista; Pedro Alexandrino, 
nos seus metaes e fructas, mestre inexcedivel; Benedicto Calixto, muito pessoal 
nas suas espontaneas praias santistas e nas suas evocações históricas; Mon-
teiro França, que se candidata á successão de Almeida Júnior nos seus estudos, 
fortes e sinceros, dos nossos caipiras. 

Aqui fica bem exararmos illustremente o nome desse, hoje morto, maior pin-
tor paulista e um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos — Almeida 
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Júnior, que, depois de affirmar-se nos Caipiras ncgaceando e de immortalizar 
em numerosos flagrantes o typo característico do nosso caboclo, subiu defi-
nitivamente á grandiosa realização da sua Partida da monção... 

Dos extrangeiros que se nacionalizaram na sua obra pela longa ou irre-
vogável permanencia entre nós notemos alguns. Antonio Rocco, o suave evocador 
das paizagens de Amalfi , pintando esplendidamente o que quer e como quer, 
proporcionando a technica ao thema e alcançando, com os meios mais sim-
ples — como todo grande artista — os mais extraordinários resultados; para 
exemplo os seus quadros — Rivolta, Gli emigranti, I minatori, de uma parte, 
e os seus numerosos retratos, de outra. 

Enrico Vio, nome respeitado em Veneza, em cujas exposições tem tomado 
logar preeminente, artista origina! e consciencioso, tratando igualmente bem 
a paizagem e a figura e sendo um dos nossos melhores retratistas. 

Nicoló Pctrilli, um dos nossos mais corajosos e vibrantes artistas, senhor 
de uma grande cultura, rico de imaginação constructiva, technica robustissi-
ma, intransigentemente moderna, com que vibra multiplamente o seu tempe-
ramento arrebatado, no carvão, ou 110 guache, na sanguínea ou na aquarella, 
no quadro de genero ou na decoração mural. 

Fischer Elpons, membro do jury das exposições de Miinchen, consa-
grando aqui todo o seu tempo quasi exclusivamente ao ensino, tendo conse-
guido, todavia, fazer-se representar em algumas galerias particulares, com 
trabalhos de alto valor artístico, que lhe justificam a nomeada. 

Alfredo Norfini, também professor da sua arte, apresentando constan-
temente quadros interessantes, sobretudo as aquarellas de motivos archite-
ctonicos coloniaes, que mais valoriza a conscienciosa fidelidade dos detalhes 
característicos. 

M a s . . . iríamos longe se pretendessemos ver completada a lista de quantos 
artistas, na medida de sua força, têm collaborado e collaboram na educação 
do nosso gosto pela Pintura. 

Não se esqueça, comtudo, o papel importante das nossas, poucas embora, 
galerias. Já é grande o numero de pessoas que adquirem quadros; mas, 
para evitarmos uma enumeração que, sobre ser extensa, ficaria imprecisa, li-
mitemo-rios ás principaes collecções de quadros, ou, melhor, ás que como 
taes são consideradas. 

A Pinacotheca do Estado (ò tout seigneur...), apesar de incipiente e, 
de alguns annos a esta parte, privada de verba annual para as suas acqui-
sições, conta vários quadros dignos de nota — de extrangeiros: Moreno Car-
bonero, Pradilla, Martinez Cubeis, Agostin e Pablo Salinas, Amisani, Graner, 
Rocco, Valls, etc.; de brasileiros: Almeida Júnior, Visconti, Baptista da 
Costa, Parreiras, Pedro Alexandrino, Weingartner, Oscar Pereira da Silva, 
M. França, etc. 

Citam-se como principaes galerias particulares: a do dr. Sampaio Vianna, 
abundante principalmente de pintores nacionaes e possuindo uma valiosa col-
lecção de estudos de Almeida Júnior; a do senador Guimarães Júnior, exclu-
sivamente de quadros nacionaes e contando entre esses uma das melhores 
obras de Almeida Júnior; a do conde de Lara, constituída de trabalhos de 
variada procedencia, de brasileiros, hespanhoes e italianos; a do dr. Adolpho 
Pinto, que entre telas bem assignadas, tem as duas de Planquette como ciou 
da sua linda collecção; a do Automóvel Club; a do Cel. Lupercio Ca-
margo; e a de "Villa Kyrial". Sobre esta ultima é que poderíamos fa-
lar mais detidamente, por melhor a conhecermos; mas, peado pela incon-
veniência de louvar com bocca própria, limitar-nos-emos a dizer que ahi 
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se encontram, distribuídas pelas suas varias salas e referidos um pouco à la 
diablc, estudos e quadros de Rubens, Fortuny, Rosa Bonheur, Ziem, Tattegrain, 
Paul Michel Dupuis, Sorolla, Moreno Carbonero, Vellegas, Galofre, Mancini, 
Bermejo, Brugada, Souza Pinto, Roque Gameiro, Agostin e Pablo Salinas, 
Deleani, Casciaro, T. Cascella, Michele Cascella, Manucci, Coromaldi, Pla v 
Rubio, A. Seiquer, Valls, Aman Jean, Alciati, Visconti, Henrique Bernardelli, 
Weingartner, Almeida Júnior, Castagnetto, Latour, Gotuzzo, Ézio Marzi, Ba-
ptista, Amisani, De Corsi, Scopetta, Graner, Rocco, Vio, Petrilli, Cantú, Fa-
bricatore, Dupray, Biessy, Royet, etc., etc. 

Quanto á E S C U L P T U R A , pouco teremos a dizer. O publico, em regra, se 
deixa attrahir pelas exposições commerciaes de alabastros (oh! os alabas-
t r o s . . . ) , mármores e bronzes; e, apesar do seu nullo valor artístico, ellas têm 
deixado a achatar-nos o bom gosto nascente toneladas e toneladas do pro-
ducto indesejável. . . 

Felizmente, o concurso para o Monumento da Independencia trouxera a 
estas desoladas plagas estatuarios que grandes feitos celebraram; e pela ex-
posição das maquettes no Palacio das Industrias começou o publico a se 
interessar crescentemente e a comprehender (comparando retrospectivamente) 
que, se é certo que a arte embelleza a industria, não o é menos que a industria 
enfeia a a r t e . . . 

Já viviam em S. Paulo, onde agora vivem muitas das suas obras, Amedeo 
Zanni, autor do monumento a Verdi, da estatua de Alfredo Maia e da Fundação 
de S . Paulo, e cujos nús "Navigando" e "Uomo che tira" são admiraveis 
de luz e movimento; William Zadig, autor da herma a João Mendes e do 
monumento a Bilac e que já se nos revelara na "Salomé" e no "Atravessando 
a rua", expostos no Salon de Paris; e Pasquale Fosca, representado na sua 
"Virgem", nos relevos bem illuminados e, sobretudo, nas suas inexcediveis 
medalhas. 

Equivale dizer que a bôa semente já estava lançada. . . Veiu Ettore Xi-
menes, o vencedor acclamado no concurso do Monumento da Independencia; e, 
rico de uma actividade rara entre os mais jovens, multiplicou-se, formosamente, 
em expressões plasticas da sua emoção, a deixar por onde passava um vestigio 
imperecível da sua arte. 

Nos jardins particulares e nos parques públicos, já começa a installação 
de mármores assignados, que ainda fazem mais repulsivos os anõesinhos co-
zidos, de monstruosa memoria. . . As estatuas de Leopoldo e Silva e Brecheret, 
depois de florirem a penumbra dos lares, desabrocham brancamente nos gra-
m a d o s . . . , redemptoras. . . Ainda bem. 

E agora, a M U S I C A . 

A musica em S . Paulo tem progredido muito, é certo; mas a estrada 
percorrida ainda nos mostra maior, muito maior, o percurso a fazer. 

Houve na historia do nosso desenvolvimento musical mais de um esmo-
recimento: o desapparecimento do Club Haydn, por exemplo, mostrou menos 
o desanimo dos seus fundadores do que o retardamento do meio, que cuidava 
só do progresso material, julgando-o o principal, mais que isso — o único. 
Muitos, muitos annos depois, é que nasceu a Sociedade de Cultura Artística; 
e, ha menos de um anno, veiu, com a Sociedade dos Concertos Symplionicos, o 
élo promissor do reatamento daquella perdida tradição musical. 

A Cultura Artística, em mãos 11111 programma talvez demasiado com-
plexo, tem satisfeito louvavelmente, é certo, a sua parte litteraria, mas 
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incompletamente os intuitos artísticos que se impuzera, principalmente no que 
diz respeito ás audições orchestraes, muito raras, e ás composições paulistas 
proscriptas. 

A Sociedade dos Concertos Symphonicos, ao contrario, revela a preoccupa-
ção ininterrupta de offerecer aos seus socios, e ao publico, o maior numero 
de concertos e, nestes, o maior numero possível de peças de autores paulistas. 

Completam-se* pois, as duas benemeritas associações, destinadas a uma 
collaboração altamente benéfica. 

O nosso Conservatorio, por seu lado, tem desempenhado papel impor-
tante no alargamento do ensino musical, que, mais generalizado, deixa de ser 
um privilegio accrescido para as classes abastadas e leva aos desfavorecidos 
mais um ensejo de successo na luta desigual em que os empenhára o Destino. 

Neste particular, as nossas Escolas Normaes, com a conscienciosa exe-
cução do seu programma musical, secundam brilhantemente a acção do Con-
servatorio; e, tendo á sua frente o artista excepcional que é o professor João 
Gomes Júnior, organizam-se disciplinadamente em grandes massas coraes, de 
que provem a formação do nosso Orplieon escolar, o primeiro constituído no 
Brasil e hoje contando milhares de vozes, que entoam, admiravelmente, nas 
solennidades escolares os nossos hymnos, os nossos cantos patrioticos, as nos-
sas canções patrícias, nas quaes, tão ternamente, vibra a alma da nossa nacio-
nalidade. . . 

Muito devemos (e porque todos o esqueceram é que queremos lembrar) 
a Giovanni Sanzone, o empresário intelligente e corajoso, que foi para a nossa 
cultura musical um verdadeiro precursor, e teve, como todo precursor, por 
premio o seu proprio sacrificio. 

Sanzone, com effeito, levado pelo seu ideal de Arte e um pouco insti-
gado por todos nós, Otero á frente, trouxera-nos nas suas temporadas lyricas, 
rompendo a tradição estafada e estafante das Traviatas, Giocondas e Toscas, 
além das operas de Wagner, a Wally e a Lorelei, a Germania, o Bóris Goudonow, 
e mais não sei o q u e . . . 

Passam-se os tempos, e surge, melhor apercebido para a tentativa, Walter 
Mocchi, que vem completar a obra de Sanzone, trazendo-nos, mesmo a con-
tragosto de muitos assignantes retardatarios, as maiores obras do theatro lyrico 
moderno, inclusive as ultimas novidades que a critica européa tem acclamado. 

Por ahi se vê quanto a orientação progressista dos empresários theatraes 
pôde fazer e tem feito pelo nosso enaltecimento artistico. Para elle muito 
têm contribuído a escola de piano do prof. Chiaffarelli, os cursos dos prof. 
Otero, Penasse, Mme. Maria Matté Amoroso, Cantú, João Gomes, Pagliuc-
chi, Casabona, etc. 

Entre os compositores paulistas, de origem ou de adopção (de parte 
Carlos Gomes, que viveu sempre fóra da sua terra), avultam os nomes 
dos maestros: João Gomes de Araujo (Conservatorio), autor das ope-
ras "Carmosina" e "Maria Petrowna", de varias symphonias e romanças e do 

poema scenico "Trilogia da noite"; João Gomes Júnior (Esc. Normal) , autor 
das operas "Boscajuola" e "Annita", já representadas, "Yugomar", "Don Cas-
murro", esta prestes a ser levada á scena no Theatro Municipal do Rio e no de 
S. Paulo, onde já foi cantado pela Companhia Lyrica da Rosa-Mocchi, na estação 
official, o seu poema lyrico "Les aveugles-nés", de feição moderníssima; Carlos 
Pagliucchi (Conservatorio), um dos mais característicos compositores de musica 
brasileira, autor da musica do poema "Le clown", cantado no Theatro Munici-
pal de S. Paulo pela Companhia Lyrica Da Rosa-Mocchi; Felix Otero (E. Nor-
mal) , autor das "Canções" (2 volumes), de "Los cantares", "Hères", etc.; 



Paulo Florence, auctor de apreciadas romanças para piano e canto; Agostinho 
Cantu (Conservatorio), autor da opera "11 poeta", de applaudidas romançaí 
para piano e canto, de duas rapsódias brasileiras, peças para piano e para 
orchestra, etc.; F. Franceschini, Savino de Benedictis, Luiz Levy, Francisco 
Casabona, e tantos outros. 

Alexandre Levy, Romeo Pere ira . . . Talvez uma reincarnação.. . Quando 
um morria, nascia á luz o outro. Hoje, ambos mortos. 

Alexandre Levy. Ainda me lembra. Eu tinha 16 annos. Ainda perpetrava 
maus versos, mas já tinha boas idéas. Errava sob a garôa leitosa, precisa-
mente recortada, a sua figura, ingénua e bôa. Elle se ignorava; todos o igno-
ravam ; e, porisso, talvez, a sua genialidade fluía mais espontanea e desarti-
ficiosa, para affirmar-se no conceito geral posthumamente e, assim, definiti-
vamente. A sua vida foi toda uma primavera de Belleza, que a própria Morte 
soube respeitar, deixando que se immortalizasse na sua obra. . . E se não es-
quecermos que a obra é sempre menos que o artista, bem poderemos compre-
hender o que era e o que teria sido o artista do "Samba", se não fôra tão 
imprevistamente colhido 110 começo da sua ascensão radiosa. . . 

Romeo Pereira. O adolescente genial que, ha 7 annos, toda S . Paulo 
acolhia sob ovações enthusiasticas no Theatro Municipal, e, num movimento 
unanime de amparo, fazia volver á Italia a continuar os seus estudos de 
composição, morreu justamente ao encerral-os, brilhantemente, e quasi a ter-
minar a sua primeira opera. 

Apresentaudo-se com a sua inspirada "Pagina d'album", aqui musicou, a 
seguir, as romanças "Signora dei cieli", "Renuncia", "Signora dei mare", 
"Signora delia terra", "Berceuse noire". e outras, que delle fizeram o enfant 
gate do nosso mais alto meio social, cujos salões se lhe abriam de continuo, 
disputando-se a primazia. 

Quem lhe auscultasse a alma estuante de inspiração e de sonho presentiria 
na sua vida uma grande missão luminosa a desempenhar. E, se não fosse a 
barreira intransponível que se lhe antolhou, tel-a-ia cumprido, seguramente . . . 

E agora é o momento de falarmos no Pensionato Artístico do Estado de 
S. Paulo, de que foi Romeo Pereira um dos mais fulgidos florões. 

O Pensionato Artístico, que de muitos annos preexistiu ao regulamento que 
o organizou definitivamente em 1912, tem prestado a S. Paulo serviços rele-
vantissimos, assignalando e encaminhando para os grandes centros de arte os 
jovens paulistas que melhor se apresentam na Pintura, na Esculptura, na Mu-
sica e 110 Canto. Uma commissão fiscal propõe ao governo a concessão das 
pensõès, por cinco annos, fiscalizando ininterruptamente os pensionistas no 
extrangeiro, de onde periodicamente devem remetter attestados, certificados e 
trabalhos com que se demonstre, sob pena de suspensão, o seu aproveitamento 
real. No caso de méritos excepcionaes, a pensão é prorogavel por mais um 
011 dois annos. 

Para darmos uma idéa do que tem sido em fructos o pensionamento do 
Estado, basta que rememoremos aqui os nomes de: Guiomar Novaes, a extra-
ordinaria virtuose do piano; Francisco Leopoldo e Silva, o bello esculptor de 
"Nostalgia" e "Sapho"; o grande compositor Romeo Pereira, o talentoso 
pintor Mário Barbosa e o vibrante cantor Mário Mendes, entre os mortos; 
e mais, entre os que concluiram os seus cursos: Leonor Aguiar (canto), Mon-
teiro França, Dario Barbosa, Wasth Rodrigues, Paulo do Valle, Campos 
Ayres (pintura), etc. 
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São actuaes pensionistas na Europa: Ernesto de Marco, Pureza Mar-
condes (canto) ; Arthur Pereira, Francisco Minhone (composição) ; Yan de 
Souza Eima, Lúcia Branco da Silva, Alonso Annibal da Fonseca (piano) ; 
Paulo Lopes de Leão, Tullio Munhaíne (pintura) ; e Victor Brecheret (es-
culptura). 

Verdadeiro germinal das vocações paulistas, ao Pensionato Artístico do 
Estado é que se devem as mais formosas florações da nossa Arte, que, graças 
á coefficiencia providencial dos factores vários, surge engrandecida pelo es-
forço dos seus filhos para commemorar, no Centenario, a ohra dos nossos 
maiores . . . 



Entre os grandes collaboradores que o Estado de São Paulo 
conta no seu rápido e maravilhoso progresso, occupa indubitavel-
mente o primeiro logar o Conde Francisco Matarazzo. 

A importante e complexa administração industrial, com-
mercial e bancaria por elle creada e conduzida a um êxito fecun-
do, é a prova mais eloquente de como podem fructificar os exce-
pcionaes recursos do nosso paiz e do campo magnifico nelle aber-
to á iniciativa privada. 

A Francisco Matarazzo cabe o mérito de haver acompanha-
do o movimento ascencional do Brasil, de alimentar sempre uma 
fé ardente nos seus destinos gloriosos e de collocar-se á vanguar-
da daquelles que lhe fizeram a offerenda de uma industria cara-
cteristicamente nacional. 

Sua casa sobrepuja todas as congeneres da America do Sul, 
pela irreprehensivel organização, pelo poder financeiro, pela nor-
ma sábia que lhe tem sido impressa, pelos bellos resultados que 
apresenta. 

Os seus estabelecimentos, na sua grandiosa organização, levam á 
surpreza os olhos de quantos extrangeiros hajam pisado esta Man-
chester de trabalho, e o impulso por elle dado á producção e ao com-
mercio brasileiro representa um titulo de benemerencia, que lhe assenta 
por justiça rigorosa. ( 
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B o s q u e j o 

A aurora da vida industrial no Brasil data de poucos annos. 
Não teve a conquista da independencia a virtude de inaugurar neste 

paiz, tão joven e tão rico uma éra de ouro economica. A transformação foi 
apenas politica. A idade nova não operou mudança alguma em outros as-
pectos da nacionalidade. 

Toda a nossa actividade, todas as nossas energias no Império se pren-
deram á lavoura, a que o braço do negro escravisado deu o maior floresci-
mento possível. Era a terra apenas que gerava as fortunas, e os processos 
industriaes parcamente usados para o aproveitamento dos productos, limi-
tavam-se a imitar os primitivos. 

Mesmo São Paulo, terra classica da audacia e dos emprehendimentos 
heroicos, inspiradora de iniciativas, patrióticas ou praticas, recebeu a au-
tonomia politica sem revelar a minima alteração no seu campo economico. 

A independencia não lhe dera motivo a desatar sobre a patria albore-
scente, a exemplo do que fizera em occasiões menos propicias, as sementes 
de uma transformação nesse sentido. 

E' que a breve duração do throno não conseguira promover a expan-
são economica, jamais ideada pela metropole, durante os tres séculos de 
dominio, e o tempo era escasso para corrigir o erro de trezentos annos. 

Veiu, porém, com o regimen democrático, uma nova mésse de esperanças. 

Desperta para magníf icos commetimentos, coube á terra dos bandei-
rantes, mais uma vez, collocar-se á dianteira dos outros Estados, estabele-
cendo industrias inéditas no Brasil, desenvolvendo céleremente o aprovei-
tamento de suas possibilidades. Renascia a alma paulista, impulsionada pe-
lo esforço dos seus collaboradores. 







(D que era mister 
fqger-ge ^ 

Descobre-se hoje que um só pensamento norteou as portentosas reali-
zações cio Conde Matarazzo, ao planejar as successivas construcções de suas 
fabricas: — crear uma industria puramente nacional, aproveitando o mun-
do de matérias primas em que se funda o orgulho brasileiro. 

Mas, para accionar esse formidável machinismo de transformação das 
nossas matérias primas, ha séculos inaproveitadas; organizar o apparelha-

mento idealizado, sem temor de fracasso; lutar com 
a inexplicável prevenção do povo, contra os nossos 
proprios artigos, em favor dos que nos surgiam com 
rotulos extrangeiros — eis o emprehendimento que ahi 
perdurou a desafiar a vontade e a intelligencia de 
muitos. 

Só uma personalidade talhada em bronze, im-
perturbável na conquista da meta proposta, com des-
dém para as ameaças de insuccesso e tão somente 
animada pelo desejo da victoria; só uma personalidade 
como aquella que nestas paginas se estuda, reuniria 

as qualidades requeridas para lançar-se a essas perigosas tentativas. 

O Conde Francisco Matarazzo conseguiu plenamente o seu escopo. Ates-
tou o territorio brasileiro com os seus variadíssimos productos e, sobre 
haver evidenciado, aos olhos do paiz inteiro, a prova insophismavel da ex-
cellencia desses productos sobre os extrangeiros, estabeleceu co-
mo norma em suas fabricas que todos os artigos, ao transpo-
rem a porta, levassem claro a determinação da procedencia e o rotulo in-
substituível de: — I N D U S T R I A N A C I O N A L . 

X>egcenfreneia 
O Conde Matarazzo descende da nobre e antiga familia Salernitana, do 

meio dia da Italia. Nasceu em Castellabate, a 9 de Março de 1854 e aos de-
zoito annos ficou orphão de pae, com numerosos irmãos. Interrompidos os 
estudos de lyceu que, na occasião desse acontecimento, ultimava, dedicou-se 
a continuar a vocação commercial paterna, tornando-se, dessa forma, se-
nhor da primeira pratica^ que lhe devia ser tão profícua mais tarde. Crepita-
va-lhe porém no intimo a f lamma de uma ambição altruistica, que a vida 
modesta da sua villa natal jámais daria opportunidade a propagar-se. 

Desse modo, profundamente tocado pela sorte da familia, privada de 
seu chefe, desejoso de contribuir para a sua reconstituição economica, de-
liberou rumar para o Brasil, paiz novo, cheio de recursos naturaes e rique-
zas, seio de fartura livremente aberto a quantos possam trazer comsigo um 
precioso patrimonio de intelligencia e actividade. 
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X>gg òiffículÒQÒeg 

ú r>íctoria :: 

A 
Mas, no principio, foi timida a industria em São Paulo. Seu maravilho-

so engrandecimento se annunciava apenas. Aquelle a quem estava determi-
nada a tarefa de imprimir um desenvolvimento assombroso ás industrias do 
Estado modelo, desembarcava em Santos, sete annos antes da quéda do 
regimen monarchico -— o Sr. Francisco Matarazzo. 

Vinha com as aspirações e a confiança dos fortes, e não teve São Pau-
lo, com a promessa de tornar-se um grande ambiente commercial, com o 
aceno fascinante do seu futuro, o prestigio ainda necessário para deter o 
passo ao recem-vindo e captivar-lhe o espirito energico. 

Francisco Matarazzo dirigiu-se logo após a sua chegada para a cidade 
de Sorocaba, no interior, ahi iniciando primeiramente um pequeno com-
mercio, o da fabricação da banha, que naquelle tempo era quasi totalmente 
importada da America do Norte. 

Foram-lhe não sorrisos, mas difficuldades, os auspícios da vida iniciada. 
Não dispondo de capitaes com que pudesse acompanhar o surto dos nego-
cios, devia supprir-se, com habilidade, dos seus proprios recursos, sem 
nunca afastar-se da rigida correcção nativa, e distendendo mais o circulo 
de sympathias que lhe conquistavam o amor ao trabalho e integridade 
moral. 

T e m p o s depois, quando começavam a affluir, ao bafejo protector da 
Republica, as ondas immigratorias italianas, fadadas a engrandecer e for-
tificar as nossas qualidades ethnicas, por força da collaboração da raça 
gentil e robusta, e augmentavam na capital do Estado as possibilidades 
commerciaes, houve por bem o Conde Matarazzo abrir em São Paulo um 
grande armazém para a revendagem da banha e de outros generos de seu 
commercio. 

Esse armazém, situado na rua Vinte e Cinco de Março, foi o centro 
da fortuna de sua casa. Bem cedo era elle em São Paulo considerado o rei 
da farinha, especializando por esse tempo as suas transacções em negocios 
de cereaes. 

Em 1898 já havia assegurado riqueza, e installava-se á Avenida Pau-
lista, no villino que é alli um primor de architectura, — o segundo que sur-
giu naquella ridente localidade. 

Não se contentou todavia com os primeiros successos antes delles ex-
trahiu o melhor proveito para outras consecuções arrojadas, das quaes não 
se afastou até hoje, posto que já lhe assente o nome de millionario. 

Guiava-o o anhelo de elevar-se acima da mediocridade, de firmar-se 
com critério pelos proprios conselhos e, sobretudo, de enraizar-se no mun-
do das industrias, para o qual se sentia attrahido por tendencia. 
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PrímorMos í>e um 
grauòíogo plano 

N a direcção construct iva desse vasto edifício industrial de que hoje 
legitimamente se or-
gulha o Estado de 
São Paulo e de que 
não menos se en-
vaidece o paiz, as-
sistiu o Conde Fran-
cisco Matarazzo á 
passagem dos seus 
fructuosos annos de 
existencia. 

Por certo, não 
realizou elle de um 
só golpe esse empre-
hendimento. Justo 
seria dizer-se que, 
até ficarem comple-
tos os delineamentos 
da obra vultosa por 

Fabrica de Tecidos Mariangela — Secção Fiação e ] ] e conduzida a um 
Passadeiras e Massaroqueiras ... , , f im esplenciente, nao 

se lhe amorteceu o animo para concluil-a nos min imos detalhes. 

Primeiramente 
teve o extraordiná-
rio homem de ne-
gocios o preciso con-
ceito do enorme con-
sumo que se pode-
ria fazer da farinha 
em São Paulo e, 
arriscando todo o 
seu capital na auda-
ciosa empresa, fez 
aqui erigir-se um 
grande moinho de 
trigo. E a felicidade 
coroou-lhe o arrojo. 

Succederam ao 
moinho as fabricas 
de tec idos , as de Fabrica de Tecidos Mariangela — Secção Fiação 

o leo de a lgodão, as Cardas 

de amido e l icores, os moinhos do Paraná, a casa bancaria, a ref inação de 



O conjuncto das fabricas Matarazzo representa um exemplo único, tal-
vez, no mundo. 

Causará surpresa, provocará extranheza o facto de se haver dedicado o 
Conde Matarazzo a ramos tão differentes de commercio e invadido os campos 
industriaes mais oppostos, e, além disso, como em todos tenha podido attingir 
o grau mais elevado de perfeição. 

Desconhece-se, no entanto, que entre essas fabricas, de tão dissemelhan-
tes funcções, existe uma completa homogeneidade, que a apparencia não denota. 
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assucar e de sal, o moinho de arroz, a fabrica de banha, a fabrica de velas e 
sabão, a serraria, a Metalgraphica e todo o importante commercio de impor-
tação e exportação, para cuja facilidade não se deteve o Conde Matarazzo em for-
mar uma companhia marítima, especialmente destinada ao transporte de seus pro-
ductos, e de adqui-
rir um parque de va-
gões especiaes para 
transitar nas estra-
das de ferro do paiz. 

Anéis da mes-
ma cadeia, formada 
pelo seu estupendo 
génio pratico, élos 
consequentes em sua 
inadiavel necessida-
de, cada um doi 
departamentos da 

casa Matarazzo aci-
ma nomeados, por 
ordem chronologica, 
só por si constitui-
ria o centro de pre-
occupações de uma F a b l * c a "Belemzinho" 
personalidade activa. Carreteleiras 

Nelle, porém, o labor produz o milagre do desdobramento. E tanto se 
torna isso mais digno de curiosidade, quando sabemos que não se deixou 
elle confiar cegamente em technicos e engenheiros, porque, sem estadear os 
conhecimentos de um profissional na matéria, é elle mesmo quem pessoalmente 
véla pelo desenvolvimento das fabricas, dirige-lhes o trabalho para a perfeição, 
mercê de suá copiosa experiencia e profundo espirito de observação. 

Adoptou em todos os seus estabelecimentos os mais modernos systemas e 
as machinas mais perfeitas. 

l ^ o m o g e n e i ò a ò e 

industrial :: 







A fabrica de tecidos foi estabelecida para produzir os saccos necessários 
ao moinho; a fabrica de oleo surgiu para a utilização das sementes do algodão 
empregado nas industrias textis; a fabrica de sabão e a de velas foram derivadas 
desta ultima, e as 
outras se tornariam 
indispensáveis ao 

fornecimento de to-
do o material exi-
gido pelas industrias 
principaes alludidas. 
Assim, pode-se di-
zer que a casa Ma-
tarazzo produz por 
si só tudo o que se 
faz mister para os 
seus productos, des-
de os saccos para a 
farinha até ás cai-
xas de madeira para 
embalagem; d e s d e 
os envoltorios para 
os pequenos artigos 
até as latas para oleo; desde os pregos aos cartazes de reclamo. 

Suas industrias nunca soffreram interrupção alguma, e, muito ao con-
trario, estão em continua transformação e desenvolvimento. Cada anno jun-
tam-se novos reparos aos pavilhões, novas plantas mechanicas, de forma a 
pôl-as em grau de superar todas as outras fabricas de fins idênticos. 

Certo, não existe noticia de egual fortuna tão rapidamente feita na Ame-
rica do Sul, nem de outra ascenção mais vertiginosa, nem de prova de valor 
comparavel ao do Conde Francisco Matarazzo. 

Fabrica de Tecidos Mariangela — Secção Tecelagem 
Carreteleiras 



tencia ligada á nossa Motove le iro " M i m i _ M » _ S o c i e d a d e Paulista de Navegação Matarazzo Ltda. 
nacionalidade, pela 

somma de serviços relevantíssimos prestados ao seu progresso e belleza que, 
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Elie tem um objectivo superior, como industrial e como homem que ama 
nossa terra, e a ella consagra ardentemente o melhor de sua vontade ener-

gica: — a emanci-
pação do Brasil da 
dependencia do ex-
terior de quantos 
productos possam 
aqui ser fabricados. 

Assim é que re-
duziu ao minimo a 
importação de oleo 
da Europa, por via 
da fabricação, em 
grande escala, do 
oleo de algodão 
puro, que, por seu 
turno, exporta para 
a Europa e para os 
Estados Unidos. 

Escuna "Olga M" - Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo Ltda. T r a n s f o r m o u e m 

industria nacional a extracção do amido, libertando o paiz do amido extran-
geiro. Como se vê, a obra que esse incansavel industrial vem effectuando, nao 

é a de um commum 
accumulador de ri-
quezas, mas de no-
bre e sincero colla-
borador do engran-
decimento do nosso 
commercio. 

Tem sido elle um 
verdadeiro operário 
da prosperidade na-
cional, despertando 
forças mortas e ca-
ptando as energias 
do solo brasílico. 

De tal maneira 
se acha a sua exis-

0 c u p r o g r n m m n 

0 c u o b j e c t i p o -







sobretudo, no Estado de São Paulo, ninguém deixará de o considerar como 
nosso cidadão honorário, embora não o seja politicamente. 

Das provas innumeraveis do seu acendrado interesse pela dilatação do 
nosso renome, como paiz de trabalho, onde as industrias, florescentes e avan-
çadas, chegam a surprehender a attenção de extrangeiros, basta nos refiramos 
ao Pavilhão Matarazzo, construido no Exposição Nacional do Rio de Ja-
neiro, no centenário da nossa Independencia. 

Sobre esse pavilhão, que foi um sumptuoso monstruario de todos os 
productos da casa, trataremos em capitulo separado. 

(D maior industrial 
da ftmerica 6o Bui 

As palavras contidas ria affirmação categórica desta epigraphe recordam 
um titulo do Conde Francisco Matarazzo, titulo de que se assenhoreou pela 
sua triumphante perseverança no trabalho. 

Sua grande casa mantém a séde em São Paulo e instituiu filiaes de notá-
vel movimento pelos maiores centros de commercio da Europa e da America. 

E' este um facto sin-
gular em toda a vida 
economica do Esta-
do, pois, ao revés, o 
que observamos é 
fixarem-se as sédes 
das empresas simila-
res no extrangeiro, 
emquanto reservam 
a capital paulista co-
mo campo digno 
apenas de represen-
tações e agencias se-
cundarias. 

Pode o seu es-
tabelecimento orgu-
lhar-se de propiciar 
a qualquer pessoa a 
verificação da ori-
gem honesta de suas 

mercadorias. Na visita que se fizér ás diversas fabricas de São Paulo, cuja 
area englobada é de 8 .786 .000 m. q„ e onde se occupam para mais de sete 
mil operários, ver-se-á patente esta rigorosa verdade. 

Cada uma dessas fabricas, entregues á direcção proveitosa e descontinuada 
de technicos competentes, rivaliza com qualquer congenere no Brasil, 
quando não a supplanta. Observemos que umas são accessorias das 
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Cylindros de trituração 



outras, que a funcção destas se completa com o serviço daquellas e col-
loque-se a presidir ao funccionamento harmonico de todas, uma só cabeça, 
a resolver, a attender, a executar — e ter-se-á a idéa nitida da precisão 
dessa entrosagem gigantesca e, ao mesmo tempo, da força mental que para 
movel-a desenvolve o seu constructor! 

(D t]ornem intimo 
Lutador por destino, o Conde Francisco Matarazzo continua a dizer que 

sua escalada não está finda. 
Homem á antiga, de hábitos singelos, devota á familia um verdadeiro 

culto e exerce a autoridade paterna com todo o rigor, mas também com todo 
o desvelo. Educou todos os seus filhos dentro dos severos princípios do 
trabalho, e, alçado ao primeiro logar entre os elementos da colonia italiana 
de São Paulo, senhor de titulos e honrarias que para outros significariam a 
glorificação suprema, sua figura na sociedade moderna representa uma exce-
pção raríssima: — não accumula riquezas para gozal-as no ocio. 

O prestigio de actividade que delle emana envolve todos os membros de 
sua illustre familia. Orphão de pae em plena juventude, já então a consciência 
do dever e da bondade em sua alma estabelecia império, tornando-o o prote-
ctor sempre vigilante dos irmãos longínquos. 

Quando os seus esforços começavam a produzir fructos, acenou-lhes com 
a segurança de uma vida calma, chamando-os a coparticipar dos seus ganhos. 

Na pessoa do Conde Francisco Matarazzo a plethora dos affazeres não 
prejudicou as qualidades finas do gentilhomem, antes a deixou em mais 
flagrante relevo. 

Na intimidade, nos vagares de sua inquietude creadora, é cordial na con-
versação, attrahente na simplicidade dos gestos, exercendo sua energia a cada 
hora renovada, um subtil fascínio sobre quantoS se lhe approximam. 
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<D gegreòo bo tríumplto 
O segredo da ascenção repentina das industrias introduzidas em São Paulo, 

pelo Conde Matarazzo, reside principalmente na clareza de visão com que, 
firme e heroicamente, se propõe elle levar a termo feliz suas aventurosas 
iniciativas. 

As empresas em cujo triumpho se disponha a empregar suas fabu-
losas energias, resultam batalhas ganhas. Mede, calcula, considera. Um passo 
movido em qualquer terreno é a conquista certa, sem a surpreza de difficuldades 
e empecilhos, que a prudência anteriormente deixou entrevistos. 

Como homem de negocios, sua extraordinaria qualidade foi a de ter 
sido e a de continuar a ser o maior trabalhador de sua casa. Ainda com 68 
annos de idade, elle se dedica ás tarefas quotidianas com a mesma alegria, 
com a mesma alacridade dos primeiros dias de sua carreira commercial. Tra-
balha, não para accumular riquezas, de que não sente necessidade, mas para 
consolidar e engrandecer a portentosa obra industrial que, a golpes resolutos, 
erigiu no Estado de São Paulo. 

Sua vida discorre ainda em meio dos operários, 110 contacto do povo, e 
até agora conserva elle aquella mesma simplicidade de maneiras que lhe era 
característica dominante ao tempo dos seus passos iniciaes 110 caminho da 
fortuna. 

Fortuna! Se houvessemos de salientar particularidades de tão agitada 
quanto util existencia, aqui acharíamos ensejo para frisar que a cornucopia das 
moédas de ouro do symbolo não se despejou por acaso sobre o exemplar 
estabelecimento do Conde Francisco Matarazzo. 

Elle não a obteve por sorte, em lances de bolsa; não especulou para alcan-
çal-a; não a esperou nos tapetes verdes : — f el-a sim, dignamente, gradualmente, 
com o seu trabalho exclusivo e o dos seus collaboradores, que, por nobreza, 
elege também participantes dos lucros de suas empresas, e neste proposito a 
sua firma pode ser considerada um verdadeiro modelo, quanto á ordem interna. 

Não se encerra mais no dinheiro a finalidade de sua vida; considera-o 
apenas como um instrumento de progresso: não como privilegio, mas como 
funcção social. 

Vagões para o transporte de oleo combustive 



Impõe-se ao nosso dever esta homenagem á memoria do dilecto 
filho do Conde, de tão prematuro e trágico desapparecimento. 

Nascera em Sorocaba, a 14 de Maio de 1883, tendo estudado na 
Italia e na Suissa; e, depois de um periodo de aperfeiçoamento, em 
Londres, nos grandes meios financeiras, voltou a São Paulo, em 1902, 
entrando de trabalhar com afinco ao lado de seu pae. 

Tornou-se assim, na convivência e no exemplo do Conde, o seu 
maior e melhor collaborador, permittindo-lhe algum descanso na Italia 
e encarregando-se da direcção administrativa da firma. 

Durante a guerra, a gestão do Commendador Ermelino demons-
trou, á evidencia, uma segurança admiravel. A casa recebeu então 
sensiveis reformas: deve-se-lhe a substituição, em São Paulo, do car-
vão pelos oleos combustíveis, como força motriz, e pela primeira vez o 
applicou nos machinismos de suas fabricas; juntou á casa a represen-
tação de uma grande companhia dos Estados Unidos; poz-se em con-
tacto commercial com os Estados do norte do Brasil, contribuindo 
para a maior solidez dos negocios paternos. 

Com a volta ao paiz do Conde Matarazzo, aproveitou elle a 
sua vinda para uma viagem de recreio e transacções pelos Estados 
Unidos e Europa. Poucos dias antes, porém, de tornar ao Brasil, pre-
cisamente a 25 de Janeiro de 1920 aconteceu-lhe, num passeio de auto-
móvel pelas vizinhanças de Torino, o terrível desastre que o roubou 
para sempre ao carinho de parentes e amigos. Transmittida pelo te-
legrapho a São Paulo, a noticia de sua morte produziu em toda a 
colonia italiana, assim como em toda a população, uma profunda 
tristeza. 

Da augusta solennidade que revestiu a reunião fúnebre, realizada 
no Theatro Municipal, em memoria do saudoso cavalheiro, guarda 
a mais commovedora lembrança a sociedade paulista, cujos principaes 
elementos a promoveram. 







P a g i n a í>e o a u i m ò e 

Pela bondade de seu caracter e pela gentileza de maneiras, o 
Commendador Ermelino Matarazzo enfileirava-se na legião dos cava-
lheiros antigos, creaturas de lenda amavel que, sobrepairando á gros-
seiria do ambiente, permanecem aureoladas num esplendor sobrena-
tural de virtudes. 

A rudeza da vida industrial, para a qual o attrahia a suggestão 
do exemplo paterno, benefico em seus ideaes e resultados, não lhe 
alterou na phylsionomia espiritual os traços incisivos e suaves com que 
haveria elle de ser lembrado na saudade dos amigos e na admiração 
dos que recordam hoje a grandeza dos seus ensinamentos. 

Elle era, no fundo, um homem de trabalho e de doçura. Educa-
ra-se na disciplina austera da actividade, mas não perdera, ao embate 
violento do commercio, a linha graciosa da piedade, nem lhe murchara 
nas mãos, sempre agitadas, a flor da lhaneza. 

O trabalho dera-lhe antes essa caricia interior que é própria dos 
que lutam e, por experiencia, chegam a melhor comprehender a vida. 
Dahi, a sympathia que irradiava a .sua figura e o motivo por que, mer-
gulhado agora no tumulo, arrancada a obsedante c fecunda mão do 
trabalho, para o ultimo somno, continua a impressionar os que o 
conheceram e choram o seu desapparecimento. 

E' que a sua vida, projectada para além dos limites da terra estreita 
que o encerra, é uma lição grandiosa e consoladora. No ambiente em 
que desabrochara e se fizera homem, saturado do penetrante dyna-
mismo paterno, ganhara terreno seguro e preparava-se para empresas 
fóra do alcance da vulgaridade o filho do ousado creador de industrias 
na terra promissora de São Paulo. 

Relembremos aqui o exemplo desse homem, predestinado e tantas 
outras maravilhosas realizações, em beneficio da nossa vida economica 
e moral. 

Reavivemos, nesta pagina, a sua memoria indelevel, emoldurada 
na belleza de sua existencia incommum, envolvida pela nossa home-
nagem de isaudade. 

Cultuemos a figura do pranteado patrício, cujos maiores titulos 
foram conquistados á custa de mérito e de trabalho. 

: : 219 

W j 



(D bemfeitor e o patriota 

Residindo ha mais de quarenta annos no Brasil, cuja terra farta lhe coroou 
a ambição altamente nobre, ama-o o Conde Francisco Matarazzo como a sua 
segunda patria. Deu-lhe nesses quarenta annos de lahor productivo, provas 
inconcussas do seu affecto e, como aqui estão radicados todos os seus inte-
resses e muitos dos seus vínculos de familia, não lhe apraz transcorrer noutro 
ambiente, senão no que lhe forma a capital paulista, a maior parte do anno, 
ausentando-se apenas em viagens de nogocios ou repouso. 

Comtudo, não esquece a Italia. Continua a ser um dos melhores patriotas 
do Reino, e se pelo Brasil acolhedor tem demonstrado, bastas vezes, o seu 
profundo affecto, — pelo paiz eleito do seu berço a veneração é nelle ardente e 
perpetua. 

Italia e Brasil têm sido por elle igualmente servidos. Ambos lhe são deve-
dores de enormes benefícios moraes e materiaes, que ocioso seria deixar enu-
merados. Estaria entretanto, aberta uma falta nestas paginas de homenagem 
ao Conde Matarazzo, se não recordássemos a attitude franca e generosa por 
elle assumida na Italia, em face das leviandades e noticia» falsas que, para 
nosso damno, circulavam na Europa, por occasião de sua derradeira viagem 
ao velho continente. 

Em repetidas declarações feitas pela imprensa, o Conde Matarazzo conse-
guiu com arte desfazer o effeito desses apprehensivos informes, exaltando o 
nosso progresso e revelando a nossa situação politica e financeira. 

Em São Paulo, eterniza-lhe o nome a lembrança de valiosos concursos 
prestados a todas as obras locaes de beneficencia, sem distincção de naciona-
lidade. Além disso, deu á colonia italiana dois grandiosos pavilhões, adaptados 
em Casas de Sande, annexos ao hospital Humberto I, um dos quaes é dedicado 
á memoria do seu saudoso filho Commendador Ermelino Matarazzo, empre-
gando em tal donativo mais de dois mil e quinhentos contos. 

Deve-se-lhe ainda a iniciativa, tomada pela colonia, de offerecer ao Brasil, 
na commemoração do primeiro centenário da Independencia, um artístico e 
imponente monumento, dedicado á memoria do immortal maestro Carlos Go-
mes e confiado ao génio do esculptor italiano prof. Brizzolara. 



unesp 





E r o s ã o 
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O brasão do Conde Francisco Matarazzo é o único na America do Sul, 

concedido pela vontade real da Italia a súbditos da Coroa. 

Com o titulo de Conde, quiz o Rei conceder uma honra particular não só 
a Francisco Matarazzo, como a toda a sua familia, por isso que esse titulo 
nobiliarchico é transmissível aos seus descendentes e representa portanto 
uma continuidade ininterrupta. 

O brasão de Conde, como o illustram suas próprias cores e armas, veiu 
integrar o brasão antigo da Familia Matarazzo, que já possuia seu nome 
inscripto na heraldica italiana, em seus ramos avoengos, e a concessão do 
alto e novo titulo se tornou possível porque se tratava de nobres, a quem 
a Corôa houve por bem conceder mais uma graça. 

Já o governo italiano o havia recompensado dignamente, pela maravi-
lhosa actividade desenvolvida no extrangeiro, concedendo-lhe as mais signi-
ficativas honorarias e recentemente o grande officialato da Corôa da Italia. 

Taes actos testemunham a consideração votada ao poderoso industrial, pela 
cooperação intensiva no engrandecer ainda mais o espirito da raça italiana, 
longe do seu torrão natal. 

Essa obra de elevação maior da Patria, inspirada, além do mais, na 
necessidade do desenvolvimento de industrias ainda entre nós no cahos, e ten-
dente a reunir e aproveitar as energias italianas aqui esparsas, e aptas a esplen-
didas collaborações, é bem digna do nobre premio que conquistou o elevado 
patriota. 

A concessão condecora desse titulo que lhe foi feita, excepcionalmente, 
nelle o melhor exemplo do triumpho e da iniciativa no trabalho, nestas para-
gens americanas. 

Titulos e honrarias, entretanto, não o orgulham. O Conde Matarazzo de 
nenhum se vangloria, porque o maior e o mais duradouro entre elles, obteve-o 
por seus méritos de labor. 

Concorrendo efficientemente para o progresso economico de São Paulo, 
o Conde Matarazzo attesta como no Brasil, graças á prodigalidade dos nossos 
meios e recursos e ás facilidades offerecidas ao extrangeiro, é possível aos ho-
mens dotados de virtudes superiores, attingir aos postos mais altos. 

Certamente nunca, na sua longa carreira de homem de negocios, esmoreceu 
descrente do radioso futuro do nosso paiz; e é digno de notar-se que, embora 
lhe tenha sido fácil recolher-se á sua terra de origem para alli desfructar uma 
vida quieta e opulenta, continua a empregar os seus grandes capitaes em em-
presas brasileiras, elevando-as e elevando-se em sympathia e gratidão no seio 
da ambas as nacionalidades. 
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Teve o Conde Francisco Matarazzo a ventura de ver no penúltimo de seus 
filhos o novo continuador e sustentador infatigavel de sua obra. 

Com o desapparecimento imprevisto do Commendador Ermelino, per-
dera o poderoso industrial o auxilio sem preço que o pranteado morto in-
comparavelmente lhe prestava na direcção dos negocios da casa. 

Toca.ndo-se, porém, da gravidade do momento e do alto exemplo fraterno, 
quiz Francisco Matarazzo Júnior assumir — embora seus vinte annos de 
idade em apparencia não justificassem .a certeza da victoria por elle bem 
cedo conquistada — as enormes responsabilidades de que foram sempre repletas 
as funcções do cargo vago. 

Tanto vale dizer-se que nunca se viu juventude assim energica, como 
se verificou por occasião da ausência do Conde na Italia, á testa de um estabe-

lecimento formidável, tal o de que ora nos occupa-
mos. Não se dando da immensa riqueza de sua 
familia, renunciando ás prodigalidades e delicias 
da vida invejável que poderia levar, o joven Fran-
cisco, herdeiro do titulo de nobreza de seu proge-
nitor, preferiu dedicar-se ao trabalho, como homem 
simples. 

Tal é a maneira, taes são o zelo e a intelli-
gencia com que se conduz no elevado posto, que 
para logo sua figura grangeou, nos circulos com-
merciaes e industriaes de São Paulo, a admiração 
e o respeito de todos. 

Dotado de engenho prompto e versátil, nota-se-lhe um natural pendor para 
o mundo dos negocios e um não menos espontâneo-espirito de iniciativa. 

Francisco Matarazzo Júnior é quem hoje, ao lado de seu pae, attentamen-
te dirige o fabuloso movimento da casa. Tres annos lhe bastaram para as-
senhorear-se, com pulso firme e raro senso, da complexidade dos departa-
mentos da casa, a que tem sempre accrescentado um novo lustro. 

Nelle revivem as particulares virtudes paternas, o methodo de organiza-
ção, e o amor ao trabalho. Na vida afanosa a que voluntariamente se devota, 
tornou-se o braço forte de seu progenitor, que nelle deposita as esperanças de 
um radiante futuro para a sua casa. 

Seus modos senhoris, sua cultura varia e solida, a bondade de coração, 
que é tradicional na familia Matarazzo, circundam o joven director do esta-
belecimento de uma profunda e geral sympathia. 

: : 224 :: 







O Conde Francisco Matarazzo, que foi durante muitos annos presidente 
do Hospital Italiano Humberto I e votou sempre a essa instituição especial 
sympathia, quiz dar-lhe o testemunho de sua generosidade, segundo, porém, 
seu critério pratico de homem de negocios. 

Assim, ao envés de fazer um grande donativo em dinheiro áquella insti-
tuição, julgou que lhe seria mais util annexar ao hospital para os pobres uma 
Casa de Saúde para os ricos, empregando o resultado monetário por esta obtido 
no augmento do numero de leitos para os mais necessitados, constituindo assim 
um real e duradouro patrimonio para aquelle importante instituto humanitario. 

Este seu primeiro donativo, verdadeiramente principesco, pois que superou 
os setecentos contos da despesa orçada com a .construcção da Casa de Saúde, 
foi feito em 1915, e teve o seu complemento dois annos mais tarde. A Casa 
de Saúde occupa uma area, annexa ao Hospital Humberto I, de mil metros qua-
drados, e assenta em meio de canteiros floridos, de estylo puramente italiano. 

Casa de Saúde Francisco Matarazzo 

O edifício compõe-se de um subterrâneo e dois planos, com espaçosos 
vestíbulos e corredores. No subsolo acham-se installados os gabinetes de hydro-
terapia, massagem, electricidade e gymnastica medica e nos dois planos restan-
tes, os quartos para os enfermos, a sala de curativos, de operações cirúrgicas 
e de esterilização. 



Em cada andar existem apartamentos commodamente mobiliados, com 
quarto de banho annexo. A sala de operações apresenta quanto de moderno 
e perfeito se possa desejar em tal matéria. 

A Casa de Saúde Matarazzo, tida como uma das melhores da capital 
paulista, foi inaugurada solemnemente, com a presença do Sr. Presidente do 
Estado e das autoridades brasileiras e italianas, a 13 de Junho de 1917. 

No átrio, uma lapide recorda, nos termos abaixo traduzidos, a generosa 
doação: 

O Conde 
Francisco Matarazzo 
que ao culto da Italia 

une 
o amor da colonia 

doou esta sumptuosa Casa para que 
o preço da saúde dos ricos 

redunde em beneficio da dos pobres 

Depois da morte do seu saudoso filho Commendador Ermelino, querendo 
em nome deste, e para lhe honrar a memoria, realizar uma grandiosa obra de 
beneficencia, offereceu o Conde Matarazzo ao Hospital Humberto I uma 
outra Casa de Saúde, que está em vesperas de ser concluída. 

Casa de Saúde Ermel ino Matarazzo 

Esta segunda Casa de Saúde, cuja sumptuosidade de construcção e ma-
gnificência de apparelhamento e mobiliário, ainda supera a primeira, consti-
tuirá em verdade um exemplo incommum de altruísmo, ao tempo que repre-
sentará uma commemoração piedosa, como não poderia ser escolhida melhot 
para dignamente perpetuar a memoria do pranteado Commendador Ermelino. 

A fundação dessa nova Casa, que significa para aquella instituição pia 
italiana a mais util e preciosa das offerendas, virá permittir-lhe o desenvolvi-
mento da acção benefica, em proveito dos que nella com esperança se soccorrem. 



A Firma F. Matarazzo & C.a, installada na capital do Estado, occupa-se, 
além do commercio em geral, especialmente dos negocios das seguintes empre-
sas a ella filiadas: 

Sociedade Anonyma Industrias Reunidas F. Matarazzo 
Sociedade Anonyma Industrias Matarazzo do Paraná 
Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo Limitada 
Armazéns Geraes Matarazzo. 

SENDO AINDA AGENTE OU REPRESENTANTE D E : 

Banco di Napoli' — Napoli 
"FIAT " Fabrica de Automóveis , Torino 
The Atlantic Refining Company— Philadelphia (U . S. A. ) 
Fabrica de Louças "Santa Catharina" 
Aguas Thermaes de Lyndoya (RADIO-ACTIVAS) 

Sociedade Agricola "Fazenda Amália" Matarazzo & C." 
( D a qual é socio pr inc ipal o Sr. Francisco Matarazzo J ú n i o r ) 

Unione Cinematographiça Italiana. 
Diversas Emprezas Cinematographicas Norte Americanas. 

A EIRMA TEM AS SEGUINTES E I U A E S : 

Rio de Janeiro Pernambuco 
Santos Bahia 
Antonina Buenos Aires 
Coritiba Rosario de Santa F é 
Ponta Grossa Bahia Blanca 
Florianopolis Nova York 
Porto Alegre Londres. 

e agentes e representantes nas principaes cidades da Europa. Na Italia é 
representada pela sua agente e correspondente a "Societá Italiana Mata-
-azzo", em Napoli, com Filial em Roma. 



A Casa Matarazzo comprehetide os seguintes: 

<£gtabelecímentog Jnòugtríaeg 

Moinho "Matarazzo" — S. Paulo Fecularia e Amideria "Matarazzo" 
Prod. diaria 6.000 saccas dc far inha Prod. diaria 5.000 kilog. de amido 

e 2.S00 de farello. de arroz 

Moinho "Matarazzo" — Antonina 5.000 kilog. de féculas 
Prod. diaria 2.000 saccas de farinha 2 - m " " dextrinas 

e 600 de farello. 3.000 " " glucose 

Moinho Matarazzo — Antonina 

Moinho e Trapiche em Paranaguá Fecularia em Moreira Cezar 
(em construcção). Prod. diaria 5.000 kilog. de fécula 

Fiação, Tecelagem e Tinturaria "Ma- de mandioca. 
riangela" Fabrica de Glucose "Matarazzo" 

2.100 teares e 75.000 fusos. P r o d d i a r i a 2 - 0 0 0 k i l o g ' 

Fiação, Tecelagem, Alvejamento, Es- Metalgraphica "Matarazzo" 
zn- , • n T . Lithographia e estamparia em latas, tamparia, tinturaria e Mercensa- . . 

. n allumimo, etc. Fabricaçao em grande 
ç ã o B e l e m z i n h o escala de latas para conservas e ou-

1.200 teares e 36.000 fusos. tros generos alimenticios. 

Fabrica e Refinação de Oleo e Sa- Fabricas de Velas, Óleos, Graxas e 
bão "Sol Levante" Sabão "S. Caetano" 

Prod. diaria 70.000 kilog. de oleo f i - Prod. diaria 20 toneladas de oleos 
nissimo e inodoro e 45.000 kilog. de diversos, 250 caixas de vela, 30.000 
sabão. kilosr. de sabões. 







Casas de operários — Moinho Matarazzo em Antonina 
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Fabrica de Licores "Matarazzo" Beneficiamento de Arroz 
Prod. diaria 250 caixas de licores Prod. diaria 1.200 saccas de arroz 

diversos. beneficiado. 

Refinação de Assucar Agua Branca Fabrica de Banha — Ponta Grossa 
Prod. diaria 1.200 saccas. Prod. diaria 100 caixas. 

Moinho e Trapiche em Paranaguá 

Refinação de Sal Refinação de Banha — Agua Branca 
Prod. diaria 150 toneladas. p r o d . diaria 400 caixas. 

Serraria "Matarazzo" _ . . . . 
Prod. diaria 50 m. c. Fr igor i f i co _em J a g u a n a h y v a 

Fabrica de Pregos "Matarazzo" <em construcção). 
Prod. diaria 150 caixas. Fabrica de Cartuchos ''Tatuapé". 

ftrmageng g £>epogítog 
Armazéns Geraes "Matarazzo" — Agua Branca. 
Armazéns "Matarazzo" — Moóca. 
Deposito e Moagem de Sal "Matarazzo" — Pilar. 



(ggcríptoríQg Centroeg 

Os Escriptorios Centraes têm a sua séde num grandioso edifício situado á 
rua Direita n.° 15. N o andar terreo se acha installada a secção de Vendas, a 
secção de Vapores, a secção Bancaria, a Caixa e as diversas representações. 

No primeiro andar estão instalJados o escriptorío da direcção e a saia de 

Escriptorio central 

reuniões do conselho de administração. Nos outros pavimentos, os escri-
ptorios da contabilidade e o de compras e vendas de tecidos. 

Ultrapassa de 300 o numero dos empregados nos Escriptorios Centraes, 
onde cada fabrica tem o seu departamento especial. 
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Todos nós estamos capacitados de que resultou para o Brasil uma fulgu-
rante demonstração do nosso progresso, a Exposição Internacional, organizada 

na capital da Republica, para 
commemorar a passagem do 
Centenario da nossa indepen-
dencia politica. 

Para que as Industrias 
Reunidas F. Matarazzo digna-
mente figurassem nesse impo-
nente certamen, o grande in-
dustrial, firmemente empenha-
do em collaborar na represen-
tação paulista, com a opulenta, 
a innumeravel série de artigos 
de suas fabricas, não se preoc-

Aspecto do interior c u p o u > p a r a ^ ^ ^ & 

forma de apresental-os á ronda curiosa dos olhares que ali iriam medir o 
grau do nosso adiantamento, e mandou construir um pavilhão para as 
suas industrias. 

i 

Jl caon TTlatara^o nn ^ p o s i ç ã o 
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Esse pavilhão, cuja con-
strucção obedece ao puro es-
tylo medieval, tem constituí-
do uma surpresa, tanto na 
parte, architectonica como 
no sumptuoso acabamento in-
terno. 

Mas, nada mais interes-
sante do epie reproduzir, nes-
te ponto, as palavras com 
que se exprimiu, por um 
dos orgams mais acreditados 
da imprensa paulista, um dis-
tincto jornalista em visita ao 
ao soberbo certamen. Pergun-
tado sobre se já havia colhido 
opportunidade de percorrer o 
elegantíssimo pavilhão das In-
dustrias Reunidas F. Mata-
razzo, a resposta lhe sahiu vi-
va, animada por um espontâneo enthusiasmo: 

Aspecto do interior 



" — Eu já o visitei mais de uma vez: confesso-lhe, meu caro amigo, que 
de lá me retirei com a alma em festa, orgulhoso do meu Brasil, orgulhoso do 

meu Estado de São Paulo. 
Essa é a opinião de 

todos". 
Continha-se nessas phra-

ses singelas, o melhor elogio 
que podia esperar o industrial, 
cujo único intuito foi e tem 
sido o de libertar dos produ-
ctos extrangeiros os merca-
dos nacionaes, procurando, 
por todos os modos, igua-
lal-os, quando não superal-os. 

N o pavilhão das Indus-
trias Reunidas F. Matarazzo 
se encontram e admiram tra-

balhos que não só honrariam, pelo acabamento, os estabelecimentos fa-
bris da Europa, como, pela sua variedade e quantidade, bem poderiam re-
presentar o esforço collectivo de um verdadeiro Estado. Só elle bastava para ser-
vir de padrão de gloria ao progresso industrial de São Paulo. 

Mostruário de tecidos 

Aspecto nocturno do Pavilhão 
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Conclusão 
Tal é a obra que, com intelligencia, activiidade, probidade e honradez 

soube o Conde Francisco Matarazzo crear, e que hoje justifica a extraor-
dinária confiança que os seus 
negocios por toda parte con-
quistam. 

Não é, pois, fóra de pro-
pósito que, encerrando nestas 
paginas o estado das suas in-
dustrias, nos externemos em 
justas reflexões sobre um espi-
rito de tal feitio. 

Cumprimos o nosso dever 
como paulistas, como brasilei-
ros, como aquelles para os 
quaes os verdadeiros e vários 
valores humanos merecem a 
estima, o valor e a admira-
ção mais nobres. 

Estando nos propósitos 
desta resenha da múltipla vida 
paulista no anno do centenário, 
o divulgar, o mais largamente 
possível, os expoentes do nosso 
progresso e da nossa civiliza-
ção, fôra esquecimento imperdoável silenciar sobre a influencia da colo-
nia italiana, da qual se destaca o Conde Francisco Matarazzo, como expres-
são moral e social de notável relevo. 

Portico do Pavilhão 
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CO N S A G R A D O ás Sciencias Naturaes e á Historia Nacional, espe-
cialmente á de S. Paulo, funcciona o Museu Paulista, no soberbo 
edificio, erecto a 5 kilometros do coração da cidade de S. Paulo, sobre 

a colima do Ypiranga, para commemorar, permanentemente, a proclamação da 
Independencia do Brasil, realizada na sua vizinhança immediata, pelo Imperador 
D. Pedro I, a 7 de setembro de 1822, como se sabe. 

E' esse edificio um dos mais sumptuosos, quer do Brasil quer da Ame-
rica do Sul, verdadeiramente monumental, pelas proporções, a pureza da 
linha architectonica, a magestade do aspecto. 

Representa a concretisação de varias tentativas por vezes levadas a 
effeito para que o magno acontecimento de 7 de setembro tivesse um pa-
drão grandioso, no proprio local onde occorrera. 

A 15 de agosto de 1875, installava-se a commissão executiva encarre-
gada de levar avante o projecto de erecção do Monumento Nacional do 
Ypiranga. Em abril de 1881 acceitáva o então Presidente de S. Paulo, Flo-
rêncio de Abreu, o projecto do architecto Thomaz Bezzi. 

Começaram porém as obras somente em 1885, devendo o Monumen-
to destinar-se a um estabelecimento scientifico. 

Em 1890 terminavam ellas, não se tendo comtudo executado o projec-
to integral do engenheiro Bezzi que comprehendia, além do corpo central, 
actualmente existente, duas alas parallelas até hoje infelizmente por con-
cluir. D e 1890 a 1894 esteve o "Monumento" desoccupado. 

Em 1893 quiz o Congresso Paulista a principio destinal-o a um Pan-
theon, decidindo pouco depois sabiamente inspirado alli installar o Museu 
do Estado, segundo uma lei de 29 de agosto de 1893. 

A 15 de janeiro de 1894 era o Monumento entregue, na primeira pre-
sidência Bernardino de Campos, ao primeiro director Dr. H. V o n Ihering. 
Havia ainda muita cousa a fazer-se para o acabamento do edificio que até 
esta data custára mais de 1700 contos. 

A 17 de setembro desse anno fazia-se a solemne installação do Museu. 
Isolado, a principio, no meio do campo maninho do Ypiranga, teve 

depois a bella obra de Bezzi, como moldura, um lindo jardim francez, de 
aspecto lenotriano, mandado fazer sob a presidencia do Dr. Jorge Tybi-
riçá segundo os planos do engenheiro paizagista Arsênio Puttemans. 
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Casavam-se perfeitamente o estylo da imponente e extensa fachada 
de 123 metros, do palacio, e a disposição dos terraços, grammados e ac-
cessorios do nobre jardim. Para commemorar o centenário da Independen-
cia resolveu o governo de S. Paulo como todos sabem, rasgar esplendida 
avenida partindo da esplanada do Museu, descendo a collina do Ypiranga 
para, por meio de dois alinhamentos, attingir o parque Municipal existente 
na Varzea do Carmo, com um desenvolvimento total de cinco kilome-
tros, talvez. 

Esta obra grandiosa, em cujo projecto poz o máximo empenho o pre-
sidente conselheiro Rodrigues Alves e para cuja execução não menos se 
interessaram o ex-presidente Dr. Alt ino Arantes e seu digno secretario do 
Interior, Dr. Oscar Rodrigues Alves será mais tarde completada por uma 
série de edificios nobres, a construir-se na base da collina do Ypiranga, em 
torno do Monumento glorificador dos heróes da Independencia. 

N o s vinte e quatro annos primeiros de sua existencia cuidou-se no 
Museu Paulista de Sciencias Naturaes ou para melhor falar de Zoologia, 
quasi exclusivamente. 

Nada se realisara a bem da glorificação das tradições brasileiras e 
paulistas. Recebera o Instituto ricos herbarios e colligira grande material 
zoologico, pouco avultando ainda as suas collecções mineralógicas e paleon-
tologicas brasileiras. 

Orçava-lhe a frequencia annualmente por 70 .000 visitantes, numero que 

continuamente augmentava. 

Dispõe o Instituto actualmente de uma bibliotheca com mais de 35 .000 
volumes, dos quaes 32.000 referentes ás Sciencias Naturaes. Seis mil li-
vros perdeu em determinada occasião, infelizmente, que jamais poderão ser 
recobrados. 

Estão abertas ao publico, no andar superior do edifício, as tres salas 
das collecções ornithologicas, uma consagrada aos ophidios, outra aos sau-
rios, chelonios batrachios e lacertilios, uma aos peixes, duas aos insectos, 
uma ao mobiliário e indumentária antigos, uma aos molluscos e phytozoa-
ris, arachnideos e vermes, uma á mineralogia, uma á ethnographia, uma á 
mumismatica, tres aos mammiferos. 

Tomando posse da directoria do Museu em 1917, procurei augmentar 
as exposições publicas e assim inaugurei tres novas salas, uma de botani-
ca, outra consagrada de cartographia antiga de S. Paulo á historia pau-
lista e brasileira e a terceira ao passado da cidade de S. Paulo. 

A sala de botanica, organisada pelos Srs. F. C. Hoehne, o reputado bo-
tânico do Instituto de Butantan, nome sobremodo acatado entre os dos na-
turalistas brasileiros, e o digno custos do Museu, Sr. Hermann Lueder-
naldf serve para dar uma ideia da flora typica da nossa região e montada se-
gundo um plano moderno rigorosamente scientifico representa uma das 
melhores exposições do Museu pela riqueza e variedade dos seus elemen-
tos. 
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A segunda sala aberta ao publico, também correspondia á verdadeira 
necessidade. No Monumento do Ypiranga, construido para a celebração 
do nosso magno acontecimento nacional, como solemnemente o declara a 
sua grande placa da escadaria, com todo o seu destaque, quasi nada havia 
que lembrasse a tradição brasileira e paulista. 

Em dous acanhados commodos, se espalhavam objectos heterogeneos 
de arrumação defeituosa, quadros historicos de envolta com moveis e ob-
jectos velhos, documentos sem valor algum historico ou archeologico, alli 
tendo ido parar ao acaso da boa vontade dos seus doadores. 

Todo este material, aliás, procedia do antigo Museu Sertorio. 
Vinte annos havia que se paralysára por completo tão importante sec-

ção do Museu. Nas vitrinas figuravam diversos objectos que alli não de-
viam estar, alguns mesmo altamente ridículos e provocadores da risota pu 
blica, dignos acompanhadores do celebre vaso nocturno que o presidente 
Campos Salles ordenára que se retirasse da exposição publica. 

E, além de tudo, numerosos eram os objectos a que se attribuia alti-
sonante procedencia, sem que nada documentasse semelhante origem, com 
visível postergação da verdade dos factos e da chronologia. 

Nada, ou quasi nada, no Museu Paulista lembrava o passado de São 
Paulo. O que ao nosso instituto viera ter, chegara por acaso, devido ao 
mero interesse dos offertantes. Achei pois de urgente necessidade consa-
grar novas salas á nossa tradição. Reuni alguns bons quadros historicos 
deslocados e annexei-lhes uma collecção de documentos e velhas cartas 
geographicas, dos séculos X V I , X V I I , X V I I I quinhentistas, seicentistas e 
setecentistas, referentes á cartographia brasileira e especialmente paulista. 

Dentre os mappas de São Paulo, havido por cópia de archivos e bi-
bliothecas brasileiras e européas, são muito interessantes, sobretudo, o de 
D. Luiz de Cespedes Xeria, valiosíssimo, datando de 1628, o mais velho 
esboço cartographico de terras do "hinterland" paulista, o mais antigo, 
talvez, dos mappas de penetração do Brasil, as cartas de Fra. Giuseppe di 
Santa Teresa de 1698; duas cartas copiadas de originaes do Museu Britâ-
nico do século XVIII , um mappa de demarcação de territorios paulistas, e 
mineiros do capitão-general D. Luiz Antonio de Sousa Botelho e Mourão, 
Morgado de Matheus em 1766, a excellente carta do litoral paulista levan-
tada em fins-do século XVIII , pelo coronel do Real Corpo de Engenheiros 
João da Costa Ferreira, o grande mappa de Montesinho, tão apreciado pelo 
Barão do Rio Branco, etc. 

Em tres grandes mesas vitrinas, situadas no centro da sala, estão ex-
postos vários e interessantes codigos e documentos esparsos obtidos gra-
ças a generosos doadores como os Srs. Drs. Washington Luis, Silva Leme 
e o saudoso Dr. Augusto de Siqueira Cardoso. 

Consegui reproduzindo peças valiosas de mappothecas brasileiras e 
estrangeiras reunir um bom núcleo de cartas da região paulista e para com-
pletar esta exposição confeccionei um Ensaio de Carta Geral das Bandeiras 
Paulistas, localisando centenas de expedições bandeirantes num grande map-
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pa official da escala de um por dous milhões. Procurei localisal-as, é mais 
real dizel-o, pois, como se sabe, ha a maior incerteza na f ixação dos pon-
tos percorridos pelas expedições. 

E' dever de justiça consignar aqui quanto foi o Museu favorecido pela 
boa vontade do Sr. Dr. Adolpho Botelho de Abreu Sampaio, digno director 
do Archivo do Estado, em fornecer-lhe por emprestimo, códices e documen-
tos isolados, officios, etc., de grande interesse evocativo de muitos dos 
principaes factos da historia paulista. Ass im na nova sala estão reunidos 
inventários de bandeirantes illustres, uma carta de sesmaria assignada por 
Martim Affonso de Sousa, contas de negocios dos séculos X V I I e X V I I I , 
róes de remessas de ouro tirados do Sertão, roteiros de minas, cartas sete-
centistas trocadas entre parentes e amigos, registo de cartas regias e actos 
officiaes, livros de nota tabellionaes, autographos de personalidades notá-
veis bandeirantes, escriptores, homens de governo, etc. Numerosas peças 
documentaes, emfim, referentes ás diversas phases da vida paulista, num 
periodo que vae de 1550 a 1822. 

Entre as maiores curiosidades expostas ha o decreto assignado por D. 
P E D R O I, após 7 de setembro; uma carta confidencial do Visconde de 
Barbacena, capitão general de Minas, ao governo de São Paulo, communican-
do-lhe a descoberta da conspiração mineira. Para commodidade do publico 
traduzi quasi todos os documentos escrevendo a seu respeito pequenas no-
ticias e apanhados biographicos e factos acerca das pessoas a quem se 
referem, etc. 

A sala seguinte consagra-se ao passado de São Paulo, encerrando col-
lecçÕes compostas, sobretudo, de documentos historicos, plantas topogra-
phicas e quadros reproduzindo antigos e desvanecidos aspectos de S. Paulo. 

A collecção de documentos, pelo Archivo Municipal emprestada ao Mu-
seu, graças á generosa benevolencia do então Prefeito o Sr. Dr. Washington 
Luis, e dos Vereadores da cidade, representa uma série de alto valor evo-
cativo, absolutamente insubstituível. Acha-se exposta em elegantes vitri-
nas. 

São 47 códices relembradores dos grandes factos da historia de São 
Paulo, desde 1562 até meiados do século X V I I I . 

Ass im vêm os visitantes desfilar ante os olhos os termos de vereação 
e os registos de actos que se prendem ao assalto da nascente Piratininga, 
pelos tamoyos confederados, em 1562; ás luctas com os indios do planalto 
no século X V I , aos primeiros passos para a devassa dos sertões sob D. 
Francisco de Souza, ás contendas com os jesuitas, á sua expulsão e reinte-
gração no século X V I I , á destruição das reducçÕes hispano-jesuiticas do 
Guayrá. ás expedições de escravisação dos indios, ás dissenções dos Pires 
e Camargos, ás primeiras grandes entradas do Cyclo de Ouro, com Fernão 
Dias Paes e seus emulos, aos motins seicentistas, contra a prepotencia dos 
delegados reaes, ás luctas com os emboabas, á elevação de S. Paulo á ca-
tegoria de cidade, á descoberta de Matto Grosso e Goyaz, etc. 
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Pela série das plantas topographicas expostas póde-se avaliar a trans-
formação daminuscula cidade de 1810 de escassos dez mil habitantes, na 
grande metropole hodierna, a abrigar perto de seiscentas mil almas. 

Ass im estão os mais antigos mappas conhecidos, de autoria do capitão 
de engenheiros Rufino J. Felizardo e Costa, de 1810; as plantas de Bres-
ser em 1841: a de Jacques Ourique em 1842, mandada levantar pelo duque, 
então barão de Caxias; a monumental de Jules Martin em 1877, a de Joyner 
em 1881, Gomes Cardim em 1897, etc. 

A exposição completam numerosos quadros a oleo, aquarella. penna, 
etc., num total de mais de cincoenta, representando antigos aspectos de 
S. Paulo, da lavra de J. Wasth Rodrigues, Benedicta Calixto, A. Norfini, 
Augusto h. de Freitas, etc. 

Trechos hoje absolutamente irreconhecíveis pela transformação archite-
ctonica por que passaram. 

II 

A approximação das festas centenarias impoz ao Museu Paulista — 
dada a sua situação topographica e o caracter historico da sua installação 
no antigo "Monumento", padrão relembrador da scena de 7 de Setembro 
— a necessidade de tomar parte saliente no conjuncto das commemoraçoes 
de setembro. 

Assim melhor occasião do que esta seria impossível para se levar a 
cabo a decoração do magnifico palacio, toda ella por se fazer ainda. E local 
de architectura mais magestosa não existe em todo o Brasil do que o âm-
bito do Museu Paulista. 

Procurei por meio da decoração realisar uma synthese da historia bra-
sileira, apprehensivel rapidamente mesmo aos poucos conhecedores das 
tradições nacionaes. 

Na escadaria monumental, agora revestida de mármore, deixou o ar-
chitecto diversos pedestaes para estatuas, um grande nicho dominando o 
conjuncto e espelhos para a collocação de painéis. 

N o nicho virá a estatua de D. Pedro I, obra do eminente esculptor 
Prof. Rodolpho Bernardelli, que representa o Príncipe no momento em 
que arranca do braço o tope portuguez, depois de haver proferido o grito 
redemptor: Independencia ou Morte. 

Encostados á parede do fundo da escadaria, deixou o architecto seis 
pedestaes. Estão occupados por figuras de bronze, caracterisando bandei-
rantes. São os constituidores do territorio, montando guarda ao proclama-
dor da Independencia. Representa cada uma destas figuras um dos seis 
Estados destacados da terra de S. Paulo: assim o Anhanguera a Goyaz, Pas-

choal Moreira Cabral a Matto Grosso, Francisco de Brito Peixoto a Santa 

:: 244 :: 



Catliarina, etc. Quatro painéis completam este conjuncto representando sce-
nas do bandeirismo, e a posse da Amazónia por Pedro Teixeira. 

Coroado este conjuncto esculptural e pictoreo, está a sanca da es-
cadaria coroada por uma galeria com dezoito retratos de grandes vultos 
da Independencia ladeados nos ângulos por quatro escudos com as datas 
magnas de 1720, 1789, 1817 e 1822. 

Nesta galeria figuram os grandes parlamentares das Cortes de Lisboa 
como Lino Coutinho, Vergueiro, Barata, os leaders do movimento do Fico 
como Sampaio, os chefes militares como Curado, Lima e Silva, Cochrane, 
Labatut, os guias da insurreição bahiana como Pirajá e Rebouças, os agi-
tadores como Hippolyto da Costa e Paula Souza, a martyr Joanna An-
gelica, os conselheiros de D. Pedro I como Valença, Barbacena, Queluz, 
Cayrú, Maricá. Abaixo da sanca numa linha de medalhões surgem as ef-
figies dos grandes próceres que foram Antonio Carlos, Martim Francisco, 
Januario Barbosa, José Joaquim da Rocha e os dous martyres da Indepen-
dencia Domingos José Martins e Tiradentes. 

Uma grande difficuldade surgiu em relação ás homenagens a prestar 
a numerosos patriotas do maior valor como promotores da libertação na-
cional. Delles não se conhecem retratos. Assim por exemplo quanto a alguns 
vultos de máximo relevo como Nóbrega, Alves Branco, Patroni, João de 
Oliveira Botas, etc. 

Assim, não querendo deixar no olvido estas personalidades illustres 
credoras da gratidão nacional, resolvi mandar gravar-lhes os nomes em duas 
placas de bronze collocadas á direita e á esquerda do lance central da 
escadaria. 

A' entrada no magestoso peristvlo do Museu duas grandes estatuas 
de mármore, da lavra do ilustre esculptor Brizzolara, synthetisam os 
dous grandes cyclos da historia do bandeirismo: o da caça ao indio, repre-
sentado por Antonio Raposo Tavares e o do ouro e pedras preciosas por 
Fernão Dias Paes Leme. • 

Ficará o saguão do Museu completo quanto receber mais duas esta-
tuas painéis que assim symbolisarão o nosso século X V I e a época de pre-
paro para o grande surto do bandeirismo, synthetisado nas figuras de João 
Ramalho e Tebyriça, os patriarchas da gente paulista. 

N o Salão de Honra, inauguram-se agora cinco medalhões circulares e 
dous grandes painéis rectagulares occupando espaços deixados pelo ar-
chitecto. 

Estas pinturas referem-se a cinco dos maiores próceres da Indepen-
dencia e a duas figuras femininas notáveis, cujo nome evoca também a glo-
riosa época da libertação: D. Pedro I, José Bonifacio, Joaquim Gonçalves 
Ledo, Jogé Clemente Pereira e Diogo Antonio Feijó nos medalhões circu-
lares, todos executados por Oscar Pereira da Silva e os painéis represen-
tando a magnanima Imperatriz D. Leopoldina e a heróica voluntaria bahia-
na Maria Quitéria de Jesus pelo Prof D. Failutti. 

Não foi possível terminar a decoração pictorea do Museu como também 
a esculptural. A enorme alta geral dos preços fez com que as verbas por 
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mim pedidas ao Governo do Estado, e por este concedidas, fossem insuffi-
cientes para permittir a realisação do plano geral que eu imaginara. 

Esperemos que se possa completar brevemente essa decoração tão re-
clamada pelo conjuncto architectonico do palacio. 

Nas duas loggias, que á direita e esquerda do corpo central flanqueam 
a galeria, ha lugar para oito grandes painéis e oito pequenos. 

Nes tes diversos espaços pensei realisar a synthese da historia nacio-
nal relativa ás luctas com os estrangeiros, assim como a galeria dos bandei-
rantes synthetisa a occupação do interior do continente e sua incorporação 
ao Brasil. Assim, julgo, poderiam lembrar a repulsa dos francezes do Rio 
de Janeiro e Maranhão, dos hollandezes da Bahia e Pernambuco, dos cas-
telhanos do Rio Grande do Sul. 

Além destas pinturas e esculpturas abriram-se ao publico mais cinco 
novas salas de exposição. Duas consagradas á rememoração dos assumptos 
da vida commum nas antigas cidades paulistas. Obtive graças á gentileza 
e patriotismo dos Srs. Prof. Paulo Florence e Dr. Guilherme Florence, a 
permissão de copiar os preciosíssimos desenhos de seu illustre Pae Her-
cules Florence, patriarcha da nossa iconographia, fecundo e intelligentis-
simo artista, que nos deixou insubstituível acervo documental da vida de 
S. Paulo, ha um século. 

Ass im encontrará o visitante seis telas referentes á navegação dos 
rios Tietê e Paraná os únicos documentos conhecidos fixadores da exis-
tência das monções: Benção das canoas, Carga, das canoas, Partida de Porto 
Feliz (este devido a Adriano Taunay, o joven desenhista da expedição 
Langsdorff morto afogado no Guayporé em 1828, aos 26 annos) Pouso no 
sertão bruto e Encontro de monções. 

Não menos interessantes outras séries: Fazendas de canna em Campi-
nas e fabrico de assucar, Primeiras fazendas de Café, Cerimonias religiosas, 
typos e costumes do tempo, feiras de Sorocaba, fabrico de farinha de man-
dioca, etc. 

Na segunda sala foram reunidas as telas referentes as scenas de via-
ção publica referentes ao vencimento da Serra do Mar e penetração do in-
terior. 

Para isto começa esta serie com o grande panorama de Santos em 
1822, erudito e laborioso trabalho de reconstituição, por B. Calixto e que 
o actual Presidente do Estado adquiriu destinando-o ao Museu. E' uma 
grande tela acompanhada de explicação completa de todas as minúcias da 
pintura e, interessantíssima. A elle se annexam seis pequenos quadros com 
antigos aspectos de Santos não menos curiosos, obra também de Calixto. 
A s scenas de estrada estão representadas pela Vista do Arraial do Cubatão 
em 1826, Subida da Serra pela calçada de Lorena, Arranchamento de tro-
peiros no caminho do mar todos segundo Florence, Vista geral da serra, 
segundo a obra de Fletcher, os pousos de Juquery e Jundiahy, Viajante dor-
mindo num rancho no caminho de S. Paulo e Sorocaba, Pouso no campo 
de tropeiros paulistas, Pousos de Juquery e Jundiahy, etc. 



Quasi todos estes- assumptos foram obtidos de desenhos de, Florence; 
alguns provêm porém de Debret e Kidder. 

Mereceu-me especial attenção a reproducção de desenhos referentes 
aos primordios da lavoura do café. Assim fiz executar a oleo seis 
grandes telas segundo desenhos de Florence datando de 1826 a 1840, fazen-
das em Campinas e primeiras plantações da rubiacea. Volta dos escravos 
do trabalho, a tarde, jantar no eito, etc. E quanto ao beneficiamento do 
grão, por encommenda minha pintou o Prof. Norfini seis interessantes 
quadros reproduzindo os diversos estádios dessa industria desde o que-
bramento da casca a pata de boi, a vara, em monjolo d'agua e monjolo de 
rabo até o carretão, enorme e primitiva machina, de que fez um quadro 
d'aprés nature e o engenho de pilões, aperfeiçoamento do carretão, ou ribas 
como lhe chamavam também em differentes zonas do paiz. 

Outra serie não menos curiosa é a das Cavalhadas em 1830 em Soroca-
ba, rigorosa reproducção de numerosos desenhos de Florence, soberba do-
cumentação de costumes e indumentária feita por uma testemunha presen-
cial destas festividades occorridas na cidade do Sul, e que em seu tempo 
fizeram época, nellas se gastando nada menos de 200 contos, quantia enor-
me para a época. 

Pelos quadros que traduzem os desenhos de Florence tem-se uma ideia 
perfeita de como eram estes torneios, tão populares em nosso paiz, que re-
cordavam as guerras da reconquista do solo ibérico sobre os musulmanos. 

Reproduzem alguns os vários aspectos da cavalhada e outros a apre-
sentação geral da praça, os vestuários da assistência, os camarotes, ou 
palanques como se dizia no tempo, etc. 

Completam a secção do Museu Historico, agora inaugurada, longa g a -
leria onde estão reunidos specimens typicos do antigo mobiliário brasilei-
ro, retratos velhos, pinturas e objectos vários da arte sacra colonial, ban-
guês, cadeirinhas, redes, etc., collecção assaz avultada e onde ha bastan-
tes elementos valiosos. 

Por esta galeria passa-se para a sala onde, numa escala de 1 :150, se re-
produz o aspecto da antiga cidade de S. Paulo antes da transformação for-
midável por que passou nos últimos 40 annos. 

Num estrado de trinta metros quadrados estende-se esta maquette que 
foi executada pelo hábil artista modelador Sr. Henrique Bakkenist. Para 
a sua realisação recorremos a todos os elementos capazes de dar verdadei-
ra precisão ao trabalho delicado a que nos abalançaramos. 

A descoberta de uma planta cadastrada de S. Paulo, datando de 1841 
e existente no Archivo do Ministério da Guerra, permittiu-nos determinar 
a collocação, de casa por casa da cidade daquelle tempo. Para reproduzir o 
aspecto das ruas recorri a todos os elementos possiveis; á rica collecção 
de vistas e photographias antigas reunidas por ordem do Sr. Dr. Washin-
gton Luis para a nossa Camara Municipal, ás collecções particulares do 
Cel. J. J. Raposo e do Sr. J. Wasth Rodrigues, do Sr. Cesar de Lacerda 
etc. ao álbum Militão de Axevedo, e á publicação da casa Vanorden: S. 
Paulo antigo e moderno, etc. 
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O relevo do solo foi executado segundo os dados fornecidos pela re-
partição de Obras Municipaes. Emfim nada se poupou para traduzir com 
a maxima fidelidade possivel o aspecto do velho S. Paulo, tão diverso da 
opulenta capital moderna. 

Em largos traços fica esboçada aqui a transformação por que passou, 
no ultimo quinquiennio, o Museu Paulista. 

Amparado pelo grande interesse dos Secretários do Interior Drs. Os-
car Rodrigues Alves e Alarico Silveira, e ultimamente pelo credito espe-
cial assaz avultado concedido pelo Presidente do Estado Dr. Washington 
Luis, foi-lhe possivel desenvolver-se e apresentar ao-publ ico os resultados 
dessa boa vontade dos altos poderes estaduaes. Muito lhe falta ainda para 
tomar a posição que lhe compete, em relação á grandeza de S. Paulo. 
Ass im mereça sempre a attenção dos governantes de nosso Estado e a be-
nevolencia dos particulares e doadores generosos. A tradição paulista é 
riquíssima e gloriosa e apenas agora começou a ser glorificada. 

Os estudos scientificos do Museu Paulista, já- consideráveis, devem con-
tinuamente afinar-se por diapasão cada vez mais alto. Ass im possa o nosso 
Instituto crescer sempre, para maior gloria de S. Paulo e do Brasil. 



Smiles faria o louvor desta vida. 
Toda ella representa um exemplo de perseverança, similar aos 

que inspiraram ao moralista inglez as suas famosas glorificações á 
energia, á força e á vontade, que em tal se resume o sentido de sua 
vasta e consoladora producção literaria. 

No ascenso gradativo da humildade á grandeza, a existencia 
preciosa deste homem de negocios veiu se desdobrando em surprehen-
dentes conquistais, impossíveis a outras individualidades menos fortes. 
Iniciando-a obscuramente, como simples aprendiz de sapateiro, o la-
bor incansavel, a decisão na victoria, a fé no triumpho haviam de 
lhe conceder, bem cedo, a palma ambicionada. 

Neila se pode ainda symbolizar o surto das realizações porten-
tosas que o génio lusitano imprimiu ao progres,so do Brasil. Depois 
do milagre da colonização, depois do milagre da conservação da nossa 
integridade territorial, — pois éramos de facto um gigante que um 
pygmeu defendia das investidas cúpidas de hollandezes, hespanhóes 
e francezes — Portugal, sempre joven, para quem a nossa emancipa-
ção politica não foi motivo de despeito senão de orgulho, manteve 
inalteravel o seu forte amor para comnosco e continua, com a dedi-
cação e o trabalho de seus filhos, a vitalizar a nacionalidade desabro-
chada da colonia. 

Do quanto vale para o desenvolvimento economico do paiz a 
cooperação do esforço luso, encontramos clara e brilhante prova nos 
emprehendimentos levados a termo pelo Sr. Antonio Pereira Ignacio. 
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(D milagre òa pocação 

Aos onze annos de idade, quasi sem instrucção alguma, embarcava 

Antonio Pereira Ignacio, em companhia de seu pae, com destino ao 

Brasil, na esperança de que, 110 transplantio, aqui florescesse, melhor do que em' 

sua terra de origem, o ardente sonho de auxilio ao seu progenitor venerando. 

Fixando residencia em Sorocaba, ahi, durante alguns annos, trabalhou 

ao lado delle, aprendendo o officio de sapateiro e frequentando, á noite, 

uma escola primaria, onde risonhamente terminou o conhecimento das 

matérias basicas indispensáveis. 

Essas tão poucas luzes lhe bastaram para a revelação de qualidades 

poderosas e, vislumbrando um futuro mais amplo, aos quatorze annos 

vinha para São Paulo, onde se empregou na casa Ferreira Júnior & Sa-

raiva, seguindo mais tarde para o Rio de Janeiro. 

Ahi, graças ao seu trabalho intensivo e espirito de economia, conse-

guiu reunir jim pequeno .capital, com que se aventurou á tentativa de um 

plano que de ha muito affagava: — estabelecer-se por conta própria. 

Foi assim que, aos dezoito annos de idade, com os parcos tresentos mil 

reis de sua poupança, tornava-se homem de negocios com uma loja modesta 

em São Manoel do Paraiso, no interior deste Estado, onde recebeu para logo 

o auxilio do seu pranteado amigo Sr. Leonidas Eopes de Oliveira, que 

lhe fez um emprestimo de um conto de reis. 

Dest'arte, elegendo o proprio trabalho como principal elemento de 

triumpho, inaugurava a ambicionada vida de commercio, debaixo de ró-

seos augurios. 

ft procura òo nopo 

campo òe acção ;; 

A o fim de um anno, graças aos negocios f lorescentes da casa, graças 

á prospera situação em que o labor activo de seu proprietário a havia col-

locado, um lucro de dois contos de reis premiava-lhe os esforços. 

Foi esse estabelecimento o ponto de partida cia prodigiosa fortuna do 

Sr. Antonio Pereira Ignacio, que delle por certo guarda uma recordação 

gratíssima. 

Seja-nos aqui permittido affirmar que reside, tão somente no pro-

posito de illustrarmos com ciados fieis a singela narrativa da carreira com-

mercial do Sr. Antonio Pereira Ignacio, a inserção, nestas paginas, das 

importâncias com que jogou elle primitivamente, por isso que a simples 



citação dessas pequenas quantias se torna necessaria para se formar um 

juizo acerca da proficuidade do seu trabalho energicc 

Em São Manoel do Paraiso, as possibilidades da casa eram, na ver-

dade, muito restrictas para conter o mundo de nobres ambições do seu 

joven dono, em cuja alma se delineavam emprehcndimentos mais vastos. 

Eiquidou-a e, com os beneficios conseguidos; resolveu estabelecer-se 

em Botucatú, com um grande armazém de comestíveis, ferragens, bebidas 

e fazendas. 

Comtudo, a despeito do rápido e solido progresso alcançado, o negocio 
não era também sufficiente ainda para occupar a actividade do seu proprie-
tário : nelle se media o alcance de visão pratica, preciosamente servida por 
experiencias, pela amplitude mesma do sonho em que palpitava. 

Escriptor io Central — Entrada 

Determinação òe 

um prõgramma 

Fascinava.o o esplendor de um futuro de realizações audaciosas, que 

lhe reflectissem totalmente a capacidade até então irrevelada e que, ao tempo 

que lhe déssem motivo a patenteal-a, repartissem o interesse e o proveito 

em prol da grandeza do Estado de São Paulo. 



A este se affeiçoara, irresistivelmente, o exemplar cidadão lusitano; 
e, porque lhe observasse a riqueza de possibilidades e ainda o bemquizesse 
por imperiosas razões affectivas, espontaneamente o escolheu para campo 
de suas tentativas e para fazer-lhe a offerta, em caso de lhe ser propicia 
a sorte, do plano que aspirava a levar a consecução feliz. 

Preoccupava-o sobremodo a industrialização dos nossos productos, par-

ticularmente o aproveitamento do algodão. 

Estudando, com rigor, em todos os seus aspectos, a importante questão 
proposta, e compensando as facilidades que poderiam resultar do emprego 
das matérias primas, de que é tão proverbialmente fecunda a nossa lavoura, 
estabeleceu um programma proprio e decidiu-se a pol-o em pratica, ani-
mado dessa força victoriosa que coroa as empresas arrojadas. 

Em 1889 vendeu sua casa commerçíal em Botucatu e, reunindo seus have-
res, emprehendeu, em Boituva, a instàllação de uma fabrica para o benefi-
ciamento do algodão, com êxito que ia além de suas esperanças. 

O successo lhe insuflou energias novas. Procurou conhecer mais pro-

fundamente os processos da cultura do algodão e ariscou-se a outras expe-

riencias mais promissoras; até que afinal, já triumphante em seus em., 

prehendimentos, organizou mais duas fabricas: uma em Conchas e outra 

em Tatuhy. 

<P rei 6o ouro branco 

Elevado, por suas maravilhosas qualidades, de sua origem humilde a 
uma alta posição no mundo industrial e financeiro de São Paulo, o Sr. 
Antonio Pereira Ignacio bem cedo foi considerado o rei do algodão, no 
Estado-modelo. 

Devotando-se com verdadeiro amor ao trabalho, menos pelas compen-

sações materiaes que lhe possa elle offerecer, do que pela satisfação moral 

que lhe causa, nem uma vez pensou em reivindicar o direito a um repouso 

longamento conquistado. 

Entretanto, preside elle proprio, infatigavelmente, desdobrando por 

tudo sua visão argutíssima aos importantes negocios que lhe movimentam 

a grande casa de commercio. 
Ainda em plena maturidade da vida, não entra no caracter desse homem 

de acção julgar concluída sua tarefa. 

Aos seus olhos, a obra realizada não representa senão o pedestal de 

outros e mais largos emprehendimentos. 
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B pr imei ra píngem 

aos <£oíaòoc Uníòoe 

Formada a firma, houve por bem o Sr. Antonio Pereira Ignacio fazer 

uma viagem aos Estados Unidos, no intuito de estudar as questões refe-

entes á cultura e utilização da preciosa planta. Foi para elle de real pro-

veito essa viagem de estudos. 

Demorando-se em visitas especializadas a estabelecimentos modela-

res, tornou-se ali um perfeito conhecedor dos variados processos do plantio 

e beneficiainento do algodão, suas fibras e sementes e trouxe de regresso 

uma valiosa e extensa bagagem de observações pessoaes que, posteriormente, 

havia de methodizar e applicar em seus estabelecimentos fabris, delias co-

lhendo sempre o melhor dos fructos. 

Aproveitou ainda sua estadia na America do Norte para escolher e 

adquirir machinismos indispensáveis ao progresso de suas fabricas e, de 

regresso ao Brasil, teve a idéa nitida da orientação que era mistér impri-

mir á sua grande casa. 

Regolper, executar 

Colha-se, entre as amostras vivas de sua vontade ferrea, aquella que 

nos dê a noção exacta da intelligencia prompta, do génio emprehendedor, 

do espirito de organização que exornam o caracter deste industrial incansá-

vel: — a electrificação da estrada de ferro que liga Sorocaba a Votorantim, 

por exemplo. 

Ha dois annos, por occasião de sua segunda viagem aos Estados Uni-
dos, teve opportunidade de estudar a conveniência da electrificação dessa 
estrada; e, senhor de todos os elementos que lhe facilitariam o estudo da 
custosa empreza aventada, possuiu-se, num ápice, da firme convicção de 
realizal-a. 

Traçou o plano, ali escolheu o material necessário á grandiosa empreza, 
e, dentro de um anno, a estrada de Votorantim estava electrificada, inaugu-
rando-se solennemente com a presença do Sr. Presidente e altas autori-
dades do Estado. 

Renlígqçõeg 

6o pqggnfro 

Embrechando nestas paginas o relato das realizações antigas do Sr. 

Antonio Pereira Ignacio, havemos certamente mistér de justifical-o com a 
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declaração de que, embora já tenha transferido para outros a propriedade 

dos estabelecimentos a que nos vamos, referir, a gloria de ideal-os, e creal-os, 

e pol-os em grau de rivalizar com os similares no genero, em nosso paiz, 

cabe indubitavelmente ao Sr. Antonio Pereira Ignacio. 

Esse relato é indispensável ao estudo de sua vida. E já que nosso 

escopo é revelar, em toda a sua flagrancia e belleza, a physionomia moral 

deste trabalhador extraordinário, incidiríamos em falta se aqui não traçás-

semos, ao menos em carvoadas ligeiras, o programma do passado do Sr. An-

tonio Pereira Ignacio, sem o que não estaria integralmente conseguido o 

nosso intuito. 

L o g o após a formação da firma, e antes mesmo de sua primeira 

viagem aos Estados Unidos, em 1905, o Sr. Antonio Pereira Ignacio pla-

nejou e levou a effeito, em Sorocaba, a installação de uma fabrica de oleo 

de sementes de algodão, denominada '"Santa Helena", com machinismos 

importados da Inglaterra. 

Escriptor io Central — Inter ior 

Reconhecendo, todavia, que taes machinismos não podiam correspon-

der ás exigencias da industria iniciada, adquiriu, por occasião de sua per-

manência na America do Norte, o novo machinario para o estabelecimento 

— o primeiro que se construiu no Brasil. 
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Das proporções amplíssimas (la fabrica, offerece-nos segura idéa a area 

de 7 mil metros quadrados das edificações que a compoem. Produz diaria-

mente 9 . 6 0 0 kilos de oleo, para illuminação ou para mesa. A força lhe 

é fornecida por motor a vapor de trezentos cavallos e a producção, ao tempo 

de sua acquisição, por uma firma de São Paulo, era insufficiente para 

attender a todos os pedidos. 

Foi igualmente fructo de seu privilegiado poder de vontade a Rêde Te-

lephonica do sul paulista, que mais tarde deu origem á Bragantina, e cujas 

linhas se extendem por toda a zona sorocabana. 

Montou ainda, em Pilar, uma usina electrica, cuja energia é de dois 

mil cavallos. 

Outros emprehendimentos enriqueceriam a enumeração das antigas 

obras realizadas pelo Sr. Antonio Pereira Ignacio, se não fosse apenas nosso 

intento, relembrando as de maior alcance, unir ás affirmativas elogiosas 

e rigorosamente justas que aqui vão dispersas, a força probante dos factos. 

Manuseando papeis do archivo do Sr. Antonio Pereira Ignacio, em 

boa hora confiada á guarda e ao capricho de um seu auxiliar escrupuloso, 

vê-se que, já no anno de 1915, o grande industrial, em golpe de vista 

clarividente, comprehendera que as industrias textis paulistas teriam de de-

finhar, em virtude da escassez de fibras, provocada pelo imprevisto pheno-

meno metereologico que ferira fundo a lavoura paulista . 

Productores e vendedores dos Estados do Norte tiraram immediato e 

rendoso proveito da situação desfavorável para as nossas industrias, já 

elevando desmesuradamente os preços do artigo, já lhes fornecendo apenas 

algodão de péssima qualidade e péssimo emprego. 

Era, no entanto, exportado em larga escala o mais fino producto para 
a Inglaterra, onde commissarios exgottavam os success ivos "stocks", entre-
gando-os, por custo infimo, aos fabricantes daquelle paiz. 

Não só os estabelecimentos textis de São Paulo, como os do Estado do 

Rio de Janeiro e Minas Geraes, viram-se forçados, em semelhante apertura, 

a adquirir as fibras que lhes convinham nos mercados da America do Norte, 

arcando com as vultosas despesas de transporte e desvantagens da demora 

no praso da entrega. 

Por esse tempo, os industriaes britannicos despejavam nas praças brasi-

leiras, tecidos fabricados com a nossa própria matéria prima, por preços 

inferiores aos dos productos das fabricas brasileiras. 

Digno òe releoo 



Contra essa especulação dos negociantes do norte se insurgiu o Sr. 

Antonio Pereira Ignacio e, de accordo com o seu socio, commendador João 

Reynaldo de Faria, resolveu realizar uma viagem aos Estados nortistas, para 

organizar os meios de combate ás especulações dos exportadores daquella 

zona, em defesa dos interesses da industria paulista sacrificada. 

Conhecedor dos segredos do ouro branco, iniciou nos Estados do 

Norte uma campanha severa contra os especuladores e, desvendando aos 

seus collegas de São Paulo os processos ali postos em voga, em prejuízo da 

classe cujos interesses fôra resalvar, assentou o plano que deveria produzir 

a baixa esperada do producto. 

Escriptor io Central — In ter ior 

D e volta de sua viagem, ardorosamente se entregou á tarefa de incen-

tivar, pelo interior do Estado, o plantio, em larga escala, do algodão, distri-

buindo sementes sadias, especialmente para esse fim importadas. 

Graças á sua iniciativa, desabrochava por esse tempo em São Paulo 

uma nova lavoura. Para a consecução dos resultados em mira, concorria o 



Sr. Antonio Pereira Ignacio com a prudência dos seus conselhos aos lavra-

dores; e foi assim que, dentro de cinco annos, São Paulo produzia cerca 

de 11.025.900 arrobas de algodão, contra 628.000 arrobas em 1913. 

E' commum attribuir-se á geada e ao consequente desanimo dos la-

vradores paulistas, desilludidos com o desastre inopino que lhes prejudicou 

a cultura do café — a coincidência da diffusão do plantio de algodão em 

1918 e 1919, e a superproducção verificada nesses annos. 

Mas exige a verdade dos factos, que documentos f idedignos compro-

vam, se reconheça como victoria exclusiva do Sr. Antonio Pereira Ignacio 

o periodo de suprema vitalidade que attingiu o ouro branco em nosso Estado. 

A çollaboração continua e por vários titulos valiosa que ao desenvol-

vimento industrial de São Paulo vem por tanto tempo prestando a actividade 

multifaria do Sr. Antonio Pereira Ignacio, se por um lado ennobrece, com 

os seus rutilantes exemplos, o esforço luso em terra brasílica, por outro 

lado constitue motivo de envaidecimento para o Estado, que elle enriquece 

com o seu trabalho, e para a sociedade, em cujo meio se destaca e fulgura 

seu nome respeitável. 

N o terreno economico, deve-lhe São Paulo a diffusão de suas pequenas 

industrias, a primazia na fabricação de oleos, no aproveitamento integral 

das sementes de algodão e. sobretudo, o notável impulso que recebeu de 

sua poderosa capacidade. 



formação £>a gocíe 

òaòe commercial 

Para imprimir o incremento máximo á industria tão auspiciosa-
mente explorada pelo Sr. Antonio Pereira Ignacio, na plenitude do 
desenvolvimento e capacidade productiva por elle ideadas, pouco a 
pouco se evidenciava a necessidade da formação de uma firma. 

A São Paulo não se ajustava ainda por essa época o titulo de 
Manchester brasileira, que hoje lidimamente lhe assenta; não possuia 
ainda na perfeição com que hoje o ostenta, o apparelhamento indus-
trial que lhe faz a gloria e o orgulho. Portanto, as lacunas que logo 
notava o Sr. Antonio Pereira Ignacio em sua industria, como cau-
sas primordiaes do impedimento de um resultado plenamente satisfa-
ctorio, eram as mesmas de que se resentiam as industrias congeneres 
em nosso Estado. 

Estavamos em 1903, quando se organizou a firma actual de Pe-
reira Ignacio & Comp., da qual ficaram fazendo parte os Srs. An-
tonio Pereira Ignacio e o seu grande amigo Commendador Joãó Rey-
naldo de Faria, o qual reconhecendo as extraordinarias qualidades 
de trabalho do primeiro, lhe fecilitou assim a realização da sua ar-
dente aspiração. 

Organizada com um capital insignificante, mas amparada pela 

força de vontade de um e o prestigio de outro, a novel sociedade em 

breve tempo começou a ver os seus negocios desenvolverem-se, até at-

tingirem um logar preeminente no commercio e na industria pau-

listana. 

Tal foi esse desenvolvimento que, pela reforma de contracto so-
cial em 1920, o capital foi elevado a sete mil contos de réis, sendo o seu 
movimento annual calculado em mais de cento e cincoenta mil con-
tos de réis. 

Os seus principaes negocios são a exploração da fabrica de te-
cidos Luzitania e o commercio de algodão em rama. 
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fabrica lugítanía 

Installada em grandes edificios proprios, á Rua Florêncio de 
Abreu, no centro da cidade de São Paulo, esta fabrica se compõe de 
11.400 fusos que alimentam 394 teares, produzindo annualmente cerca 
de 4.000.000 de metros, com o horário diário de oito horas. Os seus 
machinismos são os mais aperfeiçoados e completos, não só nas secções 
de fiação e tecelagem, como nas de prepáração, tinturaria e acabamento. 

Os seus artigos, xadrez, riscados, zephires e brins, são muito co-
nhecidos nos meios consumidores, onde encontram franca acceitação 
pela sua qualidade excellente. 

Esta fabrica occupa cerca de 800 operários nas suas diversas 
secções. 





<£ommenòaòor foão 

Keynalòo òc f a r i a 

E' um dos principaes ornamentos do meio commercial da praça 
do Rio de Janeiro, onde ha longos annos reside. 

Chefe principal da importante firma João Reynaldo, Coutinho & 
C.a, soube impôr-se á conquista do logar de real destaque que hoje dis-
fructa, mercê das suas qualidades de trabalho alhadas a um caracter 
recto e impolluto. 

Não só no seio da colonia portugueza, da qual faz parte, como 
no do commercio brasileiro, o seu nome é conhecidíssimo e apontado 
como um verdadeiro exemplo de honestidade e trabalho. 

Nos meios associativos importantes, como na Associação Commer-
cial do Rio de Janeiro, tem sido varias vezes escolhido para fazer par-
te dos corpos dirigentes. 

Possuidor de avultada fortuna, nem porisso abandonou ainda a 
vida laboriosa a que se entrega desde moço, mantendo-se á testa dos 
negocios de sua importante casa commercial. 
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fabr ica paulíotana 

A Fabrica Paulistana está esplendidamente installada em prédio 
proprio, situado á rua Silva Pinto n. 2, na capital do Estado. Sua 
área total é de 10.230 m. q. 

Em diversos espaçosos salões desse importante estabelecimento 
fabril, funccionam 11.848 fusos e 385 teares, que produzem annual-
mente para mais de 5 milhões de metros de tecidos vários, como 
sejam: brins de differentes qualidades, xadrez, riscados e algodões de 
toda a especie. 

Occupam-se nas fabricas cerca de 700 operários. 

FABRICA PAULISTANA 







P A U L O P E R E I R A I G N A C I O 





fabrica X>otorantím 

O Estado de S . Paulo possue incontestavelmente as mais ricas e pros-

peras empresas industriaes do Brasil, encaradas em qualquer dos ramos em 

que ellas se subdividem. 

As industrias de tecidos de algodão nelle estabelecidas rivalizam com 

as melhores do mundo, pelo aprimorado acabamento dos seus productos e é 

já fel izmente bastante conhecida a affirmativa que contêm estas palavras 

para que nos excusemos a arrazoal-a. 

Dentre o grande numero de empresas desse genero aqui formadas, justo 

é destacar-se a Sociedade Anonyma Fabrica Votorantim, proprietária do esta-

belecimento do mesmo nome, situado no districto de Votorantim, distante 

sete kilometros da cidade de Sorocaba e um dos maiores estabelecimentos 

fabris da America do Sul. 

Uma colmeia òe 

trabalho e alegria 

Para quem a visite, a Fabrica Votorantim faz pensar, pelo suggest ivo 

espectáculo de trabalho intenso que nos offerece, nas grandes victorias do 

esforço humano sobre a natureza inculta. 

Em poucos annos, o scenario onde hoje assenta a fabrica transmudou-se 

como ao toque de uma vara encantada. A industria alborescente attrahiu para 

aquelle logar deserto as primeiras levas de trabalhadores e, em breve, em 

torno ao edifício fabril dominante, como irradiações vivas da vontade poderosa 

que o dirigia, começou a levantar-se o casario branco, na sua totalidade habi-

tações de operários da fabrica. 

Hoje, o panorama está completamente transformado. Occupa a fabrica 

Votorantim immensa área de terreno, e, dotada de vastos departamentos, des-

tinados á preparação, fiação, tecelagem, estamparia, sua producção mensal at-

tinge á elevada cifra de dois milhões de metros, mais ou menos. 
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A força motriz é gerada na própria fabrica, pelo represamento do rio 

Sorocaba, que atravessa a villa, e onde 3 .500 H . P . são distribuídos pelas 

suas dependencias, não só movimentando os seus machinismos e illuminando 

a Votorantim, como também supprindo de energia os tramways electricos que 

correm para a cidade de Sorocaba e de propriedade da empresa. A via electrica 

Votorantim, recentemente inaugurada, é destinada ao transporte de mercado-

rias, operários e passageiros entre Sorocaba e Votorantim e vice-versa, e está 

presentemente a concluir os trabalhos de alargamento de sua bitola de um 

metro, para a elec-

trificação do trecho 

do Votorantim a 

Serraria, num per-

curso total de 9 mil 

kilometros, em sub-

stituição de sua 

tracção a vapor. 

A fabrica Vo-

torantim occupa em 

seus serviços cerca 

de quatro mil ope-

rários, na sua maio-

ria residentes na 

villa, em casas de 

pronriedade da em-

pressa, que lhes of-

ferecem absoluta 

commodidade, con-

forto e hygiene. 

Possue mode-

lar theatro, linda 

egreja, amplo gru-

po escolar, além da 

pharmacia e consul-

tono medico, dotado de installações as mais aperfeiçoadas, — e estão em pro-

jecto a construcção da maternidade, hotel e hospital, destinados aos misteres 

dos seus habitantes, além de esplendido stadium e bello parque, para recerio, não 

só dos seus moradores como de seus innumeros visitantes. 

:: 274 :: 

Snr. Antonio Oliveira Penteado 
Director - gerente 









O auxilio ás construcções tem sido de grande alcance pratico para o 
desenvolvimento desse departamento, e nesse sentido a installação de olarias 
e depositos de materiaes, tanto em "Brooklyn Paulista" como em S. Caetano, 
tem trazido inestimáveis resultados não só para a empresa como, e principal-
mente, para os seus freguezes. 

pl a d m i n i s t r a ç ã o 

6 a 0ocící>aí>e ;; 

/ S i 

A administração da Sociedade Anonyma Fabrica Votorantim está assim 
composta: — director-presidente, Antonio Pereira Ignacio; director-gerente, 
Antonio de Oliveira Penteado; director-thesoureiro, Paulo Pereira Ignacio. 

O Sr. Antonio Pereira Ignacio de ha muito que tem o seu nome ligado 
ao meio commercial e industrial do Brasil, onde é tido no melhor conceito, 
não só pela absoluta seriedade com que dirige os interesses confiados á sua 
reconhecida competência, como pela orientação previdente, segura e sabia, com 
que imprime desenvolvimento ao seu programma administrativo. 

Imcansavel no desdobramento de 
sua actividade, procura ser justo, em 
todos os actos que pratica, tendo ape-
nas como ideal a prosperidade sempre 
crescente da empresa, a cujos destinos 
preside. F , o cada surto de progresso 
com que engrandece a sociedade, ja-
mais deixou no esquecimento os seus 
auxiliares e operários. A estes pro-
porciona conforto, multiplica a distri-
buição equitativa de benefiicios vários, 
e áquelles procura sempre melhorar as 
condições de vida. 

Appoiado e secundado pelos seus 
companheiros de directoria, por certo 
as victorias que o Sr. Antonio Pereira 
Ignacio tem colhido na sua existencia 
commercial e industrial, encerram va-
liosa contribuição do concurso dos es-
forços de seus. collegas de directoria, 

Tarcísio Augusto do Nascimento merecendo especial referencia o Sr. 
Gerente da Fabrica Votorantim Antonio Oliveira Penteado, que, nas 

administrações transactas, exerceu o cargo de director-thesoureiro, substi-
tuído agora nestas funcções pelo Sr. Paulo Pereira Ignacio, um dos mais 
jovens e intell igentes industriaes . do paiz. 



























45.749:384$520 

A gerencia da Fabrica Votorantim está confiada ao Sr. Tarcisio Augus to 
do Nascimento, que se tem revelado um devotado excedente auxiliar da 
empresa. 

Collocada em invejável situação de prosperidade a Sociedade Anonyma 
Fabrica Votorantim encerrou o seu balanço em 30 de Junho do anno corrente 
com um lucro liquido de 6.319:701$973 (seis mil trezentos e dezenove contos, 
setecentos e um mil novecentos e setenta e tres réis), assim demonstrado: 

BALANÇO GERAL EM 30 DE J U N H O DE 1922 

ACTIVO P A S S I V O 

B situação òa emprega 

no anno òo Centenario 

17.388:617$011 

5.887:407$076 
60:000$000 

I.699:600$000 
69:925$716 

13.126:305$94? 
S.0S5:173$270 
2.462:35S$500 

CAPITAL — 25.000 acções de 
200$000, cada uma, ao portador 

Emissão de debentures 
Letras a pagar 

Empréstimos: 
C|hypotheca . . 10.973:512$700 
C| caução de tí-

tulos 826:198$065 
C] caução de de-

bentures 90:428$300 

45.749:384$520 

Títulos descontados 
Salarios a pagar — pelos deste 

mez 
Diversos credores 
Deposito dos Directores 
Fundo de gratificação 
Porcentagem dos Directores . . . 
Reserva especial 2.042:882$688 
Fundo de depre-

ciação 2.092:882$688 
Lucros suspensos 5.197:327$253 
Lucros e perdas 3.355:226$640 
Secção de Terre-

nos — Lucros 
a liquidar . . . 1.121:982$290 

São Paulo, 30 de Junho de 1922 

Contador: — Domingos Pagani Directores: — 

Fabrica Votorantim, Cayeiras de 
Itupararanga, Fabrica de Ci-
mento Rodovalho e outras pro-
priedades, incluindo immoveis, 
machinismos, ferramentas, uten-
sílios, etc 

Stock de mercadorias e manufa-
cturas, nos almoxarifados, etc. 

Caução dos Directores 
Acções e debentures 
Caixa 
Diversos devedores 
Letras a receber 
Venda de terrenos 

5.000:000$u0(j 
2.402:000$000 
3.733:642$753 

11.890:139Ç065 

13.810:301$S59 

A ntonio Pereira Ignacio 
Antonio Oliveira Penteado 
Paulo Pereira Ignacio 

3.763:065$240 

416:458$800 
4.194:459$013 

60:000$000 
95:863$620 

383:454$470 



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE " L U C R O S E PERDAS 

H A V E R D E V E 

D E Fabrica Votorantim, Via Fér-
rea, Itupararanga, Fabrica 
Rodovalho, etc. 

294:901$918 
703:097$215 
144:512$500 

31:257$450 
32:000$000 

A Despesas geraes 
Juros e descontos 
Seguros 
Impostos 
Alugueis 
Vencimentos d o s 

Directores . . . . 
Donativos 
Custeio 
Eventuaes 
Juros e despezas 

de debentures 

Resultado das ope-
rações deste exer-
cício: 
Votorantim 
Itupararanga 
Rodovalho 
Diversos 

36:000$000 
56:397$360 

1:426$757 
166:090$763 

5.337:473$206 
438:258$272 

83:396$481 
419:383$000 6.278:510$959 

60:837$100 1.526:521$063 
41:191$014 Renda de immoveis 

Conta de distri-
buição : 

Fundo de depre-
ciação 

Porcentagem d o s 
Directores . . . . 

Gratificações . . . . 
Saldo para divi-

dendos 

479:318$090 

383:454$470 
95:863$620 

3 .355 :226$640 4.793:180$910 

6.319:701$973 6.319:701$973 

São Paulo, 30 de Junho de 1922 



£>r, fornolfo Ko6rigucg 6c ft3cr>c6o 

O Sr. Dr . Arno l fo Rodrigues de Azevedo é um dos ipoliticos mais antigos de 
S. Paulo, actualmente. Republicano desde os bancos académicos, entretanto só abraçou a 
carreira politica, por ocasião do go'lpe de Estado. Moço ainda, e com o v igor da mocidade 
e com a alma aberta aos grandes ideaes. o fechamento do Congresso Nacional causára-lhe 
viva indignação, e, espirito patriótico, poz-se ao serviço dos próceres paulistas. Desde ahi 
tem servido ao Part ido Republicano de S. Pau'.o, dentro da mais austéra disciplina, sendo 
hoje um dos seus mais acatados membros. 

O Sr. Dr . A rno l fo Azevedo nasceu em Lorena, aos 11 de novembro de 1868. 
Foram seus paes o Dr . A n -
tonio Rodrigues de Azeve-
do, barão de St." Eulalia, po-
litico na monarchia, fi l iado ao 
Partido Conservador, e a Sra. 
Eulalia Moreira de Azevedo, 
baroneza de >St.* Eu'alia. am-
bos descendentes de concei-
tuadissimas familias. 

Os seus estudos primá-
rios e secundários foram fei-
tos no antigo collegio " Men-
des V i e i r a " " do Rio de Ja-
neiro e depois em S. Paulo, 
em cuja Facu'dade de Direito 
se matriculou e d'onde sahiu 
formado em 1891. Advogou 
por algum tempo em sua ci-
dade natal, onde também oc-
cupou, naquelle anno, o cargo 
de promotor publico, posto 
que apenas por poucos mezes. 

Casando-se com D. Dulce 
Cockrane no mesmo anno 
da formatura, era seu intui-
to abr i r banca de advocacia 
na capita>! paulista, mas cir-
cumstancias particulares que o 
levaram a Lorena, ifizeram 
que ali fosse suriprehen-
dido com o gesto revolu-
cionário de Deodoro. Aos que 
se manifestaram contra o 

mesmo, alliou-se de corpo e alma, tornando-se em Lorena um dos baluartes de resistencia 
e, desde ahi, o chefe lorenense, de accordo com os membros proeminentes do grande Par-
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t ido Republicano Paulista, os saudosos e benemeritos Conselheiro Rodrigues Alves, Ber-
nardino de Campos, Glycerio, Campos Salles e outros. 

Por occasião da revolta de 1893, organisou em Lorena batalhões pa>triot|icos que, com 
banda de musica á frente, todos fardados á sua custa, seguiram para Itararé. 

Só em 1894 é que accedeu fosse seu nome incluído na chapa para deputada estadual, 
o que de .facto fo i eleito, tendo exercido o malndato desde 7 de abril de 1895 a 12 de abri l 
de 1899. Nesse anno, .por divrgencia de .principias em assumpto politico, renunciou á cadeira 
de Deputado estaduaí, conservando, porém, a presidencia da Camara Municipal, cargo que 
occupava desde 30 de setembro de 1892 e que continuou a occupar, indefeotivamente até 
hoje, e no -qual amorosamente vem prestando á sua terra os mais assignalados serviços. 

Em 1902 foi eleito Deputado federal pelo 4." Districto, tendo sido reéleito para 
todos as 'egislaturas, até á actualidade. 

Como Deputado federal começou a prestar á nação os seus bons serviços, entre os 
quaes, no inicio, manifestando-se contra os impostos inter-estaduaes, e depois como mem-
bro da Commissão de Justiça e Constituição. 

N a legislatura de 1906, emquanto o il lustre e saudoso Dr. Carlos Peixoto era elevado 
ápresidencia da Camara Federal, o Sr- Dr . Arno l fo Azevedo era eleito 1.° vice-presi-
dente, tendo como tal occupado varias vezes a presidencia das sessões. Com a morte 
de A f fonso Venna e com a orise politica que em consequência d'ella se manifestou, re-
nunciou com Carlos Peixoto, o seu posto, voltando, entretanto, ao seio daquella Commis-
são. A l l i , sobretudo, durante a presidencia Hermes da Fonseca, com os casos que então 
surgiram de estado de sitio e intervenções, o Sr. Dr . A rno l fo Azevedo revelou-se tam-
bém um dos nossos bons interpretes da Constituição, um dos dignos emulos de Aristides 
Mi l ton e João Barbalho, conhecedor profundo de autores norte-americanos e argenti-
nos nos seus luminares pareceres ou votos vencidos. 

Muitos dos seus melhores trabalhos como relator e dos muitos projectos e respecti-

vas justificações em plenário, como o credito hyp'othecario rural, etc., elle os enfeixou em 

volume, a que deu o t i tulo de "Trabalhos Parlamentares", cuja edição 'togo se esgotou. 

Na passada presidencia Epitácio Pessoa, os seus pares o elegeram presidente da Camara 
Federal, tendo sido após a Constituinte Republicana, o primeiro politico paulista que toccupa 
o elevado cargo. 

Ao agradecer aos seus pares a sua eleição, o assumpto principal de sua oração foi 
exactamente esse: o de ser e íe o primeiro paulista a occupar a presidencia da Camara, 
apezar de ter sido sempre S. Paulo, desde a Convenção de I tu ' e o manifesto republicano 
de 1870, um dos mais denodados campeões republicanos, onde os ideaes democráticos pri-
meiro encontraram éco, e onde mais cedo f rut i f icaram. 

Politico de lealdade a toda a prova, de viva fé republicana, de disciplina partidaria 
insophismavel, de comprovada honestidade, tem servido á Republica com amôr e part i-
cularmente ao Partido Republicano Paulista, com summa dedicação, e, como presidente 
da Camara dos Deputados Federal, tem mostrado á nação a 'linha .recta e austera do seu 
caracter. 

Eis, pois, em rápidos traços a biographia desse illustre paulista, -que, iniciando a sua 
carreira politica no verdor da mocidade, na escola da propaganda, ainda mais do que 
nunca, com a experiencia dos annos poderá prestar maiores e melhores serviços ao Estado 
e á nação. 



£>r, fírmíano pinto 
Como substituto do Dr. Washington Luiz, foi eleito, a 15 de Janeiro de 1920, 

Prefeito desta Capital, o Sr. Dr. Firmiano Pinto, figura de grande realce na 
chronica politica do Estado de São Paulo e que por isto mesmo constituía, ao 

ser indicado para tão elevado posto administrativo, uma bella segurança de ca-
pacidade e de realisações proveitosas ao progresso do município. 
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Esta eleição assumia um caracter singular de responsabilidade na circuns-
tancia da approximação dos festejos do nosso Centenario, nos quaes São Paulo, 
como centro primordial de nacionalismo, tinha o dever imperativo de collaborar 
em equação com o seu passado e a sua predestinação, dentro da grandeza fede-
rativa Outras razões surgiam, concomitantemente, a aggravar a tarefa dos re-
presentantes da população paulistana; entre ellas, o desenvolvimento crescente 
da cidade, o continuo augmento de habitantes, determinando uma complexidade 
da problemas de alto interesse geral, os serviços públicos, exigindo paciente exa-
me e remedio acertado nos seus necessários aperfeiçoamentos e, ainda, as ques-
tões que dizem com a hygiene da cidade, com a alimentação dos seus habitantes, 
com o embellezamento das ruas e praças, com a edificação de casas operarias, 
com a arrecadação e applicação das rendas municipaes. 

Dessa vasta serie de phenomenos irremovíveis, a reclamarem intelligencias 
lúcidas e bem organisadas, tem sabido a actual Camara extrahir maravilhosos 
benefícios, graças á esclarecida visão dos homens distinguidos pela confiança pu-
blica para a missão de proteger os destinos da nossa Capital, elevando-a á maior 
altura no período historico da commemoração da Independencia. 

E' de toda justiça destacar entre os obreiros da invejável prosperidade que 
hoje goza a Capital paulista, o nome do illustre Prefeito Municipal, cuja orien-
tação é por si só uma licção brilhante de patriotismo e um attestado eloquente 
de competencia e honorabilidade. 

Assim é que a Cidade, já de si tão justamente orgulhosa pelas conquistas 
em que se avantajou nos últimos annos, pôde agora offerecer aos seus visitantes 
as galas da alegria e da graça com que participa das grandes homenagens ao 
Centenario brasileiro. 

O Dr. Firmiano Pinto, filho de Itú, onde nasceu a 4 de Maio de 1861, come-
çou em 1880 a sua carreira publica, no cargo de amanuense da Secretaria do 
Governo. Foi escolhido no anno seguinte para o cargo de Secretario da Policia, 
e, em 1886, nomeado Juiz Municipal e de Orphãos de Limeira. 

Eleito Vereador á Camara Municipal de São Paulo em 1894, occupou o 
mesmo anno, o cargo de Intendente da capital. 

Em 1895, o 1.° districto confiou-lhe o mandato de Deputado á Camara Fe-
deral, do qual se desempenhou brilhantemente. 

Foi Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda e Agricultura no gover-
no do Dr. Campos Salles, e mais tarde, da Agricultura com o Dr. Peixoto Go-
mide. 

Voltou, em 1898, á Camara Federal, reeleito pelo 1.° districto, onde soube, 
pela somma dle virtudes que ainda hoje o singularizam na vida politica de São 
Paulo, conquistar as mais radicadas e justas sympathias. 

Ainda em 1898, accedendo ao convite do Presidente do Estado, Dr. Ber-
nardino de Campos, desempenhou as altas funcções de Secretario da Fazenda. 

Foi Commissario do Estado die São Paulo na França e Suissa, em 1912. 
Nos períodos intermediários das suas funcções administrativas e politicas, 

tem-se dedicado á lavoura. 
Eleito, pela primeira vez, Prefeito desta Capital em 1920, o Dr. Firmiano 

Pinto de tão bella maneira vtem dirigindo o nosso município que não causará 
extranheza alguma aos que lhe acompanham a trajectória administrativa a sua 
reeleição para o elevado posto a que em bôa hora foi chamado pela vontade 
intelligentie e divinatoria dos paulistas. 
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Aestructura etnologica do povo paulista, complexa, nebulosa, mflue singu-
larmente no nosso phenomeno literário. A cultura Occidental, transpor-
tada dia a dia, fresca e na sua /expressão mais alta, pelas levas 

emigratorias, renovou nosso pensamento, formando na geraçao^ actual, 
uma mentalidade que se divorcia violentamente do fulgido grupo dos velhos 
que, entre nós, carregava o facho das idéas literarias em voga. 

Todas as revoluções sociaes de ante-guerra e suas consequências post-
guerra abalaram o patrimonio de idéas que faziam a fortuna dos nossos 
feirados e uma divergencia visceral scindiu os dois grupos, que, social-
mente passaram a ser expressões de duas forças antagónicas, duas cor-
rentes em contraste: a misoneista e a philoneista, forças de cujo embate surge 
o equilíbrio e a evolução do nosso pensamento. 

E', pois, esse espirito — que se revela na actuação literaria de cada 
grupo q U e os define, sendo "novos", na mais lidima extensão da palavra, 
artistas que já emulavam, ha tempos, com a reputação victoriosa de muitos 
"velhos" e "velhos", até mesmo, "decrepitos", alguns artistas juvenis, so 

agora revelados ao publico pelas suas obras. 
Para exemplo traremos á baila o nome de Monteiro Lobato, autor 

dos "Urupês", contemporâneo, em sua reputação, e gloria de Canto e Mello, 
para lembrar um artista dedicado á prosa. 

N o pae de Géca Tatu' sente-se, mais que se explica, a dextreza, a viva-
cidade, o imprevisto, o colorido do estylo, qualidades decorrentes do celere 
espirito dos "novos". N o autor da "Alma em Delirio", como na "Pulseira 
de Ferro", do sr. Amadeu Amaral, o desalentado da narração meticulosa, 
objectiva, sem arrepios, accusa o processo moderado e absoleto, que con-
flicta, berrantemente, com a hora de revelações, prodigios e violências que 
atravessamos. 

Nesse segredo de intuição do espirito modernista — que o artista actual 
percebe na consciência cósmica do momento — na maneira liberta e lépida 
de exprimil-o, na audacia dos seus processos technicos, forros ao panurgismo 
das escolas, no grande senso mystico, lyrico, subjectivo que a contemplação 
e a estupefacção dos formidáveis phenomenos de reforma universal puzeram 
em cada alma, residem os característicos do artista novo. 

Por um phenomeno social e ethnicamente explicável, foi S. Paulo o 
iniciador da reforma e o que a expressou, de maneira formal e definida, 
na actuação collectiva dos chefes da nova corrente, numa já famosa semana 
de Arte Moderna, no Municipal. 
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Definida, porém, a expressão "novos", constatemos a significação deste 
momento literário dentro do organismo do nosso Estado. 

A repercução que vem tendo e que terá, cada dia mais accentuada,. 
a actuação dessa galharda cohorte de artistas, attingirá todas as forças d y 
namicas do Estado, da sua ethica social á sua economia. H a quem negue 
a influencia da literatura na vida das collectividades, considerando-a mais 
como consequência de factos e phenomenos sociaes, que como causa me-
diata e immediata delles. 

Para nós, a literatura é causa e effeito. Ella crêa, pela sua força per-
suasiva, pelo contagio mental das idéas que expande, um ambiente psychico 
e, após, soffre as influencias desse mesmo ambiente. Da elegancia da expo-
sição de uma these artistica, que gire sobre um facto moral ou econonnco, 
da persuasão que se irradie delia, pódem depender a modificação visceral 
de uma instituição legal e social assente. 

Exemplo: a campanha abolicionista, feita nos Estados Unidos e aqui 
com a participação dos grandes artistas: da palavra (eloquencia), do ro-
mance, do verso. Não ha negar, para retrotrairmos mais nossa these, que, 
de um lado, Tasso e Arisco fomentavam o gosto pelas aventuras e pela ca-
vallaria; de outro lado, Cervantes lhe dava, com um só livro, o golpe de 
graça. 

Se isso é historicamente exacto, se a arte exerce uma definida missão nas 
collectividades humanas, o surto admiravel da nova literatura paulista terá 
uma forte repercução na reforma dos nossos anachronicos costumes. 

Aliás não é mister ter-se um espirito prophetico para se annunciar o 
inicio dessas radicaes reformas. Os factos diários o attestam. Já se trans-
formou a nossa consciência politica local; já se sente que ainda alguns 
representantes inexpressivos e sem talento das massas eleitoraes mais evo-
luídas estão exercendo uma missão transitória e têm seus dias contados 
como Balthazar depois do prodígio. Já, no governo, ascenderam homens 
de idéas e de programmas definidos, conscios das arduas difficuldades que 
se lhes antolham. Já na nossa vida economica — organização agraria, orga-
nização industrial e commercial — um espirito novo o dirige e defende, 
traçando-se programmas, para nós inéditos, de protecção, expansão e dis-
ciplina. Já nas relações jurídicas da vida collectiva — e tudo falta a 
fazer na concepção do direito repressivo — cream-se institutos baseados em 
idéas mais largas e igualitarias. Já se tenta cohibir a anarchia e a licença 
indecorosas de certo jornalismo. Já se palpa uma preoccupação mais pro-
funda na investigação de certos phenomenos que antes eram relegados a 
um campo secundário. Já se procura disciplinar, com cursos methodicos, 
nosso pensamento philosophico. 

Todo esse levedar de vida, em grande parte fomentado pela acção incan-
sável da arte dos "novos" assíduos no jornalismo, vae ser focalizado pelas 
obras destes e os espíritos práticos sempre acharão, entre os excessos de 
imaginação de taes creadores, aquellas idéas úteis que o senso realista e 
formalistico delles jamais conceberia. Porque não ha negar que os artistas 
verdadeiros possuem o miraculoso dom dos aedos, isto é, o espirito illu-
minado da antevisão e da prophecia. 

Ha, pois, definida, patriótica, clara, uma missão a cumprir dentro da 
literatura. E essa missão incumbe aos "novos", porque elles é que são 
as expressões sensacionaes da vida em movimento e os interpretes fatali-
zados deste admiravel momento historico. 
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Entre os sacrificados de hontem vamos encontrar os primeiros victo-
riosos de hoje. Os primeiros gritos de revolta contra o formalismo esthetico, 
methodizado pelos moldes de orthodoxismo escolástico, na plena e anachro-
nica voga nacional do parnasianismo e do lyrismo clássicos, surgiram em 
S. Paulo e Santos com os "Poemas do Vic io e da Virtude", repudiados aos 
brados pela critica, e com um livro original e fulgido de Af fonso Schimidt. 

Essas duas inconfidências literarias, juguladas pelos maioraes da cri-
tica, deixaram luminosa semente. A tentativa frusta da segunda inves-
tida sediciosa e innovadora do "Moysés", teve igual sorte. A poesia, hiera-
tica, petrea, impassível da musa parnasiana, admiravelmente prestigiada 
por Francisca Julia e Martins Fontes, thronejava no seu irreductivel plaustro 
de gloria. De outro lado, o saboroso e bello lyrismo de Vicente de Carvalho, 
em pleno esplendor apotheotico de êxito, inutilizava os assaltos dos bar-
baros e schismaticos reformadores. 

Na prosa — de que S. Paulo foi, no romance e no conto, sempre paupér-
rimo — é que se abriu a ruidosa brecha. Lobato, cáustico, arrepiado, irre-
verente, deflagrava, como um petardo, com seus "Urupês", rompendo o 
Canudos literário da sua escola regionalista, agora decadente e arrasada, 
illuminada apenas pelas perpetuas labaredas desse incêndio de ironia e de 
masculinidade papiniana que são suas tres ou quatro obras de prosa aggres-
siva e viril. E que Lobato não pôde ser classificado entre os "velhos", prova-o 
o assombro que causou então seu estylo, sem alambicamento, sem côr 
de processos technicos em uso, coisa que era estudada pelos "velhos" nas 
receitas classicas de Castilho, Camillo e Herculano. 

Lobato foi um sigambro cheio de plumas multicores e com lança e 
escudo f lammejantes a destruir e a tripudiar sobre os escombros áticos de 
um templo literário feito de linhas regulares e de castos silêncios de abobado 
pasmo junto das carneiras de uma multisecular geração de poetas e escripto-
res defuntos. Foi a gargalhada no templo. Foi o raio irreverente de sol na 
penumbra somnolenta do sepulchro onde rondavam os simulacros apavoran-
tes dos deuses olympicos. 

O seu triumpho animou os martyres precursores. Ouvindo elles o ruído 
do desmoronamento, crearam fé nova e surgiram, lyra em punho, a cantar 
a epopéa da Reforma. Tiradentes, Gonzaga, vivos, davam a mão a Feijó e 
a José Bonifacio. A inconfidência frusta saudava a independencia victonosa, 
Os "Urupês" eram o grito do Ypiranga da arte paulista. O pensamento de 
S. Paulo, rompendo o casulo do seu servilismo aos processos e escolas extran-
geiras, proclamava sua autonomia. E a historia da nossa literatura consta-
tará que foi em S. Paulo que começou a nascer uma consciência literaria su-
zerana, forra do tributo até então pago aos mestres geniaes do continente 
europeu. 

III 

<£ypreggõeg e e^poen^ 

Iço òa corrente nopa 

Em todos os campos da actividade beletristica tem actuado a corrente 
nova. Mesmo no romance — que deve ser considerada a mais importante 
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contribuição literaria e que entre nós era escasso — appareceram, triura-
phando, nomes que logo ganharam o favor do publico. 

Comecemos, porém, nossa synthetica resenha pela poesia, fórma artis-
tica mais explorada no paiz. Nesse ramo de literatura os "novos" envolveram 
singularmente, chegando alguns dos seus cultores mais ousados a romper 
violentamente todos os processos consuetudinários e alguns, mesmo, a 
cahirem no exaggero condemnavel dos excessos, esbanjando assim apro-
veitável acervo de inspiração e de não pouco talento. 

Sem serial-os pelos seus valores — que subtil trabalho de apreciação 
seria e delicado pela susceptibilidade dos melindres, porquanto está sempre 
viva, com a eterna humana vaidade, a formula horaciana que affirma ser 
irritável o animo dos vates — lembraremos com possivel critério chrono-
logico, os nomes dos ''novos" que se affirmaram na arte difficil do verso. 
Guilherme de Almeida deu-nos, na primeira phase, incerta, ainda o "Nós" 
que foi um clarinado triumpho. Depois a "Dança das Horas" e o ''Messidor". 
Já senhor da sua profunda personalidade, appareceu com a "Soror Dolorosa", 
um dos livros mais fortes do Brasil, em todos os tempos. D'ahi alcando-
rou-se na expressão superior da sua arte que se crystaliza nas "Canções 
Gregas", "Narciso", etc. ''Era uma v e z . . . " é um retorno ao seu lyrismo 
inicial de fácil êxito. 

Af fonso Schimidt, o extranho e agil acrobata de idéas e rimas, depois 
de triumphar com as "Janellas Abertas" e com uma peça em verso fragi-
lima, retomou sua ascendencia artística com essa deliciosa "Mocidade", 
que lhe assegurou um singular destaque no quadro dos nossos valores 
poéticos. 

Goffredo Telles, com o "Mar da Noite", velho na technica, novo no 
espirito, continuou sua obra com a "Fada Nua", acceita com applausos 
pela critica. Mas deixemos a cr i t i ca . . . E' ella uma hypothese em S. 
Paulo, agora tornada mais possível pelo amparo que lhe têm dado uns 
bellos nomes. 

José Lannes escreveu "Vana". E' curta ainda sua bagagem literaria 
para uma apreciação abalizada. O espirito da sua arte, porém, liberta-se 
da tyrannia dos moldes lyricos e parnasianos em voga. Ribeiro Couto 
deu-nos um bello livro de versos cheios de sentimento e de poesia. Ass im 
Galeão Coutinho e Paulo Gonçalves, este um pouco emperrado ainda pelas 
suggestões do passado. Cleômenes Campos, "novo", está em vesperas de 
ser julgado com suas obras a publicar. 

Mais profundo, mais cheio de pensamento, mais senhor do espirito do 
momento, Plinio Salgado, após uma revolução radical nos seus processos 
de arte, affirma, na sua obra esparsa e nas suas poesias inéditas, a possi-
bilidade de um grande poeta subjectivo, e forte. Ha na nervura central da 
sua inspiração a largueza das visões amplas e uma extranha preoccupação 
de plastica verbal adequada á subtil actuação da sua arte. Agenor Bar-
bosa, mais lyrico, mais accessivel, menos hermetico, é, incontestavelmente, 
um dos "novos" destinados a obter maior favor do publico. 

Apesar de "novos" na edade e na publicidade das suas obras, Nuto 
S a n t A n n a , Altair Miranda e Graccho Silveira estão completamente di-
vorciados da corrente. Quer pela fórma, quer pelo fundo, estes tres apre-
ciáveis poetas ligam-se umbelicalmente ao núcleo luminoso do passado, do 
qual tentaram refrescar os processos sem conseguir fugir ao seu conhecido 
e delimitado âmbito de idéas. 

Entre os mais avançados surge o bloco dos pseudo-futuristas, ckí S. 
Paulo, com Mário de Andrade á frente, o bizarro e fulgido cantor da 
"Paulicéa Desvairada". Seguem-no, na sua iconoclastica rebeldia, Luiz 
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Aranha, Serge Milliet, — que só tem escripto e publicado obras em fran-
cez — Tácito de Almeida. A intransigência desses avanguardistas, autono-
mos individualmente nas formulas expressionaes da sua arte, começa a in-
sulal-os no nosso meio literário num aggrupamento definido. A reacção 
desse grupo, engrossado pela adherencia mental de outros prosadores e 
poetas, foi escandalosamente aggressiva, sendo de recente memoria a 
ruidosa Semana de Arte Moderna, realizada no nosso Municipal, com a 
participação de pintores, músicos, architectos e esculptores dos mais no-
táveis do paiz. 

O publico, ferido nas suas tradicções pacatas de tranquilidade artística, 
sentiu-se convulsionado pelo imprevisto assalto aos bastiões plúmbeos das 
suas convicções estheticas seculares e reagiu pela reprovação ostensiva 
da vaia. 

Entretanto, não ha negar que a attitude consciente e decisiva desse 
movimento influiu visceralmente nos credos artísticos paulistanos e do 
paiz, conseguindo impôr-se como um valor apreciavel e — se não fôra sus-
peito nosso juizo — concluiríamos de maneira insophismavelmente vi-
ctoriosa. 

Mário de Andrade é uma figura singular e impressionante na nossa 
ambiência mental. Culto, dispondo de uma sensibilidade e de uma 
imaginação vastas, não foi ainda comprehendido nas suas subtis intenções 
e tem soffrido impiedosa guerra. Não affirmaremos, como quer o curto e 
citado grupo que chefia, que os seus processos estheticos representem o 
instante artístico do paiz. Múltiplas e complexas são as manifestações 
hodiernas da arte e seria pretenção, si não fôra juizo desacizado, acreditar-se 
que um artista, sósinho, possa ser o expoente absoluto de um dado instante 
mental. Modernidade não quer dizer "futurismo", tirando-se mesmo a esta 
palavra a expressão dogmatica e estreita que lhe deu o grupo marinettista 
na Italia. 

N o conto, tirante Lobato com seus "Urupês", a producção tem sido 
fraca. Nenhuma revelação sensacional. Salisbury Coutinho deu-nos o "Se-
meador de Peccados". Gabriel Marques, interessante e ainda incerto, " O s 
Condemnados". Schimidt a "Brutalidade". Armando Cayubí, um forte, está 
um pouco á margem da corrente. Não podemos enquadrar nella nem a 
"Cidade do Amor" do sr. Lagreca, nem o "Sr. D. Torres" de René Thiollier. 
Pedro Rodrigues de Almeida conserva inéditos contos adoraveis. 

D ignos de nota são os ensaios de Fernando Azevedo, senhor de estylo 
agil e limpido, bello e escorreito. Nesse genero de estudos merece menção 
Sud Menucci, critico arguto, espirito lúcido de estudioso e observador. 
Rubens Amaral, Couto de Barros, são valores reaes a affirmar-se breve, 
com a próxima publicidade das suas obras em elaboração neste momento. 

N o romance t ivemos e teremos ainda, para breve, obras valiosas e 
serias. Léo Vaz, o triumphante autor do "Professor Jeremias", si se en-
carta na corrente dos "novos" pelo seu espirito cáustico e fino, afasta-se 
algo pela profunda repercussão que no seu temperamento causou a obra de 
Machado de Assis, de que seu romance tanto accusa os processos de com-
posição e desenvolvimento. Sem essa eiva, que tira á sua obra o gosto ori-
ginal da factura, cujo possível ineditismo foi exgotado pelo genial creador 
de "Quincas Borba", teríamos no seu romance a revelação de um dos 
maiores escriptores brasileiros actuaes. Estamos certos de que, em pro-
ximo livro, Léo Vaz se libertará dessa tutela artistica, a qual, fatalmente, 
concorrerá para o sacrifício da bella observação critica do nosso ambiente, 
tão argutamente concebida no seu livro. 
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Albertino Moreira tentou o romance com relativo êxito. Dadas, porém, 
as altas qualidades de estylista que possue e seu invulgar talento, não nos 
admirará que seja um triumpho o proximo trabalho que escreverá. 

Para prestigio da gloria do romance paulista imprimem-se nos prelos 
de Lobato tres notáveis composições de Oswald d'Andrade, nome feito na 
critica e no jornalismo locaes. São ellas: "Os condemnados", "Estrella de 
Absyntho" e ''Escada de Jacob". N o s s o conhecimento desses livros le-
va-nos a crer numa das mais ruidosas estréas literarias a verificar-se entre 
nós. Oswald é bem a expressão viva e agitada do actual momento historico-
social paulista e seus livros enfeixam a inquietude dramatica da batalha de 
almas que se fére na urbe babilónica de S. Paulo. Oswald affirma-se como 
um dos maiores romancistas brasileiros de todos os tempos. 

A critica — para que servirá a critica se ella jamais passa de uma im-
pressão parcialissima e pessoal? — não tem expoentes entre os "novos". 
Candido Motta Filho, que a exerce com constancia, é um creador. Oswald 
d'Andrade, Mário Andrade, Sergio Buarque de Hollanda — paulista que 
móra no Rio — fazem-na esporadicamente, como franco-atiradores. 

O artista creador escalado a critico é um heresiarcha. Lobato, com a 
palmatória de Saint-Boeuve, procedeu como um macaco numa loja de lou-
ças. Oswald, apreciando uma obra, bem como Mário Andrade, é irritante-
mente unilateral. A critica perdeu totalmente a sua funcção literaria. N o 
Brasil, onde todos os livros até hontem eram julgados geniaes, não tem ella, 
ao que nos consta, nenhum prestigio. Parece-se, inteiramente, a um obser-
vatório metereologico, cujos boletins são sempre fel izmente seguidos ás 
avessas pelo cauto publico. 

A critica, a verdadeira analyse imparcial, sem preferencias por aggrupa-
mentos, sem condecendencias para as qualidades pessoaes dos autores, 
exerce-a o povo, na sua sabia consciência. Ha nelle um alto e obscuro senso 
esthetico que o leva a condemnar e a applaudir as obras que são más ou 
as que têm mérito. O processo pelo qual elabora esses arestos de julga-
mentos definitivos, é de selecção lenta, passado o ruido do êxito ou do 
desastre da estréa. 

Contra o talento real não ha conspirações possíveis para abafar seu 
brilho. Contra a mediocridade não ha defezas nem apoios. O publico váia 
e applaude, esquece e consagra. Elie é o juiz supremo e único. N o seu 
tribunal, anonymo e terrível, ha uma tabella real de valores que faz a re-
putação das grandes obras e a condemnação dos falsos talentos e dos 
cabotinos. 

I V 

faceíg prepígões 

Cem annos após a sua independencia politica, S. Paulo começa a con-
quistar sua independencia mental. Não é pequena a formidável obra e o 
valor do pensamento representado pelo grupo de brilhantes beletristas que 
vimos, em rápido exame, de citar. Mas o que não está ainda revelado, o 
que está na rutila nebulosa cultural que se forma com a mocidade do Es-
tado, cujos lampejos, aqui e acolá, chegam, ás vezes, a reflectir-se na ca-
pital paulista, é que solidifica nossa fé e nossa esperança na admiravel mis-
são cultural de S. Paulo no seio da Federação. 
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0õo Paulo Kaílroay Compcmy 

Com a promulgação do decreto legislativo que autorizava o Go-
verno, em 1835, a conceder privilegio para a construcção de estradas 
de ferro que se dirigissem da Corte para as capitaes de Minas Geraes, Bahia 
e Rio Grande do Sul, inaugurava o Padre Diogo Feijó, Regente do Império, a 
idade mais propicia ao despertar das nossas forças e ao aproveitamento das 
nossas fabulosas riquezas. 

U m anno mais tarde, 
por seu turno, o Gover-
no provincial de S. Paulo 
decretou uma lei, e logo 
outra mais ampla em 
1838, autorizando a con-
strucção de uma ou mais 
estradas de ferro que, 
partindo de Santos, at-
t ingissem Campinas, Pi-
racicaba, Itu ou Porto 
Feliz, bem como do mes-
mo ponto inicial para 
Mogy das Cruzes. 

Sem a segurança de 
renda para os grandes ca-
pitaes que na empresa 
proposta seriam emprega-
dos, tiveram breve occa-
so sem êxito as primei-
ras tentativas. Finalmen-
te, pelo decreto n. 1.759, 
de 26 de abril de 1856, 
o Governo Imperial con-
cedeu á Companhia que 
incorporassem o Barão de 
Mauá, o Marquez de Mon-
te Alegre e o Conselheiro 
João Antonio Pimenta Saguão principal da Estação da Luz 
Bueno, privilegio pelo , ^ 
prazo de 90 annos para a exploração de uma estrada de ferro que, passando 
pela capital de São Paulo, ligasse Santos á então villa de Jundiahy. 

A principal condição de viabilidade do projecto era a concessão da garantia 
de juros de 7 % sobre o capital empregado, sendo 5 °/o pagos pelo Governo 
Geral e 2 °/o pelo provincial. Por poucos annos, porém, se tornou effectiva essa 



Rggões í>c louDor 

Promovendo só ella o transporte de passageiros e mercadorias para 
Santos; escoadouro único por onde se remove para aquelle porto toda a 
producção de São Paulo e a dos Estados limitrophes, destinadas á exportação, 
e accumuladas nos vários pontos de entroncamento pelas suas tributarias, para 
o descenso áquella cidade litoranea — o papel da São Paulo Railway na vida 
economica do paiz é de summa relevancia. 

A solida construcção das linhas, a qualidade do material rodante, a irre-
prochavel ordem dos serviços, tudo nella corresponde harmonicamente á sua 
importancia e conceito. 

Ha actualmente 9 trens diários para passageiros entre São Paulo e Santos, 
e 10 de Santos para São Paulo, sendo que aos feriados ha mais um comboio 
em cada sentido. Os carros de luxo, em uso nesse trecho, são dos melhores 
que circulam hoje em dia, proporcionando agradavel conforto aos viajantes, 
mediante uma taxa assás módica. 

Alguns dos comboios para Santos conduzem carros-buífets e restaurantes. 

(Ds planos inclinados 

A construcção dos planos inclinados da Serra do Mar constitue um no-
tável trabalho de engenharia. 

Sendo esse o trecho mais difficil a vencer em todo o percurso da es-
trada, desde Santos até Jundiahy, pela differença de nivel de quasi 800 me-
tros, tornou-se mistér supplantar esse obstáculo por meio de planos incli-
nados, accionados por machinas fixas, processo apenas até então applicado 
em estradas de trafego diminuto. Não faltaram descrentes no successo do 
systema adoptado, aliás mais economico, devido á excepcional natureza do 
terreno. 

Comtudo, o systema de cabos attestou a maior segurança, e é digno de 
nota a preferencia que, cerca de quarenta annos mais tarde, lhe assegurou o 

garantia, pois, começando logo a estrada a dar rendimento proprio, foi o governo 
com grande lucro reembolsado das importâncias pagas á Companhia, que, em 
1889, animada pelos frutos colhidos, desistiu da alludida garantia. 

As locomotivas da São Paulo Railway foram as primeiras a funccionar 
no territorio paulista. 

A 24 de Novembro do anno de 1860 tiveram o inicio os trabalhos de 
construcção da estrada de ferro, sendo afinal, depois de diversas inaugurações 
parciaes, aberta ao trafego, em 16 de fevereiro de 1867. toda a linha de 
Santos a Jundiahy numa extensão de 139 kilometros. Conservando e melho-
rando, modelar e continuamente, sua rêde ferroviaria, a São Paulo Railway 
collabora na propulsão do excepcional progresso do Estado de São Paulo, de 
maneira sobremodo proveitosa para a sua lavoura, o seu commercio e as suas 
industrias; e na expectativa de que o progresso paulista, bem como o dos 
Estados visinhos possam pôr á prova um dia a capacidade maxima da estrada, 
a Companhia, desde 1913 que tem concluídos estudos para a electrificação da 
linha velha da Serra, a qual ficará assim com capacidade superior á dos novos 
planos inclinados. 



governo, quando a Companhia lhe apresentou, em novo programma, outros 
diversos systemas para vencer a Serra, servindo-se dos melhoramentos co-
nhecidos nessa época. 

Os primitivos planos in-
clinados existem ainda em con-
dições de funccionar, mas como 
a sua capacidade estava em 
vias de ser attingida, foi deter-
minada a construcção dos planos 
inclinados existentes, que fazem 
com bastante margem todo o 
serviço de cargas e passageiros 
destinados a Santos 011 proce-
dentes daquelle porto. Taes ser-
viços, iniciados em 1897, fica-
ram concluídos em 1900. 

Ao passo que nos antigos 
planos inclinados os brekes não 

Uma das 5 machinas fixas dos Novos Planos tinham outra funcção senão am-
Inclinados - 1000 cavallos de força. p a r a r e r e f r e a r QS t r e n s > QS 

novos, sendo combinados com uma locomotiva, fazem o serviço de manobras 
nos patamares de 
cada uma das 5 
secções da Serra 
e agarram, por 
meio de dispo-
sitivos especiaes 
um cabo sem f im 
o qual funcciona 
com uma correia, 
e é accionado por 
5 vigorosas ma-
chinas f ixas de 
1 .000 cavallos de 
força cada uma. 

Prevendo a pos-
sibilidade de ser 
dentro de alguns 
annos exgotada a 
capacidade dos 
novos planos in- ^ " ' 
clinados, a Com- Tunnel n.° 1 visto do tunnel n.° 2 e Casas Operarias 
panhia já tem 
estudos feitos para o melhoramento da velha linha da Serra, de modo que esta 
fique com capacidade ainda superior á da nova. 

<£gtflçõo òn gug 

A Estação da Luz é uma das mais sumptuosas do continente sul-ameri-
cano. Obra de dimensões e aspecto monumental, assentando a coberta das suas 
amplas plataformas sobre um gigantesco esqueleto de ferro, a Estação da Luz 
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Trecho dos Novos Planos Inclinados, vendo-se em baixo a 3." machina 

f i x a dos Antigos Planos 

Raiz dos Novos Plano? Inclinados Chegada em Piassaguéra 



está edificada sobre uma área de 9 .400 metros quadrados e possue interna-
mente duas plataformas que se communicam entre si por largos passadiços. 
No intervallo livre das duas plataformas assentam seis vias differentes. 

Todas as dependencias do serviço estão ahi ordenadamente installadas, alo-
jando-se no pavimento superior do corpo principal do edifício a administração 

Vista das plataformas e uma dai fachadas da Estação da Luz 

da estrada. As bagagens e encommendas são conduzidas até as plataformas por 
meio de ascensores, em departamentos especiaes, aos lados extremos da es-
tação; e quanto ao movimento de carga e descarga de mercadorias, foram 
para isto destinados os grandes armazéns do Pary, edificados numa área de 
21 .500 metros quadrados, entre as estações da Luz e do Braz. A área total 
occupada por armazéns e pateos de materiaes e cie manobras é de 160.000 me-
tros quadrados. 

Mantém ainda a São Paulo Railway uma agencia no centro da cidade, 
á rua Anchieta n.° 3, afim de facilitar ao publico o envio de telegrammas, 
despacho de bagagens e encommendas e emissão de passagens. 

Tneltioramentoís 
e p r o p r i e d a d e s 

Simultaneamente com a construcção da nova linha da Serra do Mar, em-
prehendeu a São Paulo Railway um melhoramento, cuja concessão estavam a 
reclamar as necessidades imperiosas derivadas do rápido desenvolvimento do 
trafego: — a duplicação de toda a linha de Santos a Jundiahy, numa ex-
tensão total de 139 kilometros. Foram a esse tempo construídos também todos 
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os edificios das estações da estrada, os melhores que se conhecem em igual-
dade de condições no Estado, e que, muito embora haja augmentado o movi-

mento do trafego na zona, 
encontram-se ainda quasi to-
das em condições de attender 
ás exigencias do serviço. 

Ao lado das estações interme-
diarias, possue a Companhia pe-
quenas casas de modelo sobrio 
para residencia do pessoal res-
pectivo. 

Além da linha mencionada, a 
S . Paulo Railway é concessio-
naria da que, partindo de Cam-
po Limpo, na linha tronco, serve 
as florescentes cidades de Ati-
baia, Piracaia e Bragança até 
Vargem, nas raias do Estado de 
Minas Geraes. 

Essa estrada, que se desenvolve por 108 kilometros em bitola de um 
metro, constitue o maior, porventura, entre os factores progressistas daquella 
região. 

<«• -t t 
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Trecho pittoresco no 4." Plano Inclinado — 
Serra do Mar 

ft òírecçõo òa Companhia 

A direcção dos negocios da importante Companhia britannica está 
confiada a uma directoria composta de personalidades de relevo no mundo 
financeiro e ferroviário de Londres, e que no curto prazo do seu mandato, 
vêm zelando com seguro critério pela situação de esplendor em que ha de-
cennios se encontra a empreza e introduzindo não poucos melhoramentos nos 
serviços da estrada. 

O presidente da 
Companhia, Sr. Con-
de Bessborough, vi-
sitou o Brasil no 
fim do anno passa-
do, inspirando nas 
rodas cultas e admi-
nistrativas do paiz 
numerosas amizades. 
Os demais directo-
res Srs. Oliver Bu-
ry, Windham Ba-
ring, General Guy 
Lubbock e Sir Mau-
rice de Bunsen já 
aqui também estiveram e conhecem as necessidades da Companhia que di-
gnamente dirigem. 

O cargo de superintendente no Brasil é desempenhado pelo Sr. Coronel 
Eric A. Johnston, a cuja operosidade e clarividência se devem em grande 
parte as iniciativas com que se enriquece o progresso da Companhia. 

Na capital paulista, o Sr. Coronel Eric A. Johnston, a par do conceito 
que lhe asseguram suas altas funcções, gosa de justas sympathias, conquis-
tadas pelo seu cavalheirismo. 

Uma das estações intermediarias — Cubatão 



<20íraòa òc ferro Borocabana 

Galgada a Serra de Santos e postos em fácil contacto com o mar São Paulo e 
Jundiahy, esforçaram-se, mesmo com sacrifícios, os nossos maiores para que 
trilhos fossem extendidos a todos os centros productores da então província 
de São Paulo. A Assembléa Provincial, genuína reprtesentante dos Paulistas, 
decretava leis de garantias e outros favores e construcções e explorações de 
estradas de ferro; e formavam-se empresas com pequenos capitaes e grande 
numero de associados, porque pobre era a população, as quaes constituíram 
posteriormente a rêde ferroviaria do Estado de São Paulo. 

Dentre outras leis, tendo em vista esse desideratum, encontram-se a de 
24 de maio de 1870, e a de n.° 33 de 20 de março de 1871, que deram ori-
gem ás estradas de ferro Ituana e Sorocabana, respectivamente. 

Faixa relativamente estreita comprehendiam a esse tempo os centros de 
população da então provinda de São Paulo, de modo, que com o desenvolvi-
mento das estradas de ferro, surgiram conflictos entre ellas sobre direitos de 
zona. 

A' medida que as estradas progrediam, novas leis foram siendo decreta-
das de modo a assegurar os capitaes nas estradas de ferro, mas não só em 
faixa relativamente apertada estavam os centros de população da provinda de 
São Paulo, como também a falta de completo conhecimento de nossa geogra-
phia trouxe conflicto entre essas estradas relativamente a direitos sobre zonas. 

Essas questões foram resolvidas pela lei n.° 25, de 19 de março de 1887, 
que delimitou a respectiva zona ás tres estradas de penetração então existen-
tes, cabendo á Ituana a esquerda do Tietê, á Paulista a direita desse rio e a 
esquierda do Mogy Guassu', e á Mogyiana a direita do Mogy Guassu'. 

Essa sabia medida que devemos á previsão do grande paulista Antonio de 
Queiroz Telles, Conde de Parnahyba, permittiu a não dispersão de capitanias 
em luctas lestereis para absorver pequenas zonas. Essa lei, que ainda se acha 
em vigor, porquanto acto algum a revogou, não cogitou, entretanto, das relações 
entre a Ituana e Sorocabana. 

Não podendo a Ituana seguir a direcção do seu traçado — Brotas, Ibi-
tinga, etc. — por invadir a zona que veio a pertencer á Paulista, adquiriu a 
linha ferrea do Engenho Central de Piracicaba e a Companhia Fluvial Paulista, 
de Navegação dos rios Piracicaba e Tietê, e obteve concessão para 
a construcção de uma estrada de ferro ligando Porto Martins a São Manoel. 



Tenclo a Sorocabana attingido Botucatu' e obtido concessão para o seu pro-
longamento a Avaré, luctas surgiram com a Ituana sobre direitos de zonas. 
Cessaram ellas com a acquisição da Ituana, pela Sorocabana, em 20 de fevereiro 
de 1892. Para normalisar então o serviço, que muito difficultosamente era feito 
pela navegação, principalmente no Piracicaba que só em curto periodo do anno tem 
agua bastante, fez a Sorocabana a ligação de Rubião Júnior, a São Manoel e de 
Victoria a Treze de jMaio, abandonando o trecho de Araquá a São Manoel, cujas 
condições technicas eram péssimas, passando o trafego desses trechos a ser feito 
pela Sorocabana. 

Proseguiu a Sorocabana os seus prolongamentos e, em 1902, as pontas 
de seus trilhos se achavam em Bom Jardim, no prolongamento de São Manoel; 
em Cerqueira Cesar, no Ramal de Tibagy; e em Itapetininga no ramal de Ita-
raré. Tanto o ramal de Tibagy, como o de Itararé, a partir de Tatuhy, são de 
concessão federal. Nessa época difficuldades financeiras trouxeram a fallencia 
de Cia. União Sorocabana e Ituana, sendo a massa adquirida pelo Governo 
da União que, mediante o pagamento de £ 3.250$000, a transferiu, em 1905, ao 
Estado de São Paulo, que contrahiu para isso um emprestimo de £ 3.800.000 
com Dresdner Bank de Berlim, destinando a importancia excedente a melho-
ramentos na Estrada. 

Com a proficiente direcção do Dr. Alfredo Maia, Superintendente nomeado 
pela União e mantido pelo Estado de São Paulo, foram os trilhos dessa via 
ferrea extendidos de Bom Jardim a Bauru', 40 kilometros; de Cerqueira Ce-
sar a Salto Grande 114 kilometros; e de Itapetininga a Itararé, divisa com o 
Estado do Paraná, 207 kilometros; e construidos os ramaes de Piraju, e Santa 
Cruz do Rio Pardo. A o todo 410 kilometros. 

Em 1907 foi a estrada arrendada á Sorocabana Railway Company, median-
te o compromisso de satisfazer esta os juros e amortização da responsabilidade 
que o Estado tem para com o Dresdner Bank, debito trasido pela acquisição da 
Sorocabana, e entregar ao Estado 25 % da renda liquida do contracto. Esta 
era determinada, depois de deduzidos da renda liquida do trafego os encargos 
dos arrendatarios, a saber: — 1.°) serviço do Dresdner Bank; 2.°) serviço de 
juros do capital empregado pelo Governo nos melhoramentos e prolongamentos 
da Estrada; 3.°) serviço dos juros do capital reconhecido dos arrendatarios; 4.°) 
quota necessaria á constituição do fundo de reserva. Compromettia-se mais 
o Estado a fazer o prolongamento da Estrada mediante o pagamento pela Soro-
cabana Railway Co., de 6 % do capital que para esse fim fosse despendido. 

Não satisfazendo a Sorocabana Railway os interesses da zona, cujo desen-
volvimento tinha sido muito superior aos recursos que a Estrada tinha rece-
bido dos arrendatarios, teve o Governo, em 26 de setembro de 1919, que rescin-
dir o contracto, pagando á Sorocabana Railway, em apólices da divida pu-
blica 21.036:673$900 como indemnisação e 27.658:308$383 equivalente á impor-
tancia que foi julgada como empregada pela Sorocabana Railway em seus 
melhoramentos. 

Escasso sendo então o material rodante da Estrada, pouco segura a Via 
Permanente e deficientes as suas estações, armazéns e officinas, despendeu 



o Estado, de 1919 a 31 de dezembro de 1922, a importancia de 20.116:674$738 
com a acquisição de locomotivas, carros e vagões, consolidação do leito, cons-
trucção de armazéns e estações, melhoramentos em officinas e abastecimentos de 
agua. Com esses melhoramentos, a renda bruta de 24 mil contos passou a 
36 mil, trazendo a renda liquida um augmento correspondente a 20 % desse ca-
pital pelo Estado empregado na Sorocabana de modo a ter ella elementos para 
manter em dia os seus transportes. 

De 1907 até esta data grandes capitaes empregou o Estado na Sorocabana 
em novas construcções, tendo os seus trilhos attingido a margem do Rio Pa-
raná, em Presidente Epitácio, sendo construídos, alem disso, os ramaes de Por-
to Feliz, Itatinga, Boreby, e ligada a Ituana a Campinas. 

A primitiva locomotiva e a locomotiva actual 

A extensão total da Sorocabana, incluindo os seus ramaes, é de 1.771 ki-
lometros. Nos trechos construídos antes da fallencia da Estrada de Ferro União 
Sorocabana e Ituana, encontravam-se curvas de 90 metros de raio ie rampas 
de 2,5 Nas construcções feitas de 1903 a 1907 a rampa maxima passou a 
ser de 1 1/3 °/o e as curvas de 163 metros raio mínimo, e, dessa época em diante, 
a rampa maxima foi de 1 % e o raio minimo das curvas de 191 metros. 

Atravessa a Sorocabana zona de producção a mais variavel, tanto que o café, 
principal factor do desenvolvimento de nossas estradas de ferro, concorre para 
a sua renda com uma media de apenas 15 °/o. 

O quadro que ciamos a seguir apresenta a renda e despesa dessa Estrada 
a partir de 1911, assim como a quantidade de passageiros, animaes, toneladas-
kilometros de mercadorias, e demonstra o quanto tem ella concorrido para o 
progresso do Estado de São Paulo: 





Construída a Sorocabana — como as demais estradas do Estado de S. 
Paulo — por associações organisadas para servirem a determinadas localidades, 
pois os l imitados recursos de nossos paes não permettiam cogitar de grandes 

Os dados relativos ao anno de 1922 não estão completamente apurados, 
mas não podem se afastar em muito dos que se acham na relação anterior. 

Para poder julgar do desenvolvimento que tem tido a região do Para-
napanema, que só ultimamente obteve elementos de tracção rapida e economica, 
apresentamos o movimento de algumas estações, figurando entre ellas diversas 
que só ha pouco tempo os trilhos a ellas chegaram: 
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empresas, foi ella prolongada para satisfazer aos interesses de outras localida-
des, formando a serie z ig-zags que actualmente apresenta. Agora, que o 
desenvolvimento de sua zona faz approximarem-se do limite de capacidade 
cie transporte alguns de seus trechos, é o momento opportuno para serem 
construídas estradas complementares, que eliminem os longos percursos 
actuaes e sirvam regiões hoje afastadas, permittindo addiar a duplicação 
em toda a extensão. 

A ligação de Sorocabana a Avaré virá servir as populações de Sarapuhy, 
Rio Bonito e outras, desafogando grande parte do tronco e o trecho Botu-
catu'-Avaré, com um encurtamento não inferior a 50 kilometros; a ligação de Ita-
petininga a Sorocaba diminuirá de uma hora ou mais o percurso dos grandes trens 
ao sul do Brasil; a ligação da Chave Chicot, na Ituana, a Paranhos, no tronco, 
além de trazer um grande encurtamento aos transportes actuaes, acarretará o 
abandono da navegação do rio Piracicaba, que só pode ser feita em poucos me-
ses do anno, e virá incrementar uma grande zona no coração do Estado, que ho-
je quasi improductiva pela deficiencia de transportes; e o prolongamento de 
Boreby a Quatá, além de descongestionar o pesado trafego do ramal de Tibagy, 
permittirá remuneradora exploração da serra do Mirante, cujos productos 
actualmente não pódem chegar aos mercados consumidores, por trazerem des-
pesas superiores aos seus valores. 

O trecho S. Paulo-Sorocabana, logo que as condições de cambio e preço de 
materiaes o consintam, deve ser duplicado e substituda a tracção a vapor pela 
electrica. A planta geral annexa indica os traçados que propomos, em linhas 
pontilhadas. 

Possuindo o Estado uma via ferrea que, partindo de Campinas vae ter ao 
'Mogy-Guassu', em Padua Salles", a Funilense, foi ella incorporada ultima-

mente á Sorocabana, passando a ser a extensão total desta ultima de 1863 ki-
lometros. 



Companhia paulista 6c <2stra6a0 6c ferro 

Fundada em 1868, com o capital de 5.000:000$000, para construir a linha 
de Jundiahy a Campinas, com 45 kilometros de extensão, esta Companhia é a 
mais antiga empreza nacional de estrada de ferro existente em o nosso Estado. 

O seu capital official é de 140.000:000$000, em 700.000 acções do valor 
nominal de 200$000. 

Em 1892, a Companhia, querendo 
adquirir a linha de Rio Claro, contra-
hiu um emprestimo externo de . . . . 
í de 2.750.000, juros de 5 %, o qual 
se acha sensivelmente reduzido. 

0 movimento de passageiros nas 
linhas da Paulista é extraordinário, 
sendo de cerca de tres milhões o nu-
mero dos que circulam annualmente. 

As linhas dessa empreza ferroviá-
ria transportam perto de dois milhões 
de toneladas de mercadorias, por an-
no, subindo a quantidade de animaes 
a trezentas mil cabeças, mais ou me-
nos. 

Um facto que não é para ser es-
quecido, pois merece aqui o nosso lou- C o n s A n t o n i o P r a d o 

vor, e certamente não seremos o pri-
meiro a notar-lhe o grande alcance, é a iniciativa pela Companhia Paulista do 
transporte gratuito de immigrantes e suas bagagens para o interior do Estado. 

Desde 1882, quando esse serviço começou de ser feito gratuitamente, até 
o ultimo dia do anno de 1921, a Companhia deu passagens em seus trens 

a 761.401 immigrantes. Esta estatística 
permitte avaliar os benefícios que nos 
tem prestado a importante empreza bra-
sileira. 

A Companhia Paulista é a mais 
progressista de nossas emprezas de via-
ção. A ella cabe a iniciativa do empedra-
mento do leito ferroviário, do carro 
restaurante, do carro Pullman, da ele-
ctrificação e da cultura florestal co-
mo meio de se abastecer de lenha e 
dormentes. 

Dispõe a Companhia, para o ser-
viço do seu trafego, de bom mate-
rial rodante, possuindo 194 locomotivas, 
272 carros de passageiros, e 3.904 va-
gões de mercadorias. 

1 ^uu^u l d t s „ J l l t uc iviuiwevaue A extensão total das linhas da 
Companhia era, em 31 de Dezembro de 

1921, de 1.275 kilometros, dos quaes 1.231 em via singela e 44 em via dupla, 
tendo importado o seu custo, segundo as contas approvadas pelo Governo de 



São Paulo, em cerca de 205.000:000$000. Alem do trafego das linhas próprias, 
a Companhia Paulista conta com o trafego de linhas tributarias na extensão 
total de alguns milhares de kilometros. 

No exercício de 1921, foi o seguinte o seu movimento financeiro: receita 
49.006.949$079, despeza 32.386:285$716, saldo 16.620:663$363. 

Para o fim de prover as suas linhas de dormentes, e combustível, a Com-
panhia Paulista dedicou-se activamente á cultura florestal em grande escala, 
com o proposito ainda de concorrer com a sua madeira ao mercado interno 
e mesmo aos mercados extrangeiros. 

Para esse fim emprehendeu a Companhia, após sérios estudos, a plantação do 
eucalypto, chegando a realizar uma 
cultura formidável, pois possue actual-
mente oito hortos em differentes loca-
lidades, todos á beira de suas linhas 
ferreas, com perto de 9.000.000 de 
arvores de differentes edades. 

A Companhia Paulista, sobrepu-
jando todas as difficuldades, não me-
diu sacrifícios para electrificar as suas 
linhas, dotando São Paulo com esse 
melhoramento á altura da nossa pros-
peridade material e da nossa civila-
sação. 

Ella foi a primeira Companhia a 
praticar esse emprehendimento, achan-
do-se o trecho de Jundiahy a Cam-
pinas perfeitamente electrificado, e 
com magnificos resultados, prose-
guindo-se nos estudos oara estender 
esse beneficio a outras linhas da mes-
ma Empreza. 

Apezar de muito ter feito, a 
Paulista trata ainda de realizar no-
vas obras de maxima importancia, 
como o prolongamento de sua artéria Dr. Adolpho Pinto 
principal de Barretos á margem do . 
Rio Grande, o prolongamento da linha de Piratininga até ao Valle do Rio Feio 
e o prolongamento do ramal de Piracicaba. 

E' fácil verificar, do que ahi fica, a poderosa contribuição da Companhia 
Paulista no progresso do Estado de São Paulo e, consequentemente, em proveito 
da federação brasileira. 

E' seu presidente o eminente brasileiro Cons. Antonio Prado, cujo pa-
triotismo e energia já o ajustaram, em notável relevo historico, na gratidão 
paulista. 

Conta ainda a Companhia com a collaboração profícua e infatigavel de um 
corpo de distinctós engenheiros brasileiros que, no desempenho de suas funcções, 
vêm imprimindo aos serviços da importante empreza a mais brilhante e pro-
veitosa orientação. 



Companhia fcrropíarta 0. Paulo=<£0903 

A "Companhia Ferroviaria S. Paulo-Goyaz" foi constituída a 30 de Março 
de 1916, para concorrer ao leilão da massa da "Companhia Estrada de Ferro 
S. Paulo-Goyaz", que se liquidou judicialmente, tendo sido a acquisição em 
12 de Maio daquelle anno. 

A "Companhia Estrada de Ferro S. 
Paulo-Goyaz" foi constituída em 10 de Se-
tembro de 1911, pela fusão da Companhia 
do mesmo nome e da "Companhia Estrada 
de Ferro Pitangueiras", tendo esta obti-
do concessão municipal ein 8 de Março de 
1902 e aquella concessão estadual em 4 de 
Maio de 1909 

O primeiro trecho de linha inaugu-
rada (32 Klms. de Bebedouro a Monte 
Azul) foi aberto ao trafego publico por 
decreto estadoal n.° 1.848 de 29 de Março 
de 1910, e, na linha Pitangueiras — de 
Passagem a Olympia, e 33 do Ramal de 
por decreto estadual n.° 2.17P de 2 de 
Dezembro de 1911. 

Presentemente estão em trafego 147 
kilometros, sendo 114 da Linha tronco, de 
Passagem a Olympia, e 33 do Ramal de Dr. João Sampaio 
Jaborandy, de Ibitiuva a Terra Roxa. Presidente 

A estrada possue hoje 20 estações. 
As zonas atravessadas pelas linhas são todas ellas ubérrimas, de terra roxa 

e massapé branca apuradissimas, aproveitadas para a cultura de café, algodão 
e cereaes e para as invernadas de capim gordura e jaraguá. 

A Companhia projecta construir o prolongamento de Olympia a Cachoeira 
do Maribondo nas divisas de Minas Geraes, cujo territorio será attingido por 

Ponte sohre o Rio Mogy-Guassu' — Estação da Passagem 



uma ponte de rodagem. Assim, todo o movimento de gado e mercadorias do sul 
de Minas, parte de Matto-Grosso e Goyaz, será feito por aquelle ponto obrigato-
rio, emquanto a linha ferrea não fôr prolongada atravez do Triangulo Mineiro, 

ao sul do 
Estado tí'e 
Goyaz. 

As terras 
marginaes á 
Estrada não 
custam me-
nos de . . . . 

1 :OOC)$OCO 
por alqueire 

de 24.200 
melros qua-
drados. 

O capital 
social da 

"Companhia 
Carro construído nas off icinas da S. Paulb-Goyaz F i e r r o v i a r i a 

S. Paulo-
Goyaz" é de 5.000 :000$000, tendo a mesma ainda o capital de 1.665 :054$200 em 
obras novas, augmento de material rodante e reservas. 

A sua Directoria, composta de homens de brilhante destaque social e gran-
de competencia, é assim constituída: Presidente, Dr. |oão Sampaio, advogado, 
senador estadual e agricul- —1-—— ^ 
tor; Superintendente, Dr. ^ y 0 0 ^ 
Oscar Wernek, engenh?i- ^ ^ 

Estação de Olympia 

ro, ex-chefe da Linha e Locomoção da Estrada de Ferro Sorocabana; Directo-
res, Numa de Oliveira Director do Banco de Commercio e Industria de S. Pau-
lo e Fazendeiro de café, e Horácio Espindola, ex-connnerciante e capitalista. 

A "Companhia Ferroviaria S. Paulo-Goyaz" tem a sua séde á Rua 15 de 
Novembro, n.° 26, nesta capital. 
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Koòolptío IHíranòg 
O Sr. Rodolpho de Miranda é figura de ha muito emmoldurada na gratidão 

dos paulistas. Republicano verdadeiro, de ideal e de coração, na phrase que lhe 
teceu o grande Quintino Bocayuva, era já, na edade de vinte e um annos, um 
combatente franco e ardoroso da monarchia, tendo bebido em estudos que 
fizera na Europa as luzes que lhe orientaram o espirito para as fileiras da pro-
paganda do novo regimen. Ao mesmo tempo que iniciava a sua carreira poli-
tica na Villa de S. Simão, estabelecia-se ali com uma fazenda de café re-
partindo entre esta e a lucta pela victoria democratica a sua actividade ge-
nerosa e fecunda. Conquistando um brilhante prestigio, mercê da sua intelli-
gencia e energia, foi escolhido para a Camara Federal onde a sua passagem 
foi assignalada por uma série de triumphos, e altamente proveitosa aos prin-

cípios republicanos. Chamado á pasta da Agri-
cultura no governo do Dr. Nilo Peçanha, c 
Sr. Rodolpho Miranda organizou completamen 
te aquelle Ministério realizando uma admirave 
administração que mereceu de eminentes perso 
nalidades brasileiras os mais enthusiasticos < 
crmmovidos applausos. Applaudiu-o o paiz in 
teiro com a creação do Serviço de Protecção ao 
índios e Localização dos Trabalhadores Nacio 
naes. Empenhado em apparelhar o Brasil do 
necessários departamentos para a sua expansãc 
ngronomica, creou S. Exc. aprendizados agri 
colas, escolas especiaes de agricultura, curso: 
ambulantes, escolas domesticas agrícolas, post' 
zootechnicos, postos metereologicos, fazenda-
experimentaes, campos de experiencia e de-
monstração e outros serviços de esplendidos re 
sultados práticos. Comprehendendo o alcance da 
perfeita organização desse departamento governamental, de summo valor no nosso 
paiz destinado a empolgantes e excepcionaes conquistas agrícolas, o illustre homem 
publico estendeu a sua acção tanto quanto lhe permittiu a sua gestão na nova 
e importantíssima pasta. 

Industrial de grande visão, é a sua antiga fabrica de tecidos "Arethuzina", 
em Piracicaba, um attestado eloquente das suas virtudes raras de espirito e 
de coração, pois que nella encontram os operários uma organização ideal e o 
sentimento de justiça que os compensa dos labores, exaltando-lhes a admiração 
pela figura do elevado democrata que os dirige. 

Membro da Commissão Directora do Partido Republicano Paulista e se-
nador do Estado, o sr. Rodolpho Miranda é, ao lado de eminentes republica-
nos, uma das mais queridas individualidades do nosso mundo politico, desta-
cando-se pela sua ardente fé patriótica, pela sua admiravel capacidade de ho-
mem publico e pelos seus incommuns sentimentos de generosidade e gentileza. 

Possam estas pallidas linhas, que mal esboçam a nossa sympathia pelo 
emerito cidadão da Republica, servir como testemunho de homenagem á sua 
existencia luminosa, digna dos mais altos e sinceros louvores dos paulistas. 
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X>r. eabricl ft, fra £>etga 
Nasceu em Alienas, Estado de Minas Geraes, no anno de 1879. 
Fez os preparatórios na capital de S. Paulo, onde em 1902 recebeu a 

laurea de Bacharel pela nossa Academia de Direito. Uma vez terminado 
o curso jurídico, entrou a exercer a advocacia nesta cidade, até que foi esco-
lhido para o cargo de Delegado de Policia da mesma. 

Nomeado, depois, Juiz de Direito da comarca de Araras, ali conquistou 
immediatamente a sympathia geral, recebendo innumeraveis provas de con-
sideração durante o seu proveitoso exercicio naquelle posto. 

Após quatro annos de magistratura, obteve a nomeação para um dos 
tabellionatos creados em São Paulo em 1912. 

Reside neste Estado ha trinta e tres annos, espaço de tempo durante o 
qual, quer como advogado, quer como autoridade policial, quer como tabel-
lião publico, soube conquistar verdadeiros amigos e admiradores. O cartorio do 11.° Tabellião, Dr. A. Gabriel da Viga, está installado 

á Rua de S. Bento, n. 42, Palacete Crespi. 
Trabalham no referido Cartorio dezenove ajudantes habilitados, legal-

mente nomeados pelo meretissimo Juiz de Direito, e que são os Srs.: 

José Rodrigues Machado — Substituto, Adalberto Teixeira de Car-
valho, Brasilino Vieira, J. Pinto Gomes, Octaviano Luz Mendes, Manoel 
Sostheny Gomes, Luiz Antonio Netto Caldeira, Hildebrando do Amaral 
Pacca. 

CAIXA E C O R R E S P O N D Ê N C I A : 

Fabio da Veiga Oliveira, Ignacio Uchôa da Veiga. 

E S C R E V E N T E S E C O P I S T A S : 

Antonio Gonçalves Souza Júnior, Carlos Alves da Silva, Vicente Nata-
lio Muraro, Jayme Teixeira Pinto, Mário de Carvalho, Oswaldo da Veiga 
Oliveira Alberto Simões de Carvalho, Benedicto José da Silva, Carlos Ma-
gno de França. Occupa o cargo de Porteiro o Sr. Bruno Farabotti. 



Banca france^e c Jtalíana 

per 1'plmcríca 6cl 

Quiz a " Banca Francese e Ital iana per 1'America dei Sud" , na passagem da mais 
gloriosa data brasileira, participar das commemorações que o Paiz, celebra, com o resumo 
de sua historia e a exposição de sua obra na grande Nação onde emprega a maior parte 
de sua actividade. 

Para isso, evitando detalhes estatísticos e 
referencias especiaes sobre cada ramo da acti-
vidade commercial de S. Paulo, cujo assum-
pto é largamente tratado em outra parte deste 
l ivro, procuraremos demonstrar, numa ligeira 
monographia, com os dados que nos foram 
fornecidos pelo referido Estabelecimento Ban-
cario, as successivas transformações do pro-
gresso desta Casa de credito, que não tem 
somente contribuído para o desenvolvimento do 
commercio italiano, no Estado, mas também 
tem dado o mais amplo apoio ás iniciativas 
do commercio e da industria paulfista e do 
Brasil em geral. 

A " Banca Francese e Ital iana per 1'Ame-
rica dei S u d " que, quasi se pôde considerar 
uma instituição nacional, porquanto contraria-
mente aos outros Bancos, foi constituído em 
São Paulo e daqui se fo i irradiando progres-
sivamente no Brasil primeiro e depios no ex-
trangeiro, teve em sua existencia tres phases 
diversas: em 1900, quando a Colonia Italiana, 
que havia tomado proporções extraordinarias 
no Brasil, depois da Lei Áurea, tendo uma 
expansão commercial bastante accentuada e 
sentindo, por isso, necessidade de um Banco 
proprio, capaz de comprehender e preencher 
a lacuna que havia então em o seu seio, fo i 
constituída a primeira -casa de credito da Co-
lonia pelo Sr. Comm. Puglísi, com o capita! 
de 2.000 contos, dos quaes apenas realizou 
3.000, tomando o nome de B A N C O C O M -
M E R C I A L I T A L I A N O D E S. P A U L O . O 
Sr. Comm. Puglisi tendo sido eleito seu pre-
sidente, iniciou as transacções do novel Ban-
co, de uma forma activa e intelligente, fa-
zendo-o florescer a despeito das luctas que 
teve de enifrentar. 

A segunda phase passou-se em 1906, quan-
do, em virtude de um accôrdo com a " Banca 
Commercial e I ta l iana" , de Milão, elevou seu 

capital de 2.000 a 5.000 contos de reis pas- Fachada principal 
sando, então, a denommar-se B A N C O C O M -
M E R C I A L I T A L O - B R A S I L E I R O . 

Mais tarde, em 1910, ou seja quatro annos depois, deu-se a terceira phase, devido 
a uma nova combinação com dois grandes institutos bancarios francezes — " L a Société 
Générale e La Banque de Paris et dos Pays Bas" . O seu capital, que era de 5.000 contos, 
fo i augmentado para 25 milhões de francos e, des^a época em deante, .passou a chamar-se 
" B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A P E R L ' A M E R I CA D E L S U D " ; desde então 



iniciou um periodo ascencional de desenvolvimento e prosperidade. O seu capital fo i 
posteriormente elevado de 25 a 50 milhões de francos, sendo hoje as suas reservas de 35 
milhões de francos. 

Pelas suas tradições e pelo cri tério em que sempre se tem inspirado, o Banco tem 
merecido as mais honrosas incumbências por parte de innumeros estabelecimentos de cre-
dito do extrangeiro, com os iquaes mantém constantes transacções, oorno ainda dos gover-

nos de varias nações, notadamente do da Italia, que >lhe tem confiado delicadas missões 
de caracter patriotico, .sobretudo no periodo da guerra. 

Pondo em .resalto ainda a preferencia que lhe tem dispensado a operosa Colonia 
Italiana, cujas iniciativas no campo do commercio, da industria e da lavoura, têm mere-
cido o máximo e incontestável apoio moral e monetário da "Banca Francese e I ta l iana" , 

Aspecto interior 

verifica-se .que esse Banco, agindo sabiamente com uma politica finanoeira toda especial, 
toda criteriosa, tem conquistado logar proeminente na historia bancaria do nosso paiz e 
do extrangeiro. Não poderia ser para menos, porquanto, o seu engrandecimento está em 
proporções de igualdade com o progresso da Colonia I tal iana e do prospero e grande 
paiz em que a mesma desenvolve as suas iniciativas. 

Quando o Banco iniciou suas operações, contava apenas dez empregados e hoje, 
só no Estado de São Paulo, o seu pessoal é de 400 e de 800 em todo o Brasil Na sua 
Succursal de S. Paulo, irecebe diariamente cerca de 1.000 cartas, expedindo 1.400 appro-
ximadamente, não se falando do serviço telegraphico avultadíssimo e do de telephonemas, 
pois, dispõe d e oito linhas em sua séde de S. PauJo e de linhas directas para Santos 
e Rio de Janeiro. 

As suas Succursaes são as seguintes: Rio de Janeiro, São Paulo, Curityba, Porto 
Alegre, Pernambuco, Rio Grande e Santos; Agencias: Araraquara, Barretos, Bebedouro, 
Botucatu, Caxias, Espiri to Santo do Pinhal, Jahú, Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, Ponta 
Grossa, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Pardo e São Manoel, accrescendlo as 
Succursaes de Buenos Aires e do Rosario, na Republica Argent ina; de Varparaiso, no 
Chile e, finalmente, a séde central em Pariz. 

O Banco se distingue dos demais por ter sido, como já dissemos, constituido em São 
Paulo, como também por ter sido o primeiro que se aventurou a penetrar no Inter ior 
do Estado; onde não tem agencia, possue sempre um correspondente, até nos menores e 
mais longinquos povoados. 

'Com esse trabalho deligente, com essa perseverança ineguaJavel, este Inst i tuto collo-
cou-se num plano de destaque, conquistando, por isso, uma clientella enorme, que vae do 
pequeno commerciante ao mais alto industr ial ; do menor proprietário agrícola ao mais 
abastado fazendeiro; do modesto particular ao proprio Governo do Estado. 



0 u a p o t e n c í a l i ò a ò e 

f i n a n c e i r a 

A f i m de que seja comparado o movimento havido entre o primeiro anno de ouas 
operações e o ult imo exercício <le 1921, reproduzimos abaixo dos balancetes relativos ás 
duas épocas referidas. 

B A L A N Ç O DAS F I L I A E S DO B R A S I L EM 31 DE D E Z E M B R O 

1 9 0 0 - 1921 

1921 1 9 0 0 

62.900:390$180 807:252$450 Letras descontadas 
Letras e Effei tos a receber: 

do Inter ior 
do Exter ior 

Empréstimos em C| Corrente 
Valores Caucionados 
Valores Depositados 
Correspondentes no Ext ran-

geiro 
Títulos e Fundos pertencen-

tes ao Banco 
Accionistas 

C A I X A : 

Em moeda corrente 
Disponíveis nos Bancos . . 
Disponível no Banco do 

Brasil 
D I V E R S A S C O N T A S . . . 

32.011:606$270 
24.375:832$460 56.387 :438$730 

107.943 :610$270 
82.564:436$390 

231.743 :364$440 

39.857:894$050 

1.294:284$720 
332:204$800 
161:200$000 

775 :787$610 

147 :425$580 
1.000:000$000 12.170:677$500 

166:995$710 
721:496$930 

8.420 :851$270 106.357:078$100 
23.136:559$430 

T O T A L 

1921 1 9 0 0 

Capital 
Depositos em C[ Correntes: 

C| Correntes 
Limitadas 
Depositos a Prazo F i x o . . 

Ti tu los em Caução e 'em De-
posito 

Correspondentes no Ex t ran 
geiro 

D I V E R S A S C O N T A S . . . 

'151.619 :979$710 
5.729:597$030 

81.809 :882$Q20 239.159 :458$760 

374.234:405$110 

49.796:682$020 

52.370:903$200 

93 :121$500 

493 :404$800 

710:877$490 

138:426$530 

723.061:449$090 T O T A L 

> 



Ctie &rítí0ti 3ank of0outh ftmeríca límítefr 

A importancia deste Banco, cuja filial figura notavelmente entre 
os nossos principaes estabelecimentos de credito, não necessita de 
longos commentarios. 

Fundada ha muitos annos na capital do nosso Estado, esta filial 
do conhecido "BANCO BRITANNICO", que hoje funcciona, pro-
visoriamente, á Rua Alvares Penteado, n.° 19, tem prestado ao com-
mercio e á industria paulista grandes serviços, os quaes a elevaram no 
conceito e na sympathia de todos. 

O prédio proprio do Banco, situado á Rua São Bento, n.° 44, 
onde funccionava, acha-se em melhoramentos que visam adaptar aquel-
le prédio ao enrme desenvolvimento attingido pela poderosa instituição 
de credito. 

A sua casa Matriz data de 1863, anno em que foi inaugurada em 
LONDRES, a sua séde social, ali continuando, á MOORGOTE 
STREET, n.° 4. 

O seu capital subscrito é £ 2.000.000; o capital realisado, de 
£ 1.000.000; fundo de reserva £ 1.000.000. 

O Banco tem correspondentes em todas as principaes cidades da 
Europa, Estados Unidos da America do Norte, Brasil e Rio da Prata, 
como também na Australia, Canadá, Nova Zelandia, Africa do Sul, 
Egypto, Syria e Japão. 

Emitte saques sobre os seus correspondentes e succursaes. 



Encarrega-ise da compra e venda de fundos, cobrança de dividen-
dos, emissão de cartas de credito, negociação e cobrança de letras de 
Cambio, debentures sorteados' e coupons. 

Faz transferencias telegraphicas, e todos os demais negocios ban-
carios legítimos; recebe depósitos em Conta Corrente e a prazo fixo, 
com juros, cujos termos e condições se estabelecerão no acto. 

Tem succursaes em PERNAMBUCO, BAHIA, RIO DE JA-
NEIRO, SANTOS, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE, MON-
TEVIDEO, MERCEDES, ROSARIO DE SANTA FE', BUENOS 
AYRES, PERGAMINO e MANCHESTER (Inglaterra). 

Pelo esboço que ahi fica do movimento do "BANCO BRITÂNI-
CO", cuja gerencia está confiada ao operoso e intelligente cavalheiro 
Snr. White, pode-se avaliar o papel que elle desempenha nesta praça, 
merecendo, pois, a reputação de que gosa, entre os bancos extran-
geiros que operam em nosso paiz. 



Banco j^llemão Cransatlantico 

O Banco Allemão Transatlantico de São Patdo é filial do Deutsche 
Ueberseeische Bank, de Berlim, fundado em 1886 pelo Deutsche Bank, de 
Berlim, importantíssimo instituto bancario, que, entre capital e reservas, 

dispõe de mais de 2 bilhões de mar-
cos e tem filiaes em todas as maiores 
praças da Allemanha. 

O Deutsche Ueberseeische Bank, 
que gira com capital e reservas de M. 
40.000.000, cultiva como especialidade 
o negocio bancario com os paizes da 
America do Sul. Para este fim tem aber-
to, sob o nome de Banco Allemão Trans-
atlântico, succursaes nas Republicas: 

Argentina: Buenos Aires, Bahia 
Blanca, Cordoba, Mendoza, Rosario. 

Bolivia: Da Paz, Oruro. 
Chile: Valparaiso, Antofogasta, 

Concepcion, Iquique, Santiago, Temu-
co, Valdivia. 

Perú: Lima, Arequipa, Calláo. 
U r u g u a y : Montevidéo. 

e mais na 
Hespanha: Madrid, Barcelona. 
Sob a firma Banco Allemão Trans-

atlantico, foram no anno de 1911 ini-
ciadas as transacções no Brasil, com 
a abertura da filial no Rio de Janeiro. 
Successivamente foram creadas, em 
principio de 1913, as succursaes de 
São Paulo e de Santos e f inalmente 
foi installada a filial de Curityba, que 
está funccionando desde o dia 1.° de 
Outubro de 1921. 

O capital destacado para as filiaes 
brasileiras do Banco Allemão Trans-
atlantico monta em 7.350 contos. 

O Banco se encarrega de todos os 
negocios bancarios, como sejam: — 

abertura de contas correntes e contas de deposito; abertura de créditos no 
paiz e no extrangeiro; transmissão de fundos para qualquer logar, dentro 
ou fora do paiz; desconto e cobrança de letras; saques sobre paizes extran-
geiros ; compra e venda de moedas extrangeiras; compra, venda e admi-
nistração de titulos e .valores, etc. 

Para seus negocios, dispõe o Banco das largas experiencias e relações 
adquiridas pela Matriz e filiaes, nos negocios de ultramar. 

O Centenario da Independencia do Brasil encontra a filial de São Paulo 
installada no bello edifício de sua propriedade, que a gravura demonstra, 
e que se acha situado á rua Alvares Penteado n.os 40 e 42. 



£onòon e Brazilian Bank £ímítb 

Magnificamente apparelhado para a pratica das suas complexas operações, 
dotado de uma gerencia activa e irreprehensivel, o London & Brazilian Bank 
Ltd., que se acha situado á rua 15 de Novembro, n.° 21, nesta capital, tem 
a seu serviço um núcleo de auxiliares competentes e distinctos. 

Possue correspondentes directos em todo o mundo, encarregando-se 
de transacções importantíssi-
mas,, como sejam: desconto e 
cobrança, abertura de créditos, 
emissão de saques, pagamentos 
telegraphicos, cartas de credito, 
cheques e transferencias, cau-
ções e depositos de títulos, con-
tas correntes e depositos fixos. 

Tem succursaes em New-
York, Paris, Lisboa e Porto; 
em Buenos Aires e Rosario de 
Santa Fé; em Montevidéo; e, 
de norte a sul do Brasil, em 
Manáos, Ceará, Maranhão, Per-
nambuco, Bahia, Rio de Ja-
neiro, Santos, Curityba, Porto 
Alegre, Rio Grande e Pelotas. 

A sua Caixa Matriz funccio-
na em Londres, Tokenhouse 
Yard, 7, funccionando a filial 
em Paris, á rua Scribe 5. Fundado em 1862. Capital: libr. 3.000.000; capital 
realizado, libr. 1 .500 .000; fundo de reserva, libr. 1.500"000. 

O "London & Brazilian Bank Ltd.", com sua extensa rêde desuccursaes e 
correspondentes em toda a parte do mundo, está em condições de attender a 
sua clientela em todas as iniciativas que visem favorecer o intercambio com o 
extrangeiro e contribuam principalmente para o desenvolvimento dos negocios 
no paiz. 



Brasílíaníctie Bank fucr Deutsctjlanò 

Importantíssimo é o logar que occupa entre os seus congeneres 
cie S. Paulo o Brasilianische Bank fuer Deutschland, situado no ponto 
principal desta cidade, em ma-
gnifico prédio que se destaca 
pela austeridade harmoniosa 
das suas linhas e ainda, inteira-
mente, pela perfeita distribui-
ção dos seus departamentos 
complexos. 

Fundado em Hamburgo 
em 16 de Dezembro de 1887 
pela Directoria der Disconto-
Gesellschaft, Berlim, com o ca-
pital e reservas de M 
1.200.000, e pelo Norddeutsch 
Bank in Hamburgo, com o capi-
tal e reservas de M. 90.000.000, 
o conceituado Banco que func-
ciona nesta capital á rua Quin-~ 
ze de Novembro, esquina da rua 
da Bôa Vista, possue ainda filiaes em Santos, no Rio de Janeiro, em Por-
to Alegre e na Bahia, contando correspondentes em todo o Brasil e no 
Extrangeiro. 

Encarrega-se de qualquer transacção bancaria, sendo o seu ende-
reço telegraphico, para todas as Filiaes, "Allemabank". 



Koyal Bank of Canaòá 

Este Banco modelado pelo systema bancario moderno, dispõe 
de mais de setecentas filiaes, disseminadas pelos principaes centros do 

mundo, o que sobremodo concorre para a fa-
cilidade de todas as operações concernentes 
ao ramo bancario, das quaes se encarrega 
vantajosamente. 

Incorporado em 1869, tem em Montreal, 
Ouebec, Canadá, a sua Casa Matriz, com fi-
liaes no Rio de Janeiro, em São Paulo e 
em Santos. 

O seu activo total é de: $464.488.222 18/ioo> 
$ 41.705.044 90/ooo. 
sendo o capital e reservas da importancia de 

A Superintendencia das filiaes do 
Brasil está a cargo do distincto e activo ca-
valheiro Sr. David Mitchell Rae, que se tem 
desempenhado das suas funcções a contento 
geral. 

Occupa interinamente o logar de Gerente 
das filiaes em nosso pais o Snr. Robert Reid, 
cuja orientação vem sendo grandemente pro-
veitosa aos interesses deste importante esta-
belecimento de credito. 

O "The Royai Bank of Canadá" funcciona nesta capital á 
Rua da Quitanda n.° 6. 



Banco Commercial 6o 

<£0ta6o òe 0õo Paulo 

Fundado em Julho de 1912, o Banco Commercial do Estado de 
São Paulo venceu galhardamente o seu primeiro decennio de exis-
tência, collocando-se na vanguarda dos institutos de credito que or-
nam as nossas espheras commerciaes. 

Explica-se o êxito feliz deste estabelecimento pelo critério e acti-
vidade dos que o vêm 
dirigindo, podendo a 
sua actual Directoria 
ser apontada como 
umas das mais sabias 
na orientação e mais 
escrupulosas e e f i ca -
zes no movimento do 
conceituado instituto, 
situado á Rua 15 de 
Novembro, n.° 38. 

O seu capital é de 
30.000:000$000, em 
150 mil acções de . . . 
200$000; tem o mes-
mo um fundo de re-
servas de 
1 1 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 . 

A actual Directoria 
do Banco Commercial 
do Estado de São 
Paulo, compõe-se dos 
snrs. — Dr. Eras-
mo Assumpção, Pre-
sidente: T. B. Muir, 
Vice-Presidente; Dr. 

Constantino G. Fraga, Director Secretario; Dr. José Maria Whita-
ker, Director-Superintenclente; Luiz Augusto Teixeira de Assumpção, 
Gerente, e L. A. Fleury, Contador. 

Tem agencias em importantes cidades do Estado, como: Arara-
quara, Avaré, Bauru', Bebedouro, Botucatu', Bragança, Campinas, Ca-
tanduva, Franca, Itapetininga, Itapolis, Itu', Mogy-Mirim, Monte Alto, 
Olympia, Pennapolis, Piracicaba, Rio Preto, Santa Adélia, Sta. Cruz 
do Rio Pardo, Santos, São Carlos, São Manuel, São João da Bôa Vis-
ta, Taubaté, Taquaritinga e Tietê. 



Banco Ttaáonal Ultramarino 

Contando, embora, poucos annos de fundação nesta capital, pois foi inau-
gurada em 24 de Abril de 1916, a filial do Banco Nacional Ultramarino, si-
tuada em edifício proprio á rua Alvares Penteado, n.° 7, sob a gerencia do 
distincto cavalheiro sr. José Bello, é já um poderoso instituto de transacções 
bancarias, sendo a sua séde em Lisboa, onde foi fundado em,, 1864, com filiaes 
em Londres, Paris e Nevv-York, sendo hoje o seu capital social de Esc 
48 .000.000. Capital realizado, Esc. 24 .000 .000 elevando-se o fundo de re-
serva a Esc. 27 .200.000. 

Dotado de privilegio de Banco emissor das Co-
lonias portuguezas e sufficientemente organizado para 
levar até os mais longínquos domínios portuguezes 
da Africa, Asia e Oceania os benefícios das suas 
operações, o Banco Nacional Ultramarino possue grande 
numero de agencias, dentre as quaes destacamos as 
seguintes: — Angoche, Chinde, Inhambane, L . Mar-
ques, Moçambique, Porto Amélia, Quelimane e Tete 
(Africa Oriental) ; na Africa Occidental, Angra do He-
roísmo (Açores) , Belmonte (Bihé) , Benguella, Bissau, 
Bolama, Cabinda, Funchal (Madeira), Kinshassa (Congo 
Belga), Deanda, Lobito, Lubango, Malango, Mossamedes, 
Novo Redondo, Ponta Delgada (Açores) , Príncipe, São 
Thomé, São Thiago e São Vicente (Cabo Verde) ; na 
índia, em Bombaim, Mormugão, Margão e Nova Gôa; na 
China, em Macau e Hong-Kong; na Oceania, em Timor: 
Dilly. 

No Brasil, tem filiaes no Rio de Janeiro, em São 
Paulo e nos Estados de Manaus, Pará e Pernambuco. 
Conta correspondentes em todas as partes do mundo, sendo 
os principaes os seguintes: na Inglaterra, o London Coun-
try & Westminster Bank Ltd.; na França, o Comptoir 
National d'Escompte de Paris e a filial do London Coun-
try & Westminster Bank Ltd.; na Italia, a Banca Italiana 
di Sconto; na Hespanha, o Credit Lyonnais; nos Estados 
Unidos, o Guarantee Trust Company of New-York e o 
The National Park Bank of New-York. 

Em Portugal, possue, dentre outras, as filiaes se-
guintes : Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Figueira 
da Foz, Lamego, Santarém, Setúbal, Torres Vedras, Vianna do Castello, Villa 
Real de S . Antonio e Vizeu. 

Telegrammas: "Colonial". Codigos: — Particular, Dentley, Peterson, 
Western Union, Broomhall, A. B. C. 5th edition, Ribeiro, Lieber e Lieber 
5 letras. 

Como se vê das linhas acima, é vastíssima a rêde de agencias do Banco 
Nacional Ultramarino, que hoje representa sem favor um dos mais solidos e 
importantes estabelecimentos no meio financeiro mundial. 

: : 332 :: 



Compantpa Tttoggana 
A Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação é uma socie-

dade anonyma com séde em Campinas, Estado de São Paulo, e foi fun-
dada em 1.° de Julho de 1872, festejando, assim, o seu cincoentenario com o 
Centenario do Brasil. 11 ; 

O Decreto imperial n.° 5.137, de 13 de Novembro de 1872, concedeu 
autorização para a 
Companhia funccio-
nar e approvou seus 
estatutos. 

A 2 de Dezembro 
do mesmo anno eram 
encetados os estudos 
definitivos da estrada 
e a sua construcção 
iniciada em 28 de 
Agosto de 1873. 

O primitivo obje-
ctivo da nova empresa 
era construir uma es-
trada vicinal, unindo a 
Campinas as cidades 
de Mogy-mirim e 
Amparo, na extensão 
de 106 kilometros. 
Com o correr dos 
tempos, porém, esse 
modesto escopo se 
modificou e, impedi-
da pelo desenvolvi-
mento da zona por ella 
mesma dispertado, a 
estrada se transfor-
mou em uma podero-
sa via de penetração, 
tornando-se a pionei 
ra do progresso de 
vasto sector do inte-
rior paulista e da par-

te meridional do Estado de Minas Geraes, onde actualmente penetra por quatro 
pontos differentes. 

A extensão das diversas linhas que formam a vasta rêde ferroviaria da 
Companhia Mogyana attinge hoje a 1.967 kilometros e o capital da empresa, que 
primitivamente era de 3.000:000$000, ascende no presente a 80.000:000$000, 
representado em 400.000 acções do valor nominal de 200$000. 

No anno de 1922, o resultado financeiro da Companhia accusou a receita de 
34.714 :688$222, a despesa de 21.154:102$048 e o saldo de 13.560:586$174. 

A sua actual Directoria é composta dos snrs. Manoel de Moraes, presiden-
te Dr. Amadeu Gomes de Souza, Guilherme d'Andrade Villares José Egydio de 
Queiroz Aranha, Dr. Luiz Tavares Alves Pereira e Dr. Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo. 



<£aífa <£conomíca òo 
<£*taòo òc 0, poulo 

A Caixa Economica de S. Paulo foi creada em virtude da Lei n. 1.083, 
de 22 de Agosto de 1860. Regulamentou-a o Decreto n. 5.594 de 18 de Abril 
de 1874, tendo sido reformada pelo Decreto n. 9.738 de 2 de Abril de 1887, 
ainda vigente. 

Seu primeiro Conselho Fiscal foi constituído pelos Exmos. Snrs. Drs. Cle-
mente Falcão de Souza Filho, Presidente; Antonio de Aguiar Barros, Vice-Pre. 
sidente; Joaquim José Vieira de Carvalho, Secretario; Coronel Antonio Proost 
Rodovalho e Tenente-Coronel Bento José Alves Pereira. A primeira sessão do 
referido Conselho Fiscal realizou-se em 25 de Janeiro de 1875, no Escritorio 
da Companhia Paulista de Vias Ferreas e Fluviaes, no prédio então existente na 
Rua da Fundição ( hoje Rua Floriano Peixoto) , esquina da Rua do Carmo, 
deliberando-se communicar ao Governo a sua installação, e requisitando leis, 
regulamentos e instrucções necessarias para direcção dos estabelecimentos que 
se iam installar, assim como a entrega dos fundos necessários, nomear o pes-
soal e tratar da escolha do prédio em que a Caixa devia funccionar. A instal-
laçao da Caixa Economica só a 1.° de Setembro foi realisada, juntamente com 
o Monte de Socorro, isto mesmo devido ao emprestimo, feito pelo Barão de 
Itapetininga, de 25 :000$000, a juros de 6 % ao anno, por tempo indeterminado. 

O primeiro depositante da Caixa, a quem foi expedida a caderneta n. 1. 
foi a Exma. Snra. D. Florisbella de Araujo Rodrigues, tendo sido liquidada 
a sua caderneta em 19 de Abril de 1880. 

O movimento do dia da installação constou de 14 depositos iniciaes, na im-
portância de 472$000. 

Desde a sua installação até 4 de Junho de 1907, dia em que inaugurou 
seus trabalhos em prédio proprio, á Travessa da Sé, a Caixa Economica 
esteve em siete prédios, sendo quatro de aluguel e tres de propriedade da 
União. 

Foi installada em prédio sito no Largo do Collegio, hoje Largo do Palacio. 
Esteve no Largo do Collegio, de 1.° de Setembro de 1875 a 31 de Dezembro 

de 1879; em um dos compartimentos do Palacio do Governo, de 1.° de Janeiro 
de 1880 a 30 de Setembro de 1881 ; na casa n. 57 da Rua do Carmo, de 1.° de 
Outubro de 1881 a 6 de Maio de 1883; na Travessa do Collegio (hoje Rua An-
chieta) n. 6, de 7 de Maio de 1883 a 12 de Novembro de 1891; em uma das alas 
do pavimento terreo do edificio da Delegacia Fiscal, no Largo do Palacio, de 
13 de Novembro de 1891 a 20 de Abril de 1897; no pavimento superior do 
prédio n. 8 da Rua do Carmo, de 1." de Maio de 1897 a 17 de Setembro de 1900; 
e, finalmente, em um dos compartimentos do edificio da Delegacia Fiscal á 
Rua do Commercio, de 18 de Setembro de 1900 a 3 de Junho de 1907. 

A C aixa Economica do Estado de S. Paulo tem como Presidente o Se-
nador Rodolpho Miranda; Vice-Presidente, o Coronel Ludgero de Souza e 
Castro, Membros, Deputado Raul de Paula Souza, Coronel Francisco Cruz 
e Coronel Seraphim Leme. 

Occupa o cargo de Gerente o Sr. Joaquim Alves Corrêa. Actualmente, 
a Caix-a Economica funcciona á Rua Wenceslau Braz, em prédio confortável e 
de solida construcção moderna. 
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Bocícòaòc pmonyma £eoníòas tTlorcíra 

Esta Sociedade foi fundada em successão ao antigo escriptorio 
de corretagens, commissões e emissões de titulos, creado em 1888 por 

Leonidas Moreira, um dos pri-
meiros Corretores da nossa pra-
ça e fundador da Bolsa de São 
Paulo. 

Foi constituída em 1912, na 
capital deste Estado, onde tem a 
sua séde e foro juridico, sendo 
seus directores os isrs. Leonidas 
Moreira, Presidente e Dr. Anto-
nio Moreira, Gerente; Correto-
res, Dr. Oscar Moreira, Corre-
tor official de Fundos Públicos 
e Moacyr Moreira, Preposto. 

A Sociedade encarrega-se 
de todos os negocios referentes 
a Corretores, Agentes Commer-
ciaes, representação em geral, 
operações bancarias e titulos. 

O seu capital realizado é de 
Rs. 1.000:000$000, em dez mil 
acções integralisadas de Rs 
100$000 cada uma. 

A situação da "Sociedade 
Anonyma Leonidas Moreira" é 
de toda prosperidade, gosando a 
mesma de optimo conceito, gra-
ças á honestidade das suas tran-
sacções e ao intel li gente e activo 
desempenho da sua actual direc-
toria. 

Funcciona á Rua Direita n.° 7, na sobreloja do Palacete Guinle, 
que é de sua propriedade. 



í W i ' 

Ct]e Bõo Paulo Cramroay 

£ígt)t anfc Poroer Company £tb 

A historia tio desenvolvimento da importantíssima empresa canadense, em São Paulo, 
é a historia do espantoso desenvolvimento da nossa capital, nestes últ imos vinte e cinco 
annos. El la vem fomentando "par i -passu", a expansão do progresso paulistano. 

Principiando em 1897 a existir em São Paulo, a L i g h t possue hoje cerca de 6.000 
ki lometros de linhas distr ibuidoras de luz e força. 

Em 8 de julho de 1897, os srs. Francisco Antonio Gualco e Antonio Augusto de 
Souza obt iveram da Camara Municipal de São Paulo privi legio para o serviço de tracção, 
pelo espaço de 40 annos. Dias depois, era-Mies concedido o privilegio para o fiornecí-

mento de energia ele-
ctrica, destinada á i l -
luminação, força e 
outros misteres, du-
rante 20 annos. 

No mesmo dia da 
assignatura daquelle 
contracto, foram os 
direitos transferidos á 
The São Pauto T ram-
way L i g h t and Po-
wer, representada no 
documento publico da 
transferencia pelos srs. 
Fred. S. Pearson e 
Alexandre Mackenzie. 

Iniciou-se a rea-
lização do fecundo 
programma da empre-
sa. E m ju lho de 
1901, foi por ella ar-
rematada, em hasta 
publica, todo o acer-
vo da Companhia de 
Viação Paulista, inclu-
sivé as concessões e 

Carro primitivo privilégios de que gosa-
va. Tempos depois, 

incluiu a empresa no seu patr imónio o acervo da estrada de ferro de São Paulo a Santo 
Amaro, e a Concessão da empresa de bondes de Sant'nna. 

Como demonstração do desenvolvimento que tem realizado, em vários ramos de sua 
actividade, a importante companhia canadense, desde o periodo de sua installação na 
capital paulista, basta dizer-ise que a extensão das linhas urbanas da viação era, em 1899, 
de 8.042,OOm e em Julho de 1922 de 248.256,69m. 

O numero de carros de passageiros, que era em 1900 de 15, apenas é hoje de 
407, entre os quaes a maior parte inteiramente novos, mui to mais amplos e confortáveis. 

De 9 de Maio a 31 de Dezembro de 1900, foram transportados nos carros 2.518.888 
passageiros; no entanto, só durante o anno de 1921 foram transportados 103.938.584. 

Fixando ainda o desenvolvimento da parte de tracção, convêm accrescentar-se que 
no T r a m w a y de Santo Amaro , em 1910, foram transportados 192.469 passageiros e 
em 1921, nada menos de 772.058. A extensão da antiga l inha a vapor de São, Paulo 
áquelle município, que era de 19.000.00m, ficou sendo em JuJho do corrente anno, 
de 15.211.66m., e incluindo-se 2.(114.21m., applicado nos desvios, estações, etc., at-
t inge a 17.325.47m. 



A l inha entre Parnahyba e São Paulo, cujas curvas foram rectificadas, era ant i -
gamente contada até á Rua Paula Souza, com 30 kilometros de extensão, e hoje 
o é só a Terminal , com 23 ki lometros, sendo, desse ponto á Rua Paula Souza, 7 
ki lometros. Exist iam, a princpio, dois circuitos; agora, existem quatro. As linhas dis-
tr ibuidoras de luz e força, são hoje mais ou menos avaliadas cm 5.817 ki lometros. 

Quanto ao progresso do departamento de luz e força, revelamos que no dia da 
inauguração dos serviços da Companhia, havia uma só estação transformadora e hoje 
a L i g h t dispõe de nada menos que dezenove. 

E m Setembro de llJ01, existiam em Parnahyba 3 turbinas, ligadas a 3 geradores de 
1.000 K w a . (e duas ligadas aos respectivos excitadores). Hoje existem 3 turbinas ligadas 
a 8 geradores de 2.003 Kwa. (e tres ligadas aos respectivos excitadores). 

A L i g h t tem a 
seu serviço cerca 
de 3.000 homens, ex-
cluídos o pessoal do 
escriptorio e grande 
parte de outras de-
pendencias . 

As suas officinas 
e estações occupam 
uma area de 22.030 
metros quadrados, sen-
do : As officinas 
8.200; o deposito de 
carros da Alameda 
Glette, 6.130; o do 
Braz, 5.120; e o da 
V i l la Marianna, 3.580. 
Taes algarismos se 
tornam mais eloquen-
tes quando se souber 
que no seu inicio a 
empresa dispunha tão 
somente de u m depo-
sito de carros, na 
Alameda Barão de 
L imeira, installado 
numa area de 2.000 
metros quadrados. 

São Paulo, cujo surto victorioso estava entravado pela falta de energia mot r iz e 
pela de uma viação urbana aos moldes do s.eu desenvolvimento, teve, apenas a grande 
empresa iniciou seus trabalhos, uma phase de incontestável prosperidade. 

Estado mais industr ial da União, para esta situação invejável mui to contr ibuiu a 
impeccavel organisação e a perseverante energia com que a L i g h t cumpr iu o programma 
que se traçara, acoroçoando o apparecimento diário de novas fabricas com o immediato 
fornecimento da competente força motr iz. 

Agora, que a nossa Capital mui justamente se ufana de ostentar seu notável pro-
gresso, não se pode esquecer que a melhor parte desse progresso ella o deve á L i g h t , 
empresa de modelar organisação e de impeccavel administração. 

Os escriptorios da grande empresa estão situados á Praça Antonio Prado n.° 13. 

Carro actual 
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£,en>iço Celept)omco 
Numa capital como São Paulo, a necessidade de uma rêde de tele-

phones sabiamente organizada, e com um funccionamento perfeito, 
era coisa evidentíssima e que se nos impunha no confronto com os 
demais apparelhos de desenvolvimento aqui já assentados. 

Foi o que comprehendeu, em bôa hora, a "Rio de Janeiro and 
São Paulo Telephone Company", a qual faz actualmente o nosso ser-
viço telephonico, iserviço este de vastissima importancia para o Estado 
de São Paulo, como passaremos a provar. 

A "Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company" origi-
nou-se da fusão em São Paulo das antigas Companhias Telephonicas 
do Estado de São Paulo e Rêde Telephonica Bragantina, com a Com-
panhia Telephonica da Capital Federal, "Interurban Telephone Com-
pany", do Estado do Rio, e Cia. de Telephones Inter-Estaduaes, no 
Estado de Minas Geraes. 

Conta hoje no Estado de São Paulo com cerca de 25.000 assi-
gnantes, sendo que, destes, 15.000, approximadamente, são assignan-
tes neista capital. 

São Paulo está ligada pelo telephone ao Rio de Janeiro e a quasi 
todas as cidades do Estado algumas de Minas Geraes. Partindo da 
capital, estendem-se as jsuas linhas a Ribeirão Preto, Araraquara, 
Mattão, Ibitinga, Itapolis, São João da Bôa Vista, Ouro Fino, (Minas 
Geraes) Bragança, Botucatu, Piracicaba, Santos, e Capital Federal, 
servindo também todas as cidades intermediarias. 

O iserviço telephonico é realizado com solicitude e perfeição, me-
recendo dos extrangeiros que nos visitam os mais francos e enthu-
siasticos louvores. 



Companhia 
ftntarctícQ paulígta 

A fabricação de cerveja, licores, aguas mineraes, bebidas sem 
álcool, gelo, etc. tem o seu maior desenvolvimento na grandeza indus-
trial desta Empreza que é, sem favor algum, considerada no seu 
genero, a de maxima importancia no Brasil. E isto não somente pelo 

progresso que nos seus quasi trinta 
annos de existencia vem revelando, 
mas ainda pela circumstancia da 
sua producção escrupulosa e pela 
sua poderosa expressão economica 
nas nossas rendas. 

A "Companhia Antarctica 
Paulista", fundada em 1891, tem 
as suas installações no bairro da 

Sr. Conde A s d u b r a l do N a s c i m e n t o 
Director-Presidente 

Moóca, a 20 minutos de bonde do 
centro da capital. Essas installa-
ções, servidas directamente pelas 
linhas da "São Paulo Railway", 
compõem-se de: escriptorio central 
da administração, ligado a todas 
as dependencias do estabelecimento 
por uma rede telephonica: fabrica de cervejas; fabrica de licores 
fabrica de bebidas sem álcool; fabrica de gazosas; fabrica de xaropes 
fabrica de gelo; fabrica de acido carbonico; fabrica de geladeiras; la 

A v o n B i i l o w 
Director thesoureiro, e um dos principaes accionistas 



boratorio chimico; secção de despachos; carpintarias, serrarias, mar-
cenarias, officinas mechanicas; secção de pintura, almoxarifado, co-
cheiras, garages, etc.; occupando tudo uma área construida de perto 
de 80 mil metros quadrados. 

A grande installação para 
a fabricação de cervejas da 
"Companhia Antarctica Pau-
lista" tem uma capacidade de 
producção de 500 mil hectolitros 
annualmente. A secção de en-
garrafamento e esterilização, do-
tada dos mais aperfeiçoados 
apparelhos, pôde entregar até 
200 mil garrafas por dia, sendo 
garantida, pelos processos usa-
dos nesses serviços, a perfeita 
hygiene dos productos que por 
elles passam. 

A producção, na secção de 
gasosas, é de cerca de 48 mil 
garrafas diariamente. A secção de licores, fundada no anno de 1912, é 
das mais notáveis, pela puresa dos seus productos e rigor technico 

Cel. Pedro França Pinto 
Director - Secretario 

Parte nova da Fabrica 

observado na fabricação, como também pela delicadeza e perfeição no 
engarrafamento das diversas marcas. 



A "Antarctica" possue nos terrenos da fabrica de bebidas dez 
poços artezianos de mais de cem metros de profundidade cada um, 

com a capacidade total de 2.800.000 
litros de agua puríssima em 24 horas. 

Uma das mais louváveis iniciati-
vas da "Companhia" é a installação 
do "Parque Antarctica", na Agua 
Branca, pittoresco recanto de São 
Paulo, onde os visitantes encontram 
gratuitamente variados divertimentos. 

Ha ainda: o Theatro "Casino 
Antarctica", situado em ponto bas-
tante central, elegante, confortável e 
com excellentes condições de acústica; 
o "Parque Ypiranga", junto ao monu-
mento da collina histórica e o bello Pa-
vilhão onde a "Antarctica" vende os 
seus productos no Jardim da Luz. 

O capital da "Companhia Antar-
ctica Paulista" é de 12.750:000$000, sendo as diversas reservas na 
importancia de 12.000:000$000. 

Alfredo Sheel 
Gerente 

Vista Geral 



Continental Proònct* Company 

A industria do f r io é uma das mais valiosas e novas fontes de riqueza do Brasil. 

Em menos de cinco annos ella elevou-se de um insignificante principio a uma posição 

de prosperidade que marca época a qual é devida quasi que inteiramente ao grande em-

prehendimento das Companhias Frigori f icas, que no paiz tem devotado o seu tempo e 

capital a essa industria. 
Ent re os pioneiros desta tareta está a Continental Products Company, cuja planta 

está situada na Estação de Presidente A l t i no Estrada de Ferro Sorocabana a 14 k i lo-
metros da cidade de São Paulo. O f m declarado da Companhia é t ratar e desenvolver 
em todas as ramificações, a industr ia de um fr igor i f ico e matadouro modelo, incluindo, 
em seu programma a_ engorda e melhora do gado destinado ao seu uso. E ' um program-
ma bastante ambicioso mas as condições presentes demonstram estar a Companhia 
a cumpri l -o amplamente. A Planta que é construída em forma unida, para dar vazão 
ao extraordinár io movimento sempre crescente de seus diversos departamentos, e ser-
vida tanto p?'!a bitola estreita da Estrada de Fer.ro ,Sorocabana com'o pela 
bi tola larga da São Paulo Rai lway Central do Brasi l e Companhia Paulista af im de 
permi t t i r a entraria e exportação sem baldeação de todos os animaes e productos. E ' 
de concreto reforçado, ladeado de ti jolos, e o seu equipamento é o que ha de mais mo-
derno. Está em operação desde 6 de Maio de 1915. 

A l é m dos curraes a Planta está supprida de postos onde o gado tem pelo menos 
24 horas de descanço antes de ser abatido. O gado para matança é entregue á parte 
inferior do estabelecimento por diversos corredores onde é abatido pelos methodos mais 
modernos e hygienicos, e depois levado ao primeiro andar do edificio. Ah i está a saila 
de carneação, com capacidade para 1000 bois por dia de 10 horas. Está ella equipada 
com todos os apparelhos que possa economisar tempo e trabalho e que tornam fácil 
a lavagem e limpeza das carcassas. 

Numa das extremidades da sala de matança está montada, com todos os aperfei-
çoamentos uma installação completa para matança, escaldação e limpeza dos porcoS. 
Toda a sala está supprida de mezas e estantes que permdttem uma fiiscalisação severa 
tanto por inspectores federaes como por inspectores municipaes, que dispõem, na fabrica, 
de um bem montado laboratorio. As camaras de refrigeração e congelação têm capa-
cidade para 3000 toneladas de carnes. O departamento de carnes enlatadas tem capaci-
dade para cortar 250 bois p3r dia, e a sua installação é moderna, sanitaria e efficienife. 
U m moderno departamento de salchicharia com uma capacidade diária para 5000 kilos, 
está no mesmo andar que o departamento de carnes enlatadas. A tr ipar ia está situada 
em um dos andares inferiores, em connexão com a secção de miúdos. Estas ult imas 
secções estão localisadas debaixo da sala de carneação, permit t indo que todo o material 
seja all i levado por meio de tubos. U m a parte dos porões é utilisadá para o armazena-
mento de couros, onde são elles desinfectados e salgados. Adjacentes a este porão, 
mas separados por diversas paredes insuladas, estão os compart imentos para a cura de 
carne destinada ao preparo das carnes enlatadas. Nos mesmos porões estão as camaras 
fr igor i f icas de baixa temperatura, onde pode ser mantido o f r io de 15 a 20 graus abaixo, 
de Zero (Farenhei t ) . Nos outros andares do edifício principal, estão as secções de re-
frigeração, congelação e armazenamento de carnes fr igorif icadas. Uma nova secção 
para refrigeração de porcos também foi installada para dar vazão ao rápido desenvol-
v imento desta importante secção dos negocios da Companhia. Outros edifícios ha nessa 
Planta e são occupados pelos machinismos e equipamento para a manufactura de todos 
sub-productos. A casa da força está installada com fortes machinas refrigeradoras, que 
foram assentadas pela f i rma americana W i l t e r & Cia. N o mesmo edificio ha machinas 



de distribuição de força electrica e 
luz, que são fornecidas pela São 
Paulo T ramway , L i g h t & Power 
Co. L td . , havendo uma força pró-
pria de reserva. A secção de adu-
bos está em um edificio de 3 anda-
res inteiramente separado do resto 
da planta. O armazém respectivo 
está em edificio similar contiguo. 
Ha ainda pequenas casas isoladas 
para a defumação necessaria dos 
productos de porco e salchicharia. 
U m a off icina mechanica e de car-
pintaria completa o equipamento 
da planta modelo construída pela 
Continental Products Co. A capa-
cidade diaria do estabelecimento é 
de 1000 bois, 2000 porcos e 2000 
carneiros. A industria bovina ainda 

g não está desenvolvida devido á fal-ta 
% ta de matéria prima, mas recentes 

emprehendimentos na procura do 
u gado bovino no Estado do Paraná 

J prometem um supprimento ade-
o quado para o futuro. U m embarque 
3 inicial de carneiros congelados, de 
o bôa qualidade, já foi feito para a 

rt Inglaterra. O escriptorio da Su-u 
g perintendencia e escriptorio geral 
S estão situados em um edificio se-c 

o. parado da Planta, e perto, em lo-
2 gar accidentado, está a residencia 
> do Superintendente. Adjacente a 

esta residencia está a do mechanico 
chefe. E m addição, a Companhia 
tem um Club para o uso dos che-
fes dos vários departamentos. Na 
cidade, em São Paulo, a Compa-
nhia fornecedora 223 do consumo 
meda Cleveland n.° 30, servido por 
um desvio da E. F. Sorocabana, e 
onde é feita a entrega da carne á 
cidade de S. Paulo, sendo a Compa-
nhia fornecedora 213 do consumo 
total . Annexo a este deposito está 
situado o escriptorio da gerencia, 
cabendo o logar de Director Geral 
ao Snr. Leopold Plaut, que é auxi-
liado por alguns technicos vindos 
dos Estados Unidos e rapazes bra-
sileiros, que no proprio estabeleci-
mento f izeram a sua pratica. 



Comp, ftrmour òo gmgíl 
E' esta uma das mais importantes Companhias extrangieiras com filial no 

nosso Paiz. Fundada ha muitos annos nos Estados Unidos da America do 
Norte, estabeleceu em 1917 sua séde no Brasil, para o que escolheu a capital 
do nosso Estado, cellula activa e primacial do desenvolvimento e do progresso 
cia federação brasileira. Creou agencias nas cidades de Santos, Barretos e 
Franca, sendo o capital declarado para a filial desta cidade de Rs 
40.000:000$000 (quarenta mil contos de réis). 

A Companhia Armour do Brasil foi organisada para o fim de explorar o 
commercio de frigoríficos, matadouros, criação de gado, carnes, etc.. 

Ha um anno mais ou menos, inaugurou a Companhia um frigorifico em 
Villa Anastacio, arrabalde desta capital. Esse frigorifico devia estar concluído 
em Agosto ou Setembro de 1920, o que se não deu em virtude de um grande 
incêndio que destruiu dois vastos edifícios do mesmo, alem de grande quanti-
dade de matérias e machinismos. 

Em 1920 adquiriu por compra a fazenda "Ribeirão" e arrendou quatorze 
outras para invernar o gado necessário ao funccionamento do frigorifico. 

Escr iptor io da Companhia 





Vinha trabalhando regularmente, abatendo oerca de novecentas cabeças 
de gado por dia, quando, em Abril de 1921, surgiu a "Rinderpest" neste Es-
tado, que obrigou a Companhia a fechar o frigorifico. 

Gado nas pastagens 

Durante o periodo da "Rinderpest", os mercados europeus modificaram-
se de tal maneira que, após o levantamento da interdicção imposta no extran-
geiro aos productos da industria pecuaria brasileira, não mais foi possivel dis-
porem de seus productos em base satisfactoria devido ao estado economico 
anormal em que então se encontravam os rteferidos mercados. 

Tal circumstancia determinou a providencia, por parte da Directoria da 
Companhia Armour do Brasil, do fechamento do frigorifico, para rfeabril-o 

Matadouro 



somente quando julgasse mais conveninte ou quando melhorasse o mercado. 
E' bem possivel que a reabertura do frigorifico seja effectuada em janeiro 

de 1923. 
A Companhia dispõe de grandes recursos, estando sob a direcção de pes-

soal competente, especialmente contractado nos Estados Unidos da America 
do Norte. 

São seus directores os srs. F. B. Caster (Presidente), C. B. Thomson 
(Vice-Prlesidente) e C. M. Fowler (Secretario-Thesoureiro, sendo o Conselho 
Fiscal constituído pelos srs. W. L. Zeigler, J. V. Fisher e Carlos Portal. 

Tem filiaes em diversas cidades da America do Sul, graças á intelligencia 
e honestidade da sua Directoria, a Companhia Armour do Brasil tem sabido 
sobrepôr-se a todas as difficuldades, collocando-se em posição eminente no com-
mercio nacional. 

A sua óptima situação no anno do nosso centenário, além de revelar a im-
portância da sua contribuição para o desenvolvimento da nossa industria pe-
cuaria, demonstra, de modo a captar a gratidão e a estima de quantos com ella 
se relacionam, o espirito de disciplina do seu corpo directivo. 

O maior elogio que se lhe poderia fazer fôra certamente o de mostrar 
como, atravéz das surprezas surgidas de frente á sua marcha fecunda, soube a 
Companhia permanecer sem tibiezas no ideal que se traçara. 

Dahi o poder ella representar em S. Paulo, não somente uma importantís-
sima associação collaboradora do adiantamento industrial a que attino-imos 
rapidamente, como ainda um exemplo da insophismavel sympathia que une, 
para uma finalidade comnmm e nobre, a America do Norte e a Nação Brasileira. 

Machinismos do Fr igor i f ico 



Companhia Commercio e Tlaoegaçao 

Pereira Carneiro & Cia. £tòa. 

Confiada, em São Paulo, á direcção do activo e competente cavalheiro Sr. A . da 
Cunha Gonçalves, a grande f i rma Pereira Carneiro & Cia. L td. , com séde no Rio de 
Janeiro, vem desenvolvendo entre nós important íssimo papel commercial, effectuando 
annualmente notáveis transacções que, pela sua expressão numérica, subindo a muitos 
mil contos de réis, representam a operosidade do digno gerente nesta capital. 

Empresa de alta valia, pela solidez do seu capital registrado, que é de 15 mil con-
tos e pelo espantoso movimento que opéra, actuando sobre a vida economica e o 
progresso do Brasil, a extraordinar ia Companhia Commercio e Navegação em bôa 
hora entregou ao Sr . Cunha Gonçalves a gerencia dos seus negocios neste Estado: 
a habilidade e a experiencia que tem esse cavalheiro dos assumptos commerciaes e 
a gentileza de trato com que a todos captiva, haviam-n'o predestinado a esse posto 
de representante de tão complexa e e notável f irma. 

Fundada ha mais de 15 annos na Capital Federal, andou a Companhia, em certo 
periodo, resvalando pela arrampadouro do desanimo: veiu-lhe, porém, em tempo o 

braço de um homem generoso e forte que a l ivrou dos perigos 
inf i l t rando-lhe medicina reconfortante e miraculosa. 

Esse homem, o Sr. Conde Ernesto Pereira Carneiro, foi o 
cinzelador do culminante relevo que, entre as congeneres bra-
sileiras, occupa a Companhia de Commercio e Navegação. 

Al l iando á severa disciplina da vontade um conjuncto de 
cul tura technica admiravel, mercê de sua educação em centros 
especiaes da Inglaterra, o Sr. Conde Pereira Carneiro assigna-
lou num gesto a marcha victoriosa que a empresa teria de rea-
l izar. 

O escriptorio central da f i rma, no Rio de Janeiro, á Ave-
nida Rio Branco, traduz, na sumptuosidade das suas linhas e na 
elegancia da sua disposição, o f ino gosto dos socios. Dispondo 
de perto de 3 mi l operários, entre os de mar e terra, a Com-
panhia é uma das mais complexas e importantes que ha no 

Brasi l . A sua secção mar í t ima é das mais bem organizadas na Amerca do Sul. 
Exp lo ra a empresa, além da cabotagem entre os portos do Sul e Nor te do Brasi l 

e das linhas especiaes para o Rio da Prata e Macau, no Rio Grande do Nor te , 
mantidas para o transporte privativo de sal e tr igo, a fabrica de tecidos Sã» Joaquim, 
productora de saccos de algodão para sal que vêm da própr ia Companhia, das suas 
salinas no Rio Grande do Norte, as mais importantes do Brasil, com a capacidade 
de producção de 150.000 toneladas por anno. 

O primeiro desses productos é refinado em uma Usina moderna installada na 
I lha do Cajú, no Rio, e que tem o nome de Us ina Lahmeyer , por ser creação do 
mesmo autor do Dique que tem esse nome, construido em 1907 e magnificamente ap-
parelhado para a docagem perfeita dos maiores vapores que nos visi tam. 

Por este rápido exame, é fácil concluir sobre o fu turo que está reservado a 
tão poderosa empresa, dignamente representada em São Paulo, onde os seus créditos 
de ha mu i to se f i rmaram e só terão que f ruct i f icar, em louvor ao seu i l lustre dir i -
gente e em proveito para o destino das empresas nacionaes. 
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Na historia economica de São Paulo, a valorização do café preenche as paginas mais 
impressionantes. Medida de salvação intel l igentemente proposta para l ivrar de uma 
inevitável ruina a lavoura paulista, apprehensiva com os prenúncios de uma situação 
sinistra, provocada pelo excesso da producção cafeeira no período de 1906-07, a idéa da 
valorização do café foi pela pr imeira vez posta em pratica pelo governo do sr. Jorge 
T ib i r i çá e, successivamente, pelo do sr. A l t i no Arantes e, em 1921, por iniciat iva do sr. 
presidente da Republica, dr. Epitácio Pessoa. 

U m a dupla v i r tude têm encerrado os planos de semelhante operação: — a de evitar 
um desastre imminente para os lavradores, com reflexos mais que prováveis em toda 
a vida commercial do Estado de São Paulo, e a de collocar o productò, que se| tornou 
a fonte de nossa precípua riqueza, em alta esplendorosa e duradoura. 

A todo o país tocou signif icativamente o exemplo de São Paulo, promovendo as 
profícuas intervenções que mais uma vez aqui se louvam, e cujos resultados denunciam 
eloquentemente a extraordinaria capacidade financeira de quem lhes determinou o 
di f f ic i l programma. 

Mas, recapitulemos: — se nos propuzermos esboçar a situação af f l ic t iva em que 
pr imeiro se inspirou o governo para organizar a defesa do café, surprehenderemos, col-
ligados, contra os nossos, os interesses de todas as praças da Europa e da America. 
Quanto á causa da crise, um simples quadro estatístico, o da producção mundial do 
café em 1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, poderá i l lustral-o convenientemente: no 
primeiro desses períodos, fôra a producção mundial de 115.740.003 saccas; no segundo, 
de 14.348.000; no terceiro, de 14.318.000 e no quarto att ingia subitamente a 23.916.000 
saccas, safra desbordante, com a qual, desequilibrando-se, ameaçavam vert iginosa quéda 
as cotações do producto. 

Foi quando, dispondo-se a proteger os lavradores resolveu-se o governo paulista a 
intervir no mercado, transferindo para a praça de Santos o prestigio que lhe estava sendo, 
para prejuízo nosso, arrebatado pelas extrangeiras: — o de ditar-lhes as cotações da 
mercadoria. 

A um notável financista estava destinada a glor ia de fornecer ao governo de São 
Paulo o plano da valorização apenas ídelizada — ao sr. conde Alexandre Sicil iano, cujo 
r o m e sobremaneira se conceituara nas rodas economicas, pelo logar predominante que 
occupava entre os mais activos e prósperos industriaes do nosso meio. O plano por elle 
apresentado, depois de approvado pela Sociedade Paulista de Agr icu l tu ra , era abraçado 
pelo convénio de Taubaté e levado a execução logo em seguida, para ainda em breve 
f rut i f icar em esplendido êxito, com grandes lucros liquidos para o governo. 

Dois enormes resultados attestavam depois o successo incomparável da medida: a 
melhoria dos preços da mercadoria, principalmente visada pela importante operação e a 
(reação opportuna da Caixa de Conversão, que durante muitos annos manteve f ixo o cam-
bio no país, permit t indo-nos um espantoso af f luxo de capitaes extrangeiros. 

E m março de 1921, o sr. conde Alexandre Siciliano foi nomeado pelo governo da Re-
publica para executar novamente a defesa do café brasileiro. 

D a maneira por que se conduziu o i l lustre industr ial no desempenho da espinhosa 
missão, dizem autorizadamente os documentos em poder de s. s., e entre os quaes são 
dignos de destaque a carta que lhe d i r ig iu o sr. presidente da Republica, dr. Epitácio Pes-
soa e os officios das Associações Commerciaes de São Paulo e de Santos. 

(D a u c t o r ò o p l a n o 6 a 

p n l o r í g n ç ã o ò o c a f é 

- C r n ç o 0 be g u a 
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Estaria, por este facto apenas, indissoluvelmente enlaçado á historia polit ico-social 
paulista o nome do sr. conde Alexandre Sicil iano, se outros não fossem ainda, e igual-
mente relevantes( as passagens delia em que elle apparece e fulgura. 
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Já a mais f lagrante e preciosa das provas nos havia dado seu espirito organizador 
e operosidade infatigavel, com a fundação, no anno de 1890, da Companhia Mechanica 
e Importadora de São Paulo, considerada uma das mais poderosas Empresas nacionaes 
e estabelecida com fabricas em São Paulo, Jundiahy, São Caetano e Rio de Janeiro 
*' escriptorios para compras e representações em Nova York, Paris, Génova e Londres. 

Comtudo, copiosos seriam os t i tulos just i f icat ivos do alto cr i tér io e clara intel l i -
gencia pratica do conde Siciliano, nos quaes lhe pudesse o governo reconhecer a somma 
de qualidades necessarias á conclusão do plano financeiro alludido. Fo i á sua iniciat iva 
que se deveu a fundação do Banco I ta lo Brasi leiro l iquidado com excellentes vantagens 
para os accionistas; e entre os cargos- que por essa época desempenhava, destacam-se os 
de presidente da Camara I tal iana de Commercio; director-thesoureiro da Sociedade Pau-
lista de Agr icu l tu ra ; director do Centro Industr ia l Paulista e socio fundador da Asso-
ciação Commercial. 

Actualmente, o conde Alexandre Siciliano, faz parte do Conselho Consult ivo da 
Banca Francese e I tal iana per 1'America dei Sud; presidente da Companhia F r igo r i -
fica e Pastor i l ; presidente re-eleito do Hospi ta l Umber to I ; vice-presidente da Sociedade 
A n o n y m a Brasital e presidente da Companhia Brasi leira de Seguros Geraes. 

õ . 

Retrospecto 

O ronde Alexandre Siciliano nasceu na província de Cosenza, na I tal ia, e chegou ao 
Brasi l em 1860, contando apenas nove annos de idade. 

Possuído do nobre desejo de empregar suas energias de modo ut i l e benefico para 
si e seus parentes, cedo se estabeleceu em Piracicaba, iniciando, ao lado de seu irmão, 
uma intensa vida de trabalho. 

Não poderia, entretanto, o estreito âmbito commercial por elle escolhido, conter as 
aspirações alimentadas pelo seu génio emprehendedor e energico. Vol tando, por um 
pendor irresistível, a attenção arguta e disciplinada para o campo industrial, part icular i-
zou seus estudos no intento de aperfeiçoar os machinismos rudimentares até então em-
pregados no beneficiamento do café e do arroz. 

A somma de observações colhidas lhe deu uma inconteste autoridade no assumpto; 
e, na direcção da Companhia Mechanica e Impor tadora para a qual ingressava pouco 
tempo depois, levou á realização, com inapreciável proveito para a lavoura cafeeira 
paulista, o vasto programma industr ial que esboçara. 

O privi legio das machinas de beneficiar arroz foi vendido nos Estados Unidos, as 
destinadas ao café victoriosamente se disseminaram pelo inter ior do Estado, e a despeito 
de haver crescido hoje o numero dos fabricantes de machinas para esse determinado 
emprego, não encerra exaggero a af f i rmat iva de que todos se inspiram no systema 
creado pela Companhia Mechanica e Importadora. 

geu relepo na colonía italia-

na e na gocíeòaòe paulista 

Radicado embora por tantos annos ao país, brasileiro por direito e paulista de cora-
ção, o conde Alexandre Siciliano não esquece todavia sua gent i l e heróica terra natal, 
a quem, por vezes sem conto, tem dado demonstrações valiosas de sua generosidade e 
do seu patr iot ismo. 

O empréstimo nacional da grande guerra, de que foi elle o maior subscriptor, en-
controu ein seu exemplar civismo u m ardoroso paladino. Fo i elle também um dos fun-
dadores, em Monte Oliveto, nos arredores de Pinerolo, do Inst i tuto de Artes e Off ic ios 
para oŝ  f i lhos dos mil i tares mortos no campo de honra. 

S. M . V ic to r Manuel I I I nomeou-o successivamente cavalleiro off icial, commendador 
e grande oficial da Corôa da I ta l ia e S. S. o Papa Benedicto X V lhe concedeu o t i tu lo 
de Conde da Egre ja Romana. 

G 



Cav. Braz A l t ie r i 

Gerente geral 

A demonstração do progresso att ingido pela Companhia Mechanica e Impor tadora 
nos tres decennios de sua existencia está em que, organizada primitivamente com o 
capital de cinco mil contos de réis, dividido em 25 mi l acções emittidas a 200$000, in-

N a sociedade paulista, em cujo seio desfruta a mesma sincera amizade e o mesmo 
justo respeito que lhe são tr ibutados pela colonia italiana, seu papel caracteriza-se por 
um cavalheirismo immutavel e pela pratica de todas as virtudes. Al l iado pelo casamento 
a distincta senhora de uma das mais altas familias do Estado, considerada em São Paulo 
um exemplo vivo de dedicação e caridade, mais fortes se tornaram os vinculas affectivos 
que o ligavam á nossa terra. A seus filhos drs. Alexandre Siciliano Júnior e Paulo Si-
ciliano, engenheiros ambos, formados na Europa, e que bri lhantemente col laboram com-
sigo na direcção da Companhia Mechanica, t ransmi t t iu elle, como herança maior, as 
fortes qualidades de caracter e maneiras fidalgas que lhe exornam a personalidade. 

Suas duas gentil issimas filhas, baroneza Smith dc Vasconcellos e senhora José 
Mar ianno Fi lho são hoje ornamentos da aristocracia carioca. 

;; Companhia Tllcctianíca «2 

Jmportaòora òe 0no Paulo 



teiramente subscriptas e integralmente realizadas, no anno do centenário encontramos 
o seu capital duplicado e a rubrica " fundos de reserva" a ostentar a importancia dte 
17.676:594$030. 

Para chegar a esse estado florescente, ao ponto de 
ser considerada á vanguarda das empresas similares 
estabelecidas no Brasil, muito deve a Companhia Me-
chanica ao esforço e á capacidade do sr. Braz Al t ier i , 

, estimável cavalheiro a quem num instante feSz, confiou 
o sr. conde Alexandre Siciliano a gerencia da casa 
matriz. 

O que representa e requer o cargo dignamente oc-
cupado pelo sr. B raz Al t ier i esta por certo bem longe 
de ser evidenciado nas referencias ligeiras destas pa-
ginas. Ter-se-á no entanto uma noção approximada da 
realidade na impressão que nos causar o conhecimento 
do fabuloso movimento da empresa, unificado no es-
criptorio central, á rua 15 de Novembro n. 36 e do qual 
emanam as ordens e se avaliam os negocios das filiaes 
e das fabricas. 

-São direotores da Companhia os srs. drs. José Ma-
rianno Fi lho c Alexandre Siciliano Júnior, a quem está 
entregue a parte technica da empresa e chefes das f i -
liaes de Londres o dir. Paulo Siciliano e do Rio de 
Janeiro o barão Smith de Vasconcellos. 

(Do eôtnbelecímcníoc 

í>a 0ocíei>aòe Prédio do Escriptorio Central 

As officinas e depositos da Companhia Mechanica e Impor tadora de São Paulo 
acham-se situados no bairro do Pary e occupam uma .superfície de 42 m i l metros qua-
drados. Para maior facilida-
de da carga e descarga, são 
servidos por um desvio da 
São Paulo Rai lway Co. 

As installações compre-
hendem espaçosas officinas 
de fundição, secção agricola 
e carpintaria, secção mecha-
nica. depositos de toda a 
classe de materiaes, garage, 
fabrica de porcas, parafusos, 
rebites, arruellas, pregos e 
enxadas, além de algumas 
secções supplementares, que 
tornam a empresa habil i tada 
a dar pr imoroso acabamento 
a todos os art igos de sua 
industria. 

Fo ram em suas officinas 
executados os candelabros Secção de Torneiros 
que ornamentam os jardins do 
Theat ro Munic ipa l ; as columnas de i l luminação das Avenidas Rio Branco e Bei ra-Mar , 
no Rio de Janeiro; as columnas do palacete Mar t in i co ; os lavores artísticos do prédio 
occupado pela Societé Financière, além de outros de maior vul to, como varias pontes 
para as estradas de ferro Araraquara, telhados mechanicos para a Companhia Mogyana; 



machinas do Mo inho Matarazzo a superestructura metall ica da Casa Al lemã, Theatro 
Municipal , São José e Sant 'Anna. 

Apresentou aos lavradores os mais solidos e economicos engenhos para explorações 
agrícolas, obtendo com as peças fabricadas recompensas e louvores valiosos, como o 

grande premio da " Exposi-
ção de São Lu iz , nos Esta-
dos Unidos, a clasificação de 
" Hors concurs" na de T u -
r im e prémios altamente hon-
rosos na do Rio de Janeiro 
em 1908. 

A lista em que quizessem 
inventariar todos os produc-
tos da Companhia Mechani-
ca seria longa; entretanto é 
mistér saber-.se que el'a exe-
cuta qualquer sorte de rna-
chinismos para a industria, 
como sejam serras, prensas, 
turbinas, moinhos para arroz 
e milho, engenhos para as-
sucar, pontes, armações me-
tallicas, guindastes, reserva-
tórios, elevadores, " carros-
series" para automoveis, en-

grenagens de toda a especie, serralheria artistica taes como grades, portões, bancos, tu-
mufos, etc. 

Para facil i tar o .tramporte dos materiaes pesados, todas as secções são providas de 
1'nhas Decauville e de guindastes á mão, electricos e de ar comprimido, oocupando uma 
área de S mi l metros quadrados. Os depositos do estabe'ecimento, visinhos ás off ic inas me-
chanicas, armazenam grandes stocks de materiaes brutos e matérias primas, como ferros 
de toda a qualidade, vigas, tubos, madeiras, cimento, oleos, etc. Independente das diversas 
secções, que formam as off icinas e os armazéns do Pary, possue a Companhia uma outra, 
e não menos vasta, destinada a ceramica, no bairro da Agua Branca onde se fabrica em 
larga escala qualquer material de saneamento de cidades. Em São Caetano se encon-
tram as installações para a producção e laminação de ferro e aço. Todos esses departa-
mentos são: servidos por desvios proprios 

A l é m dos trabalhos de que se pôde encarregar neste genero de industria, graças ao 
seu perfeito apparelhamento e escolhido corpo de engenheiros, a acção da Companhia 
estende-se a outros, como por exemplo o de construcções civis, de que se colhe vivot e 
esplendido attestado nos serviços que levou a etfeito para a captação da agua em Cabuçu, 
em cimento armado, e cuja extensão é de 20 kilometros, entre acquedutos e siphões, e 
que fo i o pr imei ro a ser construído no Brasil. 

Fo ram também obra sua os reservatórios do Araçá e Moóca, onde são comportados 
5 milhões de litros de agua, igualmente de cimento armado, e os acquedutos da Varzea 
do Carmo. 

Secção Agrícola 



£[oyò Kcal fiollanòcg 
Konínklitke frollanògctie fimgteròam 

Entre as Companhias de Navegação que mantém serviço regular de pas-
sageiros para os portos Europeus occupa merecido lugar de destaque o L L O Y D 
R E A L H O L L A N D E Z , a conhecida Empreza cujos magníficos paquetes reú-
nem qualidades que satisfazem os mais 
exigentes viajantes. rr— 

O sucesso do L L O Y D R E A L H O L - " " 
L A N D E Z não é obra do acaso mas a re-
sultante de uma vontade pertinaz de dotar 
a linha sul-americana de paquetes mo-
dernos em que o luxo, a elegenda e o con-
forto só são igualados pela esmerada co-
sinha, o serviço perfeito e irreprehensivel 
e o asseio inegualavel. 

Quando alguém vae passar uns dias, 
em casa de um dos seus melhores ami-
gos, encontra tudo disposto cie forma a 
contribuir para que a sua permanencia seja 
a mais agradavel possivel. Com tanto ou 
mais esmero ainda se acha tudo prepa-
rado e installado a bordo dos vapores do 
L L O Y D R E A L H O L L A N D E Z , afim de 
que os passageiros sejam tratados como 
hospedes queridos e mimados. Parece ter 
sido este o único f im da Companhia e 
dos seus empregados. Os Commissarios po-
dem mostrar volumosos livros, nos quaes 
passageiros de todas as nacionalidades e de 
todas as classes têm escripto, em phrases 
mais ou menos eloquentes, a expressão do 
seu reconhecimento e da sua satisfação. 
U m sem numero de retratos e grupos de 
viajantes de ambos os sexos, que tomaram 
parte nas diversas festas a bordo, se en-
contram nestes livros notáveis, pela maior 
parte com dedicatórias agradaveis. E m 
uma dessas odes em prosa, Pietro Mascagni queixou-se de ser tão curta a encan-
tadora travessia, entre uma tão escolhida sociedade, e officiaes, cujas attenções 
e esmerado trato nada deixam a desejar. U m inglez rico e de cathegoria escreveu: 

"Como poderíamos estar tristes aqui a bordo deste vapor tão excedente, 
com o seu não menos excedente Commandante, os seus inegualaveis Officiaes, 
o amavel convívio de seus passageiros, mar tão favoravel e tão invejável rapidez"? 
O Cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, innumeros Ministros, embaixadores 
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e outras pessoas de alta cathegoria, todos concordam em entoar um hymno de 
louvor, qual o mais enthusiasta sobre as commodidades e os cuidados dispensa-
dos a bordo. 

Os seus Agentes no Brasil a conhecida S O C I E D A D E A N O N Y M A MAR-
T I N E L L I que tem os seus escriptorios nesta Capital á Rua 15 de Novembro 
n.° 35, na Capital Federal á Avenida Rio Branco nos. 106 e 108 e em Santos 
á Rua 15 de Novembro n.° 32, tem, na verdade, não pouco contribuído para a 
marcada preferencia que o nosso culto publico viajante tem consagrado aos mo-

dernos paquetes da adiantada li-
nha hollandeza durante os já lon-
gos annos de sua representação. 

Ainda ha pouco tempo o 
L L O Y D R E A L H O L L A N D E Z , 
que já mantinha na sua linha pa-
quetes como o tão conhecido 
"GELRIA", que é o ideal dos 
viajantes, e o " Z E E L A N D I A " , 
collocou na mesma o "ORA-
NIA", e o " F L A N D R I A " de 
17.000 tons. de deslocamento os 
quaes por sua recente construcção 
offerecem todos os modernos re-
quisitos de luxo, conforto e com-
modidade. 

Estes luxuosos transatlânti-
cos dispõem também de óptimas 
accomodações de 2." classe e clas-
se Intermediaria (Segunda eco-
nomica) optimamente apparelha-
das e que merecem especial cui-
dado por parte da Companhia. 

Quem uma vez visitou os pa-
quetes do L L O Y D R E A L HOL-

L A N D E Z fica com ardente desejo de n u m delles realizar uma viagem e quem 
n'um delles uma vez viajou difficilmente deixará de dar-lhes preferencia para 
nova travessia. 

A Companhia mantém também duas linhas de vapores de carga para 
Amsterdam e Rotterdam-Hamburgo servidas por cargueiros modernos de ópti-
ma marcha e grande tonelagem. 

Todos os paquetes da Empresa escalam quer na ida quer na volta nos 
portos de R E C I F E e B A H I A onde a Companhia é respectivamente represen-
tada pelas antigas e conhecidas firmas J U L I U S V O N S O H S T E N & C. e 
C O N D E & C. 

E' uma empresa de grande valor, e maior futuro ainda, o L L O Y D R E A L 
H O L L A N D E Z , que inestimáveis serviços tem prestado ao intercambio com-
mercial entre o nosso amado Brasil e os portos Europeus. 

K 

V 

l \ 
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Cia, nacional frc <ggtamparia 

A "Companhia Nacional de Estamparia" figura em primeiro 
plano entre as industrias que prosperam no Estado de S. Paulo. 
Assenta, sem favor algum, no rol das que, melhormente organizadas, 

possam representar o 
esplendido florescimen-
to industrial do Brasil. 

Fundada ha treze 
annos apenas, apresen-
ta, comtudo, no seu 
progresso rápido e ex-
traordinário, o resulta-
do mais eloquente do 
valor da iniciativa e da 
capacidade do trabalho 
em marcha. Não hon-
ra somente a industria 
nacional de tecidos; 
enaltece ainda o culto 
da actividade intelli-
gente e pertinaz dos 
collaboradores no aper-
feiçoamento dos insti-
tutos fabris nacionaes. 

Fabricando e es-
tampando simultanea-
mente os seus tecidos, 

• em cuja elaboração en-
Sr . J o h n K e n w o r t h y tra com o mais perfeito 

Director - Presidente r r • . i 1 

coetficiente de varieda-
de e qualidade, a "Companhia Nacional de Estamparia" mantém na ci-
dade de Sorocaba as suas fabricas de estamparia e de fiação e tecela-
gem, ambas accionadas á electricidade, construídas e montadas com 
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o rigor dos machinismos mais perfeitos. Possue a Companhia, para 
o fornecimento de electricidade, installada magnificamente, a "Usina 
Baptista", localizada no município limitrophe de Pilar, sobre o rio 
Turvo. 

Uma das fabricas, a "Estamparia Kenworthy", encarregasse de 
exclusivos trabalhos de alvejaria, tinturaria e estamparia, produzindo 
a media mensal de um milhão e meio de metros. 

Encarregando-se unicamente de fiação e tecelagem, a segunda, a 
"Fabrica Santo Antonio", que fornece o panno necessário á primeira, 
funcciona, admiravelmente installada, com 420 teares e 16.368 fusos, 
trabalhando com um total de operários excedente a mil. 

Como annexo a esta fabrica, mantém a Companhia uma installa-
ção-modelo de descaroçar algodão, além da congenere que possúe, 
completa, na cidade de Bauru. 

Conta ainda a "Companhia Nacional de Estamparia", uma ex-
tensa fazenda, a 8 kilometros de Sorocaba, com cerca de trezentos 
alqueires de mattas virgens, em excellentes condições, para utilisação 
em combustível. Tendo em vista o desenvolvimento, no município, da 
cultura do algodão, a Companhia pretende crear na referida fazenda 
um campo experimental do mesmo, com a selecção das sementes, tendo 
sido feito primitivamente o plantio do eucalyptos. 

Sob a direcção de vontades energicas e esclarecidas como as dos 
srs, Hélio Speers Monzoni e Dr. Bráulio Oetterer Guedes da Silva, 
a "Companhia Nacional de Estamparia", cujo escriptorio central está 
situado á Rua Libero Badaró, 142, nesta capital, realiza no momento 
industrial brasileiro, um surto novo para o progresso e maior renome 
dos institutos fabris a que está destinado um grande futuro. 



<Dett«ren, Bpeevs & <£ín. 
O ramo de fiação e tecelagem constitue uma das mais fortes 

características da grandiosidade do nosso commercio. Verdadeiros 
monumentos de acti-
vidade, taes indus-
tirias representam 
poderoso papel na 
marcha ascensional 
do Estado colla-
borando ainda co-
mo elemento esthe-
tico admiravel. 

A impressão que 
desperta nos visi-
tantes os requintes 
de cultura a que at-
tingimos, multiplica-
se em intensidade 
pasmosa diante des-
sas colmeias de tra-
balho e producção 
fabril onde se elabo-
ra o futuro da pros-
peridade paulista. 

E ' força destacar, 
nas de fecundo labôr 
quotidiano, a Fabri-
entre tantas offici-
ca de Fiação e Te-
celagem dos Snrs. Oetterer, Speers & Ci.a, localisada no Bairro de 
Santa Rosalia, na linda terra de Sorocaba. Esta Fabrica, de uma 
producção annual de quinze milhões de metros de pannos, é, sem 
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duvida, um dos mais importantes celleiros do nosso desenvolvimento 
industrial. , • | ; J y j t ' J j | l 

Data a sua formação do anno de 1899, pelos Snrs. Frank Speers 
e Carlos M. Oetterer. 

Á firma é hoje de propriedade dos Snrs. John Kenworthv, Hélio 
S. Monzoni e Dr. 
Bráulio O. Guedes^ 
da Silva, exercendo 
o segundo o cargo de 
gerente commercial 
e este ultimo o de 
gerente technico. 

O seu capital 
social é de 
3.300:000$000. 

A Fabrica pos-
sue uma grande vil-
la operaria, onde re-
side a maior parte 
dos seus operários, 
com todo o conforto 
moderno e rigorosa 
hygiene. 

Pela excellencia 
dos seus producto» e 
pela sua capacidade 
de producção, as in-
dustrias dos Snrs. 
Oetterer, Speers & 
Ci.a, dignificam o al-

to commercio do Estado de S. Paulo e evidenciam, com eloquencia, 
o critério, a honestidade e a intelligencia dos componentes da firma. 

Para quaesquer informações devem os interessados dirigir-se á 
Rua Libero Badaró n.° 142, escriptorio desta conceituada e poderosa 
sociedade industrial. 

Sr. Hél io Speers Monzoni 
Director - Gerente 



<Zín. fiação e T̂ecíòos " g . Bento 

Data de 1908 a fundação desta Campanhia, installada em Jun-
diahy, a 60 kilometros da capital de S. Paulo. 

Desenvolvendo-se de modo admira-
vel, elevou de Rs. 2.000:000$000 a Rs. 
3 .500:000$000 o seu capital, distribuído 
em 17.500 acções de 200$000. 

A direcção cia Fabrica "S. Bento" 
está confiada a intelligentes e activos 
industriaes que têm sabido orientar bri-
lhantemente os negocios da firma. 

O Sr. Emile Pilem, Director-Presi-
dente, ultimamente reeleito, é também 
o Director da "Caixa Generale de Cre-
dit Foncier", poderosa sociedade fran-
ceza; que é uma das maiores accionistas 
da Companhia. 

O iseu Director-Thesoureiro, Sr. 
Carlos Whately, é socio solidário, com uma quota de 200:000$000, da 
firma "Whately & Comp.", desta praça, sendo pessoa muito concei-
tuada e bem re-

lacionada em 
nosso meio com-
mercial. 

A Fabrica 
possue machi-
nisrnos moder-
nos movidos por 
uma força de 
560 cavallos, e é 
movida comple-
tamente a ele-
ctricidade, que ^ v i s t a ex teHor da F a b r k a 

lhe fornece a 
"Empreza Luz e Força de Jundiahy", cujo presidente é o Sr. Dr. 
Eloy Chaves, ex-Secretario de Justiça do Governo de S. Paulo. 

Emil io Pilon 
Presidente 



í 

Tem em suas officinas, dispostos com toda a perfeição appare-
Ihos perfeitos entre os mais modernos, destinados á tinturaria, engom-

magem, concer-
tos e costura. 

Fabrica te-
cidos crús, bran-
cos e tintos, e 
tecidos de phan-
tasia, sendo que 
estes unicamen-
te sob modelo. 

E' uma das 
mais bem mon-
tadas do nosso 
paiz, honrando 
as industrias do 
Estado de S. 

Secção de Fiação „ . 
Paulo, entre as 

quaes a do algodão occupa logar saliente. 
O escripto-

rio da Compa-
nhia de Fiação 
e Tecidos " S . 
Bento" está si-
tuado á rua Flo-
irencio d'Abreu, 
n.° 135, nesta ca-
pital. 

O admira-
vel desenvolvi-
mento alcança-
do pela referida 
Companhia tem 
a sua principal 
causa na intelli- Secção T e a r e s 

gencia e actividade do seu Presidente, o Sr. Emile Pilon, e no zelo 
e energia dos seus auxiliares. 



Cotonífícío Koòolptio Crespi 

Em 1897, começou esta industria a sua vida futurasa, tendo um 
capital inicial de Rs. 100:000$000 e girando sob a firma collectiva de 
Regoli, Crespi & Comp. Occupava, então a incipiente fabrica um 
pequeno pavilhão de poucos metros quadrados de superfície. 

Alargando o âm-
bito dos seus negocios, 
e tornando cada dia 
mais perfeitos os pro-
prios productos, con-
seguiu a firma um 
desenvolvimento in-
dustrial admiravel, pa-
ra o que collaborou 
principalmente o socio 
Gerente Sr. Comm. 
Rodolpho Crespi. Aspecto geral da Fabrica 

Em 1904, tendo-se 
retirado da Sociedade o Sr. P. Regoli, cogitou o Sr. Comme. Rodolpho 
Crespi do augmento do capital, creando, pois, uma sociedade ano-
nyma, a qual começou a funccionar em 1.° de Janeiro de 1909, com 
um capital inteiramente realizado de Rs. 3.000:000$000. 

Em 1911, foi elevado o capital a Rs. 4.000:000$000, e ulterior-
mente a Rs. 6.000:000$000. 

A área occupada pelos diversos pavilhões do "Cotonificio Rodol-
pho Crespi" é, actualmente, de 250 mil metros nos quaes funccionani 
as secções seguintes: Fiação de algodão, Tecelagem de algodão, Tin-
turaria de algodão, Fiação de lã e Cascamificio, Tecelagem de lã, Tin-
turaria de lã e Malharia. 

O algodão empregado nas secções de fiação de algodão é todo 
de producção nacional, sendo parte do norte do Paiz e parte do Es-
tado de S. Paulo. 



A tecelagem de algodão foi a primeira secção organizada pela 
antiga firma "Regoli, Crespi & Comp."; a producção dos tecidos, 

brins, cobertores, cha-
lés e flanellas pôde ser 
confrontada vantajo-
samente com a de qual-
quer similar extrangei-
ra. A secção de lani-
fício tem um machi-
nismo perfeito, sendo 
excellentes o systema 
de manufactura e a 

' qualidade da matéria 

Vista externa do estabelecimento pi ima emp. egada. 
Foi installada em 

1912 e começou a funccionar em Janeiro de 1913. 
A fabrica emprega actualmente cerca de dois mil operários de 

ambos os sexos, asse-
gurando-os, por conta 
da mesma, na Cia. 
Brasileira de Seguros. 

A producção an-
nual é de 1.200 kilo-
grammas de fios de 
algodão; 6.000.000 

metros de tecidos de 
algodão 300.000 ki 
logrammas de fios de 
lã e 600.000 metros 

Outro aspecto do Estabelecimento Fabr i l 
de tecidos de la. 

No desenvolvimento incommum a que attingiu esta industria estão 
consubstanciadas as poderosas capacidades do seu iniciador e actual 
presidente, o Sr. Comm. Rodolpho Crespi, em quem bem se ajustam 
os merecidos louvores endereçados ao importante Cotonificio. 



Bragitol 0>|B 
Organizada para fomentar o desenvolvimento industrial e commercial do 

Brasil, a Sociedade Anonyma Brasital iniciou suas operações ao declinar do 
anno de 1919, estabelecendo sua ma-
triz em São Paulo, á rua Libero Ba-
daró ns. 109 e 111. e filiaes no Rio de 
Janeiro e em Santos. 

Observando o movimento da impor-
tante empresa, desde a data ainda pró-
xima de sua formação — 1.° de No-
vembro do anno alludido — até á pre-
sente, para logo se verificam os resul-
tados da proveitosa direcção que tive-
ram os negocios da casa, no breve pe-
riodo que medeia entre as épocas fi-
xadas. 

Servindo-se de um capital vultoso, 
como seja o subscripto pelos accionis-

• tas, no valor de 8.000:000$000, bem 
nos podem suggerir estas cifras o vasto 
campo de transacções em que gyra o 
capital da sociedade anonyma, intelli-
gentemente posto em emprego pelos 
seus experimentados e dignos directo-
res. 

O raio de acção de Brasital S | A no 
mundo financeiro do paiz é de uma 
amplitude pouco vulgar. Para nortear 
a seguro successo operações tão nume-
rosas e de genero tão variado, faz-se 
mistér, a par de uma extraordinaria 
competencia, o pleno conhecimento dos 
differentes ramos de negocio em que 
se irradiam os fins da companhia. 
Tanto importa em dizer que na direc-
ção de Brasital S | A se encontram ca-
valheiros cujos nomes representam a 
melhor garantia para o crescente pro-
gresso da empresa. 

Justificando seu programma, esta 
concorre para o nosso desenvolvimen-
to industrial com a producção de suas 

fabricas, installadas nas cidades de Salto e São Roque, no interior do Estado 
de São Paulo, para a manufactura do algodão. 



Os serviços nesses estabelecimentos fabris, de incommuns proporções, 
comprehendem fiação, tecelagem, malharia, tinturaria, alvejamento, merceri-
?.ação, cascamificio e trabalhos annexos. A producção reunida de ambas é, 
em fios, de 1 .533 .821 kilos e, em tecidos, 4 .477 .988 ,60 metros. 

A parte commercial da empresa abrange importação e exportação por 
conta própria e de terceiros e representações diversas. Destas cumpre desta-
car que é ella a agente de armadores e companhias de navegação e de seguros. 
Trata ainda do serviço de carga e descarga de vapores e navios e do serviço 
de cabotagem, e nesta mesma ordem do de commissarios de avarias. 

Por esta relação se pode inferir das proporções que assumem os negocios 
desta grande sociedade anonvma, que, preferindo a capital paulista para sua 
sede, honrou com isso o nosso commercio. 

K 
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Campos Jrmãos & Cia 
Trinta annos de existencia conta já a firma Campos Irmãos & Cia., 

cuja importancia se accentua dia a dia, graças aos nobres intuitos e á 
tenacidade dos que, desde 1892, lhe vêm presidindo ao desenvolvimento. 

A sua actividade industrial foi iniciada em 1908, com a monta-
gem da fiação, e augmentada em 1912 com a tecelagem de algodão 
da sua fabrica em Tatuhy, a qual produz annualmente cerca de qua-
trocentos mil metros. 

Constituem actualmente a firma referida os socios, Alcebiades 
Campos, Juvenal Campos Filho, Maria Teixeira de Campos, Maria 
Odette de Campos Azevedo e Mário Azevedo. 

O seu capital é de 2.250:000$000. 
O escriptorio do importante estabelecimento industrial de Tatuhy, 

acha-se montado nesta capital, á Rua São Bento, n.° 5, onde os inte-
ressados encontrarão pormenorisados informes a respeito. 

Dada a magnifica installação desta firma e o seu longo passado, 
nem sempre fácil, mas dominado isempre por um alto espirito de ho-
nestidade e de trabalho, é de crêr, sem exaggerado optimismo, que a 
mesma alcance em breve tempo um desenvolvimento muito mais intenso. 
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Cia. f iação c Ceciòos Ittartíntio 

Estabelecida em 1881, como fabrica de tecidos de algodão e cob-
reias de algodão trançado, a empreza de que nos occupamos é incon-
testavelmente das mais adiantadas e prosperas que funccionam no Bra-
sil. Foi montada no anno referido pelo, sr. Manoel Guedes- P. Mel-
lo, tendo sido em 1909 transformada em sociedade anonvma, por 
acções, cuja totalidade se acha em poder da familia daquelle chefe. 

Acha-se localisada em Tatuhy, na linha Sorocabana, centro mais 
tenso da cultura do algodão do Estado de S. Paulo. 

Produz annualmente 4.800.000 metros de tecidos, trabalhando 
com cerca de 650 operários, todos nacionaes. 

O seu capital é ide 2.500:000$000. 
São Directores da conceituada Companhia os srs.: Manoel Gue-

des Pinto de Mello, que exerce o cargo de Director-Presidente; Mar-
tinho Guedes P. Mello, Director-Gerente; Thomaz Guedes P. Mello, 
idem e J. Speers, Gerente. 

A fabrica produz as excellentes correias de algodão trançado 
"Hercules". Orientada por homens de larga capacidade administra-
tiva, gozando nos centros commerciaes e sociaes de São Paulo do melhor 
conceito, a Companhia Fiação e Tecidos S. Martinho estava forçosa-
mente destinada a occupar a situação excellente em que a vem encon-
trar o anno do nosso mais solemne acontecimento historico. 

A honestidade das suas transacções e a actividade que dispensa 
ao incremento das suas industrias deixam adivinhar, facilmente, a 
explendida jornada que, em louvor do nome paulista, vae esta empreza 
irealizar, entre as congeneres do paiz. 

O escriptorio da Companhia funcciona, nesta capital, á Rua São 
Bento, n. 14. 



< £ Í C L F Í A Ç Õ O C ^Teciòo* Guaratinguetá 

Organisada em 1912 por pessoas cie destaque em nosso meio com-
mercial e industrial, esta Companhia tem primado pelo critério dos 
seus administradores competentes e activos. A sua actual directoria 
vem confirmar brilhantemente esta asserção. 

Compõe-se ella dos srs. Pedro Roversi, Presidente; Benedicto 
Rodrigues Alves, Vice-Presidente, e A. Schmuziger, Director-Gerente. 

O sr. Pedro Roversi é também Director-Gerente da "Companhia 
Fiação e Tecidos São Carlos". 

A Companhia tem o capital de Rs. 800:000$000 (oito centos con-
tos de réis) em 4.000 acções de 200$000. Mantém um fundo de re-
serva de 53:000$000; fundo de prevenção de 170:000$000; lucros 
suspensos de 100:000$000 e outros activos. O- ultimo dividendo que 
distribuiu foi de 10 %. São seus principaes accionistas os seus dire-
ctores e membros da conceituada familia Rodrigues Alves, desta ca-
pital. 

O seu escriptorio está montado á Rua da Conceição, n. 53, nesta 
cidade, estando localisada em Guaratinguetá a fabrica de tecidos di-
versos. 

A producÇão annual do estabelecimento fabril tem sido regular, 
apurando-se no anno de 1921 lucro liquido no valor de Rs 
512:912$276. 

A Companhia, que tem solvido rigorosamente os seus compromis-
sos, gosa de optimo conceito, honrando pela excellencia dos seus pro-
ductos e moralidade da sua administração, o nosso commercio de 
tecidos, de que ella é um dos expoentes. 



Companhia Ttacíonal 
òc Cecíòo* 6c Tuia 

Transformando-se, de pequena fabrica 
installada no bairro do Braz, nesta cidade, em 
poderoso celleiro de producção indusrtial, a 
"Companhia Nacional de Tecidos de Juta" 
permitte rapida conclusão sobre a somma de 
esforços e competencia dos seus directores. 

A elles deve a antiga modesta industria 
de tecidos, o espantoso desenvolvimento al-
cançado entre as empresas que orgulhecem a 
vida productora e ascencional do Estado de 
São Paulo. E' inegável que a fiação de tecidos 
de Juta occupa o segundo lugar entre as nos-
sas mais valiosas industrias textis. Apenas a 
do algodão a sobrepuja em importancia. 

O emprego da Juta no fabrico dos sac-
cos para exportação de café concorreu para 
que a industria deste tecido obtivesse tão fe-
liz êxito. 

A Companhia possue dois magníficos es-
tabelecimentos, que significam a industria na-
cional. 

A fabrica SantfAnna, destinada á fiação 
e tecelagem de Juta, occupa uma grande 
area de terreno, empregando diariamente a 
cerca de 3 .500 operários, que percebem men-
salmente quasi 400:000$Ó00, tem 1.500 tea-
res e 20 .000 fusos; produzindo diariamente 
40 .000 kilos de f io de Juta; 120.000 metros 
de aniagem, tapetes e lonas; 2 . 0 0 0 cobertores 
de juta, juta e lã, algodão e lã, e lã pura. 
Consome 1.200 a 1 .400 toneladas de juta 
bruta, que é importada directamente na índia. 

Como prolongamento da actividade fa-
bril desta, foi installada a fabrica Maria 
Zclia, localizada no bairro Belémzinho, á ave-
nida Celso Garcia e destinada á industria de 
fiação, tecelagem, estamparia e mercerização 
de algodão, produzindo os tecidos riais 
variados. 



Conta esta fabrica 1.100 teares, 39.000 fusos, installações completas cie 
tinturaria, estamparia e mercerisação. Os seus machinismos são movidos por 
cerca de 2 .000 motores electricos. Occupa a gerencia da Maria Zélia o operoso 
e provecto Sr. Dr. Belisário de Assis Fonseca. 

A "Companhia Nacional de Tecidos de Juta" possue, além das installações 
simplesmente industriaes, cerca de 400 casas destinadas á habitação dos seus 
operários, confortáveis e construídas de accôrdo com as exigencias da hygiene, 
creche, jardim da infância, dois grupos escolares, com capacidade para 800 
alumnos, escolas profissionaes, pharmacia, medico, dentista, açougue, arma-
zém, egreja, jardim, coreto, restaurante, casino e theatro, campo para jogos 
sportivos e uma associação recreativa e beneficente de operarois da Com-
panhia. E' seu presidente o Sr. Dr. Jorge Street, nome de sobejo conhecido 
e admirado nos grandes meios industriaes e financeiros do Brasil, pela sua 
austeridade moral e ao mesmo tempo doçura de coração, pela sua tenacidade e 
larga visão dos altos problemas nacionaes. 

A gerencia da Companhia está, desde o corrente anno, confiada a um 
homem de singulares virtudes, o Sr. Eugénio Mariz. E' uma organização 
moral parallela á do digno Presidente da "Companhia Nacional de Tecidos 
de Juta". 

O escriptorio da empresa acha-se installado nesta Capital á rua São 
Bento n.° 29. 



Organizada ha muitos 
annos, esta firma passou 
em 10 de Julho de 1920, 
por uma reforma deter-
minada pela retirada da 
sócia commanditaria, D. 
Edna Boyes, que tinha 
na sociedade uma quota 
de Rs. 100:000$000. 

A referida sócia, ao re-
tirar-se, recebeu de seus 
haveres, entre capital 
lucros, a importancia dc 
Rs. 2.000:000$000, fi-
cando os socios rema-
nescentes com a respon-
sabilidade do activo e 
passivo da firma. 

Os actuaes socios, srs. 
Herbert James S. Boyes, 
solidário com 
100.000$000 e Alfredo 
S. Boyes, também soli-
dário com 100.000$000 
são antigos e conceitua-
dos industriaes da nossa 
praça, cavalheiros alta-M r . Simeon Boyes 

mente collocados em 
nosso meio commer-
cial, de grande ini-
ciativa e conhecedo-
res da industria que 
exploram. Fizeram 
parte da firma "Ba-
gott, Maine & Ci.a", 
estabelecida no Lar-
go da Misericórdia, 
com casa de seccos e 
molhados finos, fir-
ma essa que foi dis-
solvida em Novem-
bro de 1921. Actual-
mente faztem parte 
da firma "Boyes, 
Irmãos & Ci."", da 
qual também é so-
cio o sr. A. J. iJyin-
gton, chefe da con-
ceituada e importan- Salão de Tecelagem 

& <£ía. 



te firma "Byington & Ci.a" e de diversas emprezas desta praça. A referida firma 
"Boyes Irmãos & Ci.a" é a proprietária da fabrica de tecidos "Arethusina", 
localisada em Pira-
cicaba, tendo um 
capital declarado de 
500:000$000, dividi-
da em partes iguaes 
entre os trez soctos, 
sabendo-se que os 
recursos que a mes-
ma tem em giro 
são superiores a . . . 
2.000:000$000. 

O capital da fir-
ma S. Boyes & Ci." 
é muitíssimo supe-
rior ao declarado, 
approximando-se do 
valor de 
3.000:000$000. 

Ambos os compo-
nentes citados são 
possuidores de con-
sideráveis recursos S e c ç ã o d e B a t e d o r e s 

particulares, repre-
sentados por de-
bentures de notáveis 
emprezas desta pra-
ça, etc., sendo cal-
culados em 
12.000:000$000, ap-
proximadamente. 

E' firma que tem 
sempre quantias 

avultadas em diver-
sos estabelecimen-
tos bancarios da ca-
pital, effectuando 
a maioria de suas 
transacções a dinhei-
ro. 

Quer moral, quer 
financeiramente, es-
ta firma, composta 
de optimos elemen-
tos, honra os nossos 
círculos commerciaes 
e financeiros. 

Secção de Urdideiras e Engommadeiras 



fabr ica òe Cccíòos Jnpy 

Bastaria a simples declinação dos nomes dos seus directores, 
para que se avaliasse da importancia desta sociedade e se tivesse já 
bem desenhada no espirito uma idéa do que é a producção de tecidos 

que ella explora, desde a sua fundação, em 
7 de Novembro de 1914. 

A figura do senador Lacerda Franco 
á frente da directoria é por si só uma 
alta affirmação de honestidade e intelli-
gencia. Mas, ha ainda, ao lado do notável 
paulista, os snrs. Manoel de Lacerda Fran-
co, Director-Gerente, Dr. Frederico Ver-
gueiro Steidel e Horácio Berlinck, mem-
bros do Conselho Fiscal, individualmente 
de elevado destaque nos meios sociaes des-
ta capital. 

A Fabrica Japy acha-se localisada na 
bèlla cidade de Jundiahy, tendo, porem, a 
sua séde social em São Paulo, á Rua São 

Sr. Lacerda Franco, Presidente
 B e l * 0 (Palacete Crespi), onde estão mon-

tados os seus escriptorios. 
O seu capital social é de 1.000:000$000, tendo a mesma em giro 

annualmente mais de 2.000:000$000. 
A matéria pri-

ma para o estabe-
lecimento é for-
necida pelo Esta-
do de Pernambu-
co ; as matérias 
necessarias á sec-
ção de tinturaria 
são importadas 

da Inglaterra e 
dos Estados Uni-
dos da America 
do Norte. 

Os artigos da 
Fabrica Japy pe-
netram os melho- Secção de Tecelagem 

res mercados con-
sumidores de norte a sul do paiz, sendo, entretanto, os deste Estado e 
do Rio de Janeiro, os que maior, sahida lhes permittem, o que se justi-
fica na proximidade do local da producção, onde a actuação dos referi-
do productos é mais efficaz. 



fiaçao, aecelagem, 

(Estamparia ^piranga "Ja\et" 

E' esta Empresa sem duvida uma das mais poderosas e bem 
conceituadas, no nosso meio industrial. 

Fundada no anno de 1912, com um capital realizado de Rs. 
5.000:000$000, em successão á 
firma Nami Jafet & Irmãos, 
conseguiu impor-se nos meios 
consumidores, mercê da exçel-
lencia dos seus productos, al-
guns dos quaes são suas es-
pecialidades. 

Os machinismos, de que 
dispõe são os mais modernos 
e aperfeiçoados, em todas as 
suas secções, dentre as quaes 
se destacam pela sua impo-
nência, a tecelagem com 1.000 
teares de vários typos e a fia-
ção com 34.500 fusos, regu-
lando a sua producção annual 
18.000.000 de metros em me-
dia, entre chitas, brins e len-
ços. 

A fabrica acha-se installa-
da em edificios proprios, de construcção a mais moderna, no bairro 
do Ypiranga, á rua Silva Bueno 76 empregando nas suas diversas 
dependencias cerca de 1.800 operários. 

A actual directoria desta importante Empresa, compõe-se dos 
Snrs. Nami Jafet - Presidente, Benjamin Jafet - Vice-Presidente, Ba-
silio Jafet - Director-Gerente e João Jafet - Director-Secretario, todos 

Sr. N a m i Jafet 
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por demais conhecidos nos nossos meios industriaes e commercial e 
a cuja competencia e esforço se deve o logar de destaque e o renome 
de que goza a Estamparia Ypiranga "Jafet". 

Vista exterior do edificio fabr i l 

Os escriptorio» centraes da Empresa, acham-se installados á Rua 
Florêncio de Abreu, n.° 61-A, nesta capital. 

Out ro aspecto exterior da fabrica Jafet 

unesp' 



Untonío 6c CamíUí* 
FANÍFÍCÍO J T Q L O - P A U L Í & Í O 

O Sr. A n t o n i o de Camil l is é o fundador e o propr ietár io de uma das mais impor -
tantes industr ias i talo-paul istas: a fabr ica de tecidos de lã sita á Rua João Bohemer, 
n ° 4, com uma producção diar ia de m i l metros dos mesmos tecidos. 

Fundado em 1912, com o capital social de dois mi l contos de réis, o " L a n i f í c i o I ta lo -
Paul is ta" , cujo g i ro annual sobe á importancia de oi to m i l contos do réis, faz o seu 
sor t imento nas principaes praças dos Estados Unidos da Amer ica do Nor te , Republ ica 
Argent ina , U r u g u a y e todo o Brasi l , sendo as suas vendas mais notáveis realizadas 
neste Estado e na Capital Federal. 

A Casa, que não tem intermediár ios nas suas transacções, exercendo directamente 
o commercio de compras e vendas, tem apenas um procurador geral, o Sr .A l f redo 

A 

Aspecto da Fabr ica de Ceramica — Estação de Poá 

de Mar t ino, cavalheiro bastante estimado e considerado, pe'a sua gentileza de trato e 
probidade incommum. 

O Sr. P iumat t i Emi l i o , que desempenha o cargo de di rector technico da Empreza, 
possue a solida competencia e a cul tura necessarias ao dominio desse posto. O estabe-
lecimento industr ia l do Sr. A n t o n i o de Camil l is fornece a quem o visite uma saudavel 
e indelevel impressão de energia e de ordem. 

E m todos os seus departamentos, servidos por machinismos perfeitos exportados de 
grandiosas casas especialistas da Europa, sente-se a presença do espir i to esclarecido 
do propr ie tár io da fabrica, em cuja act ividade col laboram administ radores competentes 
e operár ios que honram a t radição invejável desse Lani f íc io . 

Secções de admiravel organização technica funccionam, desdobram-se em elaboração 
prodigiosa: a secção de foUagem, a de t in turar ia , a de tecelagem, a de urd i -
dura, a de tracção e cardaria, a secção de acabamento e a de pinçadeiras e sarjadeiras. 

O machin ismo do estabelecimento é diar iamente v is tor iado por mechanicos hábeis, 
de sorte que as manufacturas e productos do mesmo obtêm, mercê do seu op t imo 
acabamento, a preferencia da praça, destacando-se v ic tor iosamente no commercio do 
nosso paiz. 

O Sr. A n t o n i o de Camil l is, observando a evolução do commerc io de tecidos no 
Brasi l , tem em grande conta as exigencias dos mercados, e por isso as variações de 
padronagem e as qualidades do t ransamento e f ios vem at t rah indo par t icu larmente a 
sua attenção. 

Mas, a portentosa capacidade de t rabalho desse industr ia l não se l im i ta ao desenvol-
v imento da industr ia a que nos temos refer ido. 
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E m Poá, um estabelecimento de ceramica installado pelo Sr. de Camill is, eviden-
cia-lhe a intell igencia e os propositos efficientes de progressista, empenhado em supprimir 

no mercado 
nacional o 
açambarca-
mento que o 
a r t i g o ex-
trangeiro v i -
nha osten-
tando. 

Ass im é 
que a fabrica 
de Poá, ser-
vida por for-
nos perfeitos 
e material 

magnif ico, 
c o n t a nas 
suas secções 
auxiliares de 
grande co-
nhecimento 

dessa indus-
tr ia e da con-
fiança do seu 
chefe. 

A expor-
tação desta 

ceramica, feita para o Rio de Janeiro não tardará em expandir-se pelos mercados dos 
Estados mais proximos, levando a esses centros mais uma prova do aperfeiçoamento 
das nossas producções industriaes. 

E ' justo, pois, que no balanço dos nossos expoentes de actividade, dos que têm 
concorrido para o incomparável esplendor industr ial do Estado de S. Paulo, no decorrer 
da grande data histórica brasileira, seja o nome do Sr. An ton io de Camil l is aureolado 
pela consideração e pela estima que o sobredoiram. 

Elie é uma synthese da perseverança, da honestidade e da intell igencia da sadia 
gente italiana, collaboradora apreciavel das varias manifestações de bellesa e energia da 
nossa terra, unida ao nosso destino por laços de coração e de espirito, para os supremos 
designios do trabalho que mul t i f lore ja, como uma bençam dos ceos, no solo de S. Paulo. 

Vista de um forno da Fabrica de Ceramica na Est. de Poá 
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Entrada pr incipal da Fabrica 

Um trecho do interior da Fabrica de Ceramica, na Estação de Poá 

unesp 









Creoísíolí, 35orín & Cia 
Em 1913, o sr. Luiz Trevisioli, actual Director-Gerente desta 

Sociedade, fundou a "Manufactura Italiana de Tecidos de Jundiahy". 
Em seguida, os actuaes socios adquiriram todas as acções da 

citada "Manufactura", passando a mesma a funccionar com o nome de 
Trevisioli, Borin Ltd., com um capital de Rs. 2.000:000$000. 

Com o sr. Luiz Trevisioli, merece ser destacado como elemento de 
prodigiosa actividade e collabora-
dor moral no extraordinário de-
senvolvimento alcançado pela Em -
preza, o sr. Aleardo Borin, presi-
dente desta sociedade anonyma e 
homem que se tem imposto á admi -
ração e á sympathia de todos pe-
la limpidez do seu caracter e do-
çura de trato. 

Além dos tecidos de algodão, 
sua principal industria, a Fabrica 
de tecidos de Jundiahy produz 
brins de varias qualidades, que 
obtêm grande procura nos melho-
res mercados nacionaes, sobretudo 
nas praças de S. Paulo e Rio de 
Janeiro. Trabalham no importan-
te estabelecimento fabril cerca de 

Lu iz Trevis io l i 700 pessoas, de ambos os sexos. 
O gi.ro annual desta sociedade é de Rs. 5.000:000$000 a 

Rs. 7.000:000$000, possuindo a mesma actualmente um activo muitís-
simo superior ao seu capital inicial. 

E ' a Companhia Força e Luz de Jundiahy que fornece á Fabrica 
a energia electrica necessaria. 



Os srs. Trevisioli, Borin Ltd. mantém importantes relações eco-
nómicas e financeiras, principalmente, com a Banca Francese e Ita-
liana per 1'America dei Sud, e Banco Commercial do Estado de S. 
Paulo. 

Aleardo Bor in 

A sociedade é composta pelos srs. Luiz Trevisioli, Aleardo Bo-
rin e Ernesto Diederichsen, todos, homens de larga visão adminis-
trativa, entranhado culto ao trabalho e elevados sentimentos de phi-
lantropia. 

O escriptorio dos referidos industriaes acha-se montado á Rua 
de S. Bento, n. 55, 2.° andar, nesta cidade. 



C o m p a n h i a P a u l i s t a 6 c A n i a g e n s 

Contando onze annos de existencia — pois foi fundada em 1911, 
pelo sr. A. Alvares Penteado — esta Empreza conquistou, por mereci-
mento do seu escrupulo e da sua actividade, um logar de verdadeira 
evidencia entre as organisadas no Estado de S. Paulo para a explora-

ção do commercio de 
fiação e tecelagem de 
juta. 

A sua actual produ-
cção, de 15 milhões de 
metros, para os quaes 
emprega nada menos 
de 550 teares, revela-
nos a importancia a que 
ella se elevou, á custa 
de esforço honesto, sa-
bendo em todas as cir-
cumstancias difficulto-
sas sobrepôr-se aos em-
baraços mais resisten-
tes, oppondo-lhes a te-
nacidade da lucta, que 
é a característica essen-
cial dos seus dirigentes. 

E' de 5.000:000$000 
o capital da "Companhia Paulista de Aniagens". 

Ao seu Presidente, o sr. Dr. Raul de Rezende Carvalho, e ao 
Director, sr. Conde Silvio de Alvares Penteado, figuras do mais ele-
vado conceito nos centros industriaes do Brasil, muito deve a "Com-
panhia Paulista de Aniagens", pela prosperidade, que hoje desfructa. 

A gerencia da Empreza está a cargo do distincto cavalheiro sr. 
Ernesto Pinto de Aguiar. 

O escriptorio acha-se montado á Rua São Bento n.° 51-A. 





commodistas. . . Toda ella resôa como uma symphonia de trabalho 
e de incentivos. 

Com essas virtudes singulares, possue o seu nome o condão de 
sobredoirar os círculos de operações em que collabora, prestigiando-os 

de uma aureola in-
confundível de credito. 

Ao seu lado, no 
"Banco Portuguez do 
Brasil", o Sr. Alberto 
Guedes, Director-Ge-
rente e o Sr. Bernar-
dino Pinto da Fonseca, 
Director - Secretario, 
concorrem, pelo brilho 
da competencia que os 
caracteriza, para o lar-
go renome do referido 

Gabinete da Gerencia Banco. 
(Agencia de S. Paulo) T-, „ _ _ , 

lim Sao Paulo, 
onde possue bem installada Agencia, desde 15 de Julho de 1919, o 
Banco Portuguez do Brasil tem como Gerente o distincto cavalheiro 
Sr. Georges Goetz e 
como sub-gerente o Sr. 
Julio Monteiro. 

O edifício nesta ca-
pital funcciona á Rua 
15 de Novembro, 30. 

O Banco tem Agen -
cia também em San-
tos, inaugurada em 28 
de Fevereiro de 1920, 
e dirigida pelo Sr. Al-
berto Arantes de Sea-
bra e Sá. Funcciona á 
Rua 15 de Novem- SaIa d o p u M i c o n a agencia de S. Paulo 

br o, 122. 
O capital do "Banco Portuguez do Brasil" é de 50.000:000$000, 

havendo um fundo de Reserva de 4.377:703$979 e um fundo de Pre-
vidência na importancia de 30:000$000. 



No ultimo Balanço de sua matriz e filiaes nesta capital e em 
Santos, de 30 de Junho de 1922, verifica-se a importancia de 
49.015,727$070 em vários depositos em contas correntes com juros, 
e a importancia de 8.047:788$787 em depositos em contas correntes 
sem juros. 

O movimento do 
Banco accusa a somma 
de 379.750:478$850. 

O seguinte resu-
mo dará bem uma 
idéa do movimento das 
acções do "Banco Por-
tuguez do Brasil": 
acções com 10%, nova 
emissão, 2.648; acções 
com 20%, idem, . . . 
109.153; acções com 
50%, idem, 13.199 
Total — 125.000. 
Acções integralisadas, 125.000, prefazendo a somma geral de 250 
mil acções. 

Como se vê, o movimento effectuado por este estabelecimento 
bancario e o desenvolvimento animador das operações que lhe têm 
sido confiadas constituem o maior elogio que a elle se possa fazer, 
levando-se em conta as difficuldades que airosamente venceu, pela 
unanime energia e intelligencia dos funccionarios da Matriz e Fi-
liaes referidas. 

Aspecto de uma das salas dos escriptorios da agen 
cia de S. Paulo 



Quem quer que tenha estudado o movimento dos nossos insti-
tutos bancarios ha-de deter-se com espanto diante dos últimos alga-

rismos apresentados pela Dire-
ctoria do Banco Portuguez do 
Brasil, cuja séde geral funcciona 
no Rio de Janeiro. 

Este Banco, fundado em 6 
de Maio do anno de 1918, tem 
o seu edificio á rua da Cande-
laria n." 24, achando-.se definiti-
vamente installados todos os seus 
serviços, que obedecem á mais 
rigorosa perfeição moderna. 

Para avaliar-se da impor-
tancia de semelhante estabeleci-
mento, bastaria .simples menção 
dos nomes que constituem a sua 
actual directoria, á cuja frente 
se destaca o vulto proeminente 
do Sr. Visconde de Moraes,' a 
quem a nossa Patria é grande-
mente reconhecida pelos benefí-
cios de alta monta prestados ao 
desenvolvimento indígena. 

O Sr. Vinconde de Moraes 
é dessas figuras extranhas de 
paladino do trabalho que para 
aqui trouxeram no coração os 
mais puros sentimentos e uma 
energia indomável a excitar-lhe 

Edif íc io da f i l ia l em S. Paulo
 o s "ervos para os surtos maxi-

mos da capacidade humana. 
Compendio de actividades em ebulição constante, em continuo e 

ininterrupto assomo de realizações, a sua vida não tem margens em 
branco, nem delia se desprende o fumo displicente das reticencias 



35anco bo Commercio c Jnòustría òc 0. Paulo 

O Banco do Commercio e Industria de São Paulo é inquestionavelmente o 
instituto de credito de capitaes inteiramente particulares que mais confiança 
goza no Brasil. 

A sociedade anonyma do Banco do Commer-
cio e Industria de São Paulo fundou-se a 17 de 
Dezembro de 1889, com o capital nominal de 
10.000:000$000, dividido em 50.000 acções do 
valor de 200$000 cada uma. 

Teve sua origem o Banco do Commer-
cio e Industria de São Paulo, na casa ban-
caria Nielsen & Comp., fundada em 1885, na 
cidade de Santos, por Carlos Philippe Niel-
sen, sob a denominação de Casa Bancaria 
da Província de São Paulo, Nielsen & Comp., 
da qual se tornou successor, entrando em liqui-
dação da mesma, com o pagamento aos seus so-
cios da indemnisação de 200:000$000. 

Eram socios solidários sem capital os Snrs. 
C. P. Nielsen e Antonio Luiz Tavares, cabendo D r- Pádua Salles 
aquelle, alem da superintendencia geral dos ne- 'resKlcnte 

gocios, a gerencia da séde em Santos, e a este a da filial em São Paulo . 
Tomaram quotas commanditarias do capi-

tal cie Rs. 1.800:000$000: Coronel Fidélis Ne-
pomuceno Prates; Conde (depois Marquez) de 
Três Rios; Barão de Piracicaba; Dr. Martinho 
da Silva Prado; Benedicto Augusto Vieira 
Ba rbosa; João Baptista de Mello e Oliveira; 
Joaquim Thimoteo de Araujo Júnior; Barão de 
Mello e Oliveira; Manoel Bonifacio da Silva 
Baptista; Commendador Manoel Carlos Ara-
nha (depois Barão de Anhumas) ; Pedro Egy-
dio de Souza Aranha; Joaquim Ferreira de Ca-
margo Andrade ; Estanislau Ferreira de Camar-
go ; Barão (depois Conde) de Parnahyba; José 
Estanislau do Amaral; commendador Fernando 
Augusto da Rocha. 

Foram eleitos, para a sua primeira dire-
ctoria, na assembléa geral de installação, os 
seguintes accionistas: Cons. Antonio Prado, 
presidente; Marquez de Três Rios, vice-presi -
dente ; Barão de Piracicaba; Dr. Antonio de 
Souza Queiroz; Carlos Philippe Nielsen, ge-
rente. 

Carlos Philippe Nielsen 
Um dos fundadores do Banco 



Obtiveram designação para os cargos de sub-gerente da séde em 
São Paulo, e gerente das filiaes de Santos e Campinas, os Snrs. 

Antonio Luiz Tavares, W. B. Robertson e 
José Queiroz de Lacerda, antigos ge-
rentes daquellas casas, sendo este ulti-
mo substituído pouco depois pelo Snr. Eduar-
do Franco. 

Constituíram o primeiro Conselho Fis-
cal os Snrs. Dr. João Alvares Rubião Jú-
nior, Dr. João Bernardo da Silva e João 
Baptista de Mello Oliveira, sendo este ul-
timo, que resignára o cargo, após a elei-
ção, substituído pelo Dr. Antonio de Cam-
pos Toledo. 

Assim or-
ganisado 

começou o 
Banco do 
Commercio 
e Industria 
de São Pau-
lo as suas 
operações a 
2 de Janei-
ro de 1890. 

O Banco do Commercio e Industria de 
São Paulo tem exercido, desde a sua fun-

dação, im-
portantíssi-
mo papel no 
desenvolvi-
mento da 
n o s s a Antonio Palmieri 
voura prin- DirectorGerente 
cipal, colla-
borando, com as suas transacções no com-
mercio, na industria, para a fortuna do nosso 
Estado. Os seus relatorios dão a medida 
exacta dessa contribuição. 

Iniciando suas operações com o capital 
realisado só de 2.000:000$000 o successo do 
novo estabelecimento de credito foi tão 
grande que suas acções tiveram logo um agio 
de 80 °/o. Os depositos attingiram, a 30 de 
Junho de 1891 a 26.000:000$000. Já a 31 
de Dezembro de 1891, distribuía o Banco 

Creso Miranda u m dividendo de 12 %. N o segundo anno 
sub-Gerente esse dividendo elevou-se a 15 %, sendo o 

seu fundo de reservas de 1.000$:000$000 
metade do capital então realisado. 

Em 1893, foi o capital elevado a 5.000:000$000, o fundo de reservas a 
2.000:000$000, sendo distribuído um dividendo de 20 %. 

Dr. Carlos Guimarães 

Vice-Presidente 



Em 1895, o fundo de reservas era já egual ao capital (5.000 :000$000) sendo 
distribuído um dividendo de 25 e em 1896 criou-se o fundo de integralisado, 
que a directoria adoptou para completar o valor das acções do Banco com o 
excesso dos lucros líquidos futuros. 

Em 1901, — cinco annos apenas decorridos da data daquella deliberação, •— 
estava o capital integralisado e elevado a dez mil contos, convertendo-se em 
realidade o desejo da directo-
ria. 

Até 1909 baixou o dividendo a 
16 % para mais tarde em 1915 
eleval-o novamente a 20 %, taxa 
que conserva até hoje, e para 
que não desça desse nivel creou, 
em 1917, um fundo especial de 
5.000:000$000. 

Ainda novo desdobramento de 
acções se fez, em virtude da au-
torisação da assembléa dos accio-
nistas, reunida em 28 de Março 
de 1919, que elevou de 10 para 20 
mil contos o capital social, distri-
buindo-se para tal fim 10 mil 
contos do fundo de reserva em 
novas acções. 

Durante os seus 33 annos de 
existencia tem tido como directo-
res, alem dos nomeados na sua 
primeira directoria, os Srs. Dr. 
João Alvares Rubião Júnior; C. 
P. Vianna; José de Queiroz La-
cerda; Dr. Francisco Antonio de 
Campos Toledo; Frederico Niel-
sen. 

O cargo de sub-gerente da Ma-
triz tem sido successivamente oc-
cupado pelos Snrs.: Antonio Luiz 
Tavares; José de Queiroz Lacer-
da ; Luiz Gex; Sidney Simonsen; 
Frederico Nie l sen; Alfredo 
Speers e actualmente pelo Sr. Fachada da Rua 15 de Novembro 
Creso de Miranda. 

E' o seu capital actualmente de 20.000:000$000, sendo as reservas na impor-
tância de 23.634:606$228. 

Actualmente as suas acções são cotadas nas bolsas de títulos com compra-
dores a 570$000. 

A sua actual directoria é composta dos Snrs.: Dr. Antonio de Padua Salles, 
presidente; Dr. Carlos Pereira Guimarães, vice-presidente; Numa de Oliveira e 
Antonio Palmieri, directores-gerentes; Creso de Miranda, sub-gerente. 

O Conselho Fiscal do Banco do Commercio e Industria de São Paulo é consti-
tuido pelos Snrs. Dr. Adolpho Augusto Pinto, Coronel Bento José de Carvalho 
e Dr. IM. P. Torres Neves; Supplentes, Dr. Joaquim Mendonça Filho, Albino 
Alves de Camargo te Horácio Espindola. 

Como.se vê, do ultimo balancete publicado, os depositos que, em 31 de 
Dezembro de 1921, eram de 121.388:087$566, sobem actualmente a 



216.441:851$595, o que sobejamente mostra o gráo de confiança de que 
este instituto de credito goza. 

O Activo do Banco accusa a importancia de 100.701 :967$717. em titulos 
descontados ; em contas correntes, 83 .793 :477$784 ; em valores caucionados, 
129.474:706$247, em custodia, 49 .495 :929$200; em titulos e valores pertencen-
tes ao banco 10.868:526$011; nas filiaes, 54.121 :077$166; em seus correspon-
dentes no paiz e no extrangeiro, 11 .516:937$855; em diversas contas, 
1.439:203$201 ; em dinheiro em caixa e em diversos bancos, 70.968:833$623. 

Do passivo constam, a par de 
um capital realisado de 
20.000:000$000, reservas no valor 
de 23.634:606$228; depositantes por 
diversos titulos de 216.441:951$595 ; 
garantias diversas de 
178.970 :635$447 letras e titulos em 
cobrança no valor de 
50.817 :464$152; nas filiaes, 
60.895 :719$566; diversos outros, 
12.385:430$968, e por dividendos 
não recebidos 52:315$000. 

A matriz acha-se installada á 
rua 15 de Novembro n.° 47, na ci-
dade de São Paulo, tendo filiaes em 
Santos, Campinas, Ribeirão Preto, 
Bauru, São Carlos, Taquaritinga, 
Bebedouro, Jaboticabal, <estas duas 
ultimas inauguradas, respectivamen-
te, em 2 e a 9 de Fevereiro do cor-
rente anno. 

No intuito de dar ás suas fi-
liaes a installação conveniente, o 
Banco está providenciando para a 
construcção dos prédios destinados 
ás de Ribeirão Preto e Campinas, ao 
mesmo tempo que cogita de modifi-
car o de São Carlos, já proprio do 
Banco, e construir o de Bauru; 
"adoptando em todos um typo que 
lembre o edificio da Matriz". 

Mau grado as difficuldades 
commerciaes decorrentes da gravis-

Fachada da Rua Alvares Penteado sima situação mundial criada pela 
guerra, poude este Banco realizar 

victoriosamente o seu programma, cimentando, com esforço admiravel, a 
reputação alcançada pela seriedade dos seus negocios. 

Essencialmente paulista, o Banco do Commercio Industria de São Paulo 
concentra em nosso Estado as suas transacções, de maneira que só indirecta-
mente podem affectal-o as crises do exterior e dos outros pontos do Brasil. 

Dahi a confiança crescente que elle vem grangeando do nosso publico, 
cujos depositos lhe avolumam os créditos de escrupoloso estabelecimento ban-
cario. t 



Coincidiu com a ephemeride commemorativa da batalha de Riachuelo a 
data da installação definitiva, em 1908, do Automovel Club de S. Paulo. 

Formosa e necessaria iniciativa de um grupo de distinctos cavalheiros, 
elementos de notoria evidencia em nosso meio, para logo floresceram os esforços 
de quantos idealizavam integrar na austera vida social paulistana, um centro 
amavel de reuniões, em ambiente grato aos lazeres e convívio delles, e digno 
de representar, para os visitantes illustres que a cidade continuamente acolhe, 
o grau de cultura dos paulistas. 

Teve origem 
a idéa em erta ho-
ra em que, diaria 
e álacremente, se 
encontravam os 
srs. Antonio Pra-
do Júnior, José 
Paulino Nogneira 
Filho, Numa de 
Oliveira, Caio 

Prado, Luiz Fon-
ceca e Clóvis Gly-
cerio, já resolvi-
dos a trocar o in-
commodo sitio bu-
lhento dos "bars" 
pelo socego de sa-
las para esse fim 

B a l determinadamente 

instaladas. 
Breve prazo se escoou entre a suggestão do projecto e a fundação definitiva 

do Club; e promissoramente iniciava elle sua vindoura esplendorosa vida, com 
o reunir, na acta da primeira assembléa, os nomes dos srs. conselheiro Antonio 
Prado, Paulo da Silva Prado, Alexandre Mendonça Sobrinho, Luiz Rodolpho 
Miranda, Antonio Prado Júnior, Luiz da Silva Prado, Edgard Conceição, Luiz 
Fonseca, Numa de Oliveira, dr. Clóvis Glycerio, José Paulino Nogueira Filho, 
Conde Alvares Penteado, Plínio da Silva Prado, Rodolpho Miranda, Sylvio 
Alvares Penteado, Armando Alvares Penteado, Joaquim da Cunha Bueno e 
Francisco da Cunha Bueno Netto. 

Delinearam-se e fixaram-se então os altos propositos do Automovel Club, 
assim ordenados: — a) conseguir dos poderes públicos a conservação das 
antigas e a abertura de novas estradas de rodagem e regularização do tra-
fego nas mesmas; b) tomar a seu cargo os serviços de conservação das estra-
das de rodagem, por intermedio de uma cotnmissão technica ou de um pro-
fissional de sua confiança; c) obter maiores facilidades para a entrada no Bra-
sil de automóveis e seus pertences, desde que não houvesse similares de fabrica-
ção nacional; d) desenvolver o automobilismo no Estado de S . Paulo; e) 
proteger qualquer industria de automóveis e seus pertences; f ) organizar con-

: : 395 : : 



cursc-s de automoveis, corridas e quaesquer outros certamens que animem o 
desenvolvimento do automobilismo. 

FT P R I M E I R A CONQUÍÍ5TA 

0 E U P R E S T I G I O 

Estabelecendo sua primitiva séde á rua São Bento n. 106, colhia-o, ainda 
no periodo de desabrocho, o appello do cônsul francez da época, em S. Paulo, 
que o convidava para collaborar na celebração do 14 de Julho daquelle anno, 
com uma festa inteiramente inédita no Estado, cujo patrocínio lhe era en-
tregue: um concurso automobilístico. E foi assim que, perante as autoridades 
e o povo paulistas, inaugurava o Automóvel Club a sua auspiciosa existencia, 
organizando o programma das provas, no circuito de Itapecerica. 

A primeira e ardente preoccupação da sociedade visava o concerto das es-
tradas existentes e a abertura de outras e, entre aquellas, a que liga esta capital 
a Santos, e que, a despeito do seu valor historico, se apresentava por esse tempo 
intransitável, por esquecida e intratada. O Club, por seu operoso presidente 
de então, o dr. Washington Luis, já afastado do cargo de secretario da Justiça 
e Segurança Publica, dirigia-se, em expressivo officio, ao dr. Paulo de Moraes 
Barros, secretario 
da Agricultura do 
governo contem-
porâneo, pedindo-
lhe a reconstruc-
ção da estrada 
principalmente na 
serra — velho 
scenario das pas-
sagens que illumi-
nam a chronica 
das bandeiras e 
da escravatura. 

Graças a esse 
devotado interes-
se, á extraordina-
ria operosidade do 
dr. Rudge Ramos, 
Á boa vontade do C a n t 0 d o S a ®° N o b p e 

governo e ao es-
pontâneo auxilio de particulares, renovou-se o Caminho do Mar, emquanto 
conseguia o Automovel Club a sua primeira victoria. 

Mas o seu desenvolvimento, com o ingresso de novos socios, exigia mais 
ampla séde, revestida por seu turno de maior conforto. Simultaneamente, au-
gmentava-lhe o prestigio, mercê do brilho de suas administrações, presididas 
quasi sempre com incommum clarividência, pelo venerando conselheiro An-
tonio Prado e pelos drs. Washington Luis e João da Rocha Conceição. E, por 



que se comprove a asserção que estas palavras encerram, sobeja mostrar-se, 
como vivo reflexo do seu prestigio, a fundação, sob seus auspícios, da Asso-
ciação Permanente das Estradas de Rodagem, que tão assignalados serviços 
vem prestando ao Estado de S . Paulo. 

L I M A P T I A S E N O O A 

A assembléa geral de 23 de Junho de 1910 autorizava a directoria a pro-
videnciar sobre a localização do Club em outro prédio, mais apropriado, e 
vemol-o fulgurar numa nova phase, com a sua mudança para a rua Libero 
Badaró n. 106. 

Reservando e adaptando para sua installação sumptuosa, o primeiro e o 
segundo andares e a mansarda do imponente edificio, o Club despende, na ap-
plicação do plano, a somma de mil contos de réis. 

Para isso, adquire nas mais formosas casas européas, o seu mobilario e 
prataria. Separa, no primeiro pavimento, oito salas para jogos carteados; uma 

para bilhar e ou-
tra para xadrez; 
embellece, com o 
maior luxo, o seu 
vasto salão nobre; 
e ainda no mesmo 
andar insere o ga-
binete da secreta-
ria e transforma 
num mimo uma 
sala de espera. 

Não basta, no 
emtanto. Escolhe 
para alindar os 
mag-nificos depar-
tamentos, quadros 
notáveis de Paulo 

Salão de jantar Salinas, Souza 
Pinto, Didier Pou-

get, Pedro Weingartner, Brisgand, Torquato Bassi, Albert Guilhaume e outros. 
No segundo pavimento, estabelece a adega, sala de prataria e crystaleira; 

apparelha com baterias de nickel, sob a direcção de um profissional contra-
tado no Velho Mundo, a cozinha, a copa e o restaurant; decora e atapeta, 
com severo gosto, uma sala de conversação, um vestiário e uma sala de jantar 
para senhoras; e, ainda em parte do andar superior, colloca o almoxarifado, 
o vestiário e sala de jantar para os empregados. 

Forma uma bem cuidada bibliotheca, enriquecendo-a abundantemente com 
as collecções de todos os periodicos nacionaes e muitos estrangeiros; e por 
fim reserva uma sala para seis cabinas telephonicas, de modo a offerecer maior 
commodidade aos socios. 



t jomenpgeng 

Na organização desse plano complexo, e como inspiradores dos destinos 
do Club, no seu rápido desdobramento, porfiaram nos esforços o conselheiro 

{Antonio Prado, o 
saudoso cavalheiro 
José Paulino No-
gueira Filho e o 
sr. Antonio Prado 
Júnior. 

Já em vida, 
o sr. José Paulino 
Nogueira Filho ha-
via, juntamente 
com o conselheiro 
Antonio Prado, re-
cebido uma tocan-
te homenagem dos 
seus consocios que, 
levados pelo dese-
jo de offerecer-
lhes uma signifi-

Salão de jantar das senhoras cativa demonstra-
ção do justo con-

ceito que os aureolava, perpetuaram no salão nobre as duas bemquistas figuras, 
respectivamente retratadas pelos pintores A. Rocco e Hall. 

Sen esplenòor 

no centenário 

Avulta presentemente o patrimonio do Automóvel Club numa importancia 
superior a tres mil contos de réis. Póde-se ter, no simples traço desta aff ir-
mativa, a precisa noção da sua importancia social e economica. 

Alçado a uma altura inattingivel á aspiração de qualquer outro centro 
similar paulista, o Automóvel Club se tornou um ponto obrigatório de visita 
para os estrangeiros eminentes que demandam a cidade heróica das bandeiras 
e das cruzadas fecundas. 

Através successivas gestões, empenhadas em tornar inilludivel e patente 
o elevado f im representativo da sociedade, — sonho longínquo de um pugillo 
de paulistas apaixonados pelas tradições da terra, culminou a sua ascenção 
no anno em que solenne e amorosamente festejávamos o centenário da inde-
pendencia, congraçando em sua directoria personalidades como a do conselheiro 
Antonio Prado, presidente; Luiz Alves de Almeida e Antonio Prado Júnior, 
vice-presidentes; Luiz Antonio Pereira da Fonceca e dr. Henrique de Souza 
Queiroz, secretários; Eduardo Wysard e dr. Joaquim Mendonça Filho, the-
soureiros. 



Honra sobremodo os méritos e virtudes da colonia portugueza 
domiciliada em São Paulo a associação cujo nome serve de epigraphe 
a estas paginas. Fundado em 14 de Julho de 1920, o Club Portuguez, 
que figura hoje entre os primeiros, na lista dos nossos institutos 50-

Séde social 

Club Portugueg 



ciaes, impressiona pela magnifica organização e pelo elevado valor 
numérico dos iseus componentes. 

Um nobre e resoluto espirito de fraternidade luso-brasileira foi 
o que inspirou a fundação da importante sociedade; e tão directa e sa-
tisfatoriamente correspondeu essa iniciativa aos desejos communs 
de elementos representativos do meio paulista e da colonia lusitana, 
que ascende agora a 1.000 o numero de associadas . 

A historia da fundação do Club é das mais empolgantes, pelo que 
toca á tenacidade e dedicação dos que, em boa hora, se dispuzeram 
a dar corpo á lembrança de sua creação. E a pricipiio, ninguém sup-
poz realizavel o plano difficil que essa aspiração delineava; mas, evi-
denciando-se mais uma vez as qualidades da raça, não se entibiou a 

Secretaria 

decisão, nem fraquejou a perseverança dos que sonhavam levar á pra-
tica esse util emprehendimento. 

Dentre os nomes que no periodo de organisação do Club mais 
se puzeram em relevo, lembraremos os de João Fernandes Caldeira, 
Antonio Augusto de Faria Paes, Joaquim Barreiro, Jayme Augusto 



Pina, Trajano de Freitas, Vidal Antonio de Castro, Henrique Serra, 
Antonio Rodrigues Alves Pinto e Manoel da Cruz, já fallecido. 

A esta relação é imperioso accrescentar-se o nome do sr. Antonio 
Pereira Ignacio, grande industrial e commerciante e o dos seus com-
panheiros José Julio da Costa Cabral, Horácio Machado, Antonio Au-
gusto Corrêa dos Santos, Américo Teixeira, João Antonio Teixeira 
e Antonio Ferreira das Neves, a quem o Club Portuguez deve os pri-
meiros trabalhos da parte administrativa, que o elevaram e firmaram 
na situação de esplendor em que se encontra. 

Em dois annos de existencia apenas, com o exercício de duas 
directorias, o Club Portuguez conseguiu tornar-se em São Paulo, ao 
mesmo tempo que o melhor centro de diversões, palestras e negocios 

para a colonia lusa, uma casa brilhante, um ambiente rico para reu 
niões mundanas. 
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A séde está luxuosamente installada num soberbo palacete á rua 
Conselheiro Chrispiniano n.° 11-A, guarnecido e alindado sempre para 
qualquer festa. 

Subindo a escadaria de mármore que conduz ao saguão da en-
trada, o visitante percorrerá, no primeiro andar, todo elle faustosa-
mente atapetado, a sala destinada á bibliotheca, e onde se encontram 
não só as obras primas do génio lusitano, como os mais finos livros 
extrangeiros. Entrará depois na sala de leitura, ricamente mobilada 
e ornada de suggestivos objectos de arte; e nos compartimentos re-
servados á "toillete" e barbearia. Amplo e deslumbrante, ao lado. 
verá finalmente o salão de festas, onde porfiam na belleza as peças 
de mobilia cara e as decorações artísticas. 

Salão de baile 

No pavimento superior, encontrará o visitante a sala da secre-
taria, com uma installação perfeita e commoda de escriptoriio mo-
derno; quadros de grata conservação do Club pendem vistosamente 
das paredes do vestíbulo central. Ha ainda nesse pavimento um salão 



e duas saletas para jogos carteados, bilhar com 4 mesas, 
dido restaurante. 

Uma noite ínolDífcaoel 

Dentre as recepções sumptuosas que, no breve prazo de sua vida, 
organizou até agora o Club Portuguez, mistér se torna evocar a aco-
lhida enthusiastica que ali foi feita aos gloriosos aviadores lusitanos 
commandante Sacadura Cabral e almirante Gago Coutinho. 

Para os incontáveis assistentes dessa festa deslumbradora, a noite 
de 5 de Julho de 1922 ficou verdadeiramente memorável. Comparti-

Salão de bilhar 

lhando o jubilo fremente em que vibrava a alma de Portugal e do Bra-
sil, por occasião da chegada dos audazes herdeiros dos Descobridores, 
a directoria do Club Portuguez se elegeu o papel de promotora das 
extraordinarias homenagens que, na capital paulista deveriam ser 
prestadas aos heróicas aeronautas. 

Para o Club convergiam todas as attenções, nelle se localizava 
todo o intenso'movimento patriotico despertado pela audaciosa via-
gem; e, interpretando, de fórma inegualavel, a transbordante alegria 



dynamizada por toda a cidade das bandeiras, e o justo orgulho da raça 
triumphante, sua directoria soube fazer culminar esse enthusiasmo 
com a eloquente manifestação efíectuada naquella noite ao almirante 
Gago Coutinho e ao commandante Sacadura Cabral. 

pl actual directoria 

A actual directoria do Club Portuguez, que organizou ainda a 
commemoração da passagem do centenário da nossa Independencia, 
tem como presidente o sr. Henrique Serra, chefe da contabilidade de 
uma das mais importantes firmas portuguezas de São Paulo; e nos 
demais cargos os srs. João Vaz Fontoura, chefe da casa Pires Fon-
toura e Cia.; Victorino de Souza, chef e da contabilidade da casa Cou-
tinho e Cia.; Julio Fernandes Costa, da casa Pereira Ignacio e Cia.; 
Agostinho de Figueiredo, gerente da firma Aron Irmãos e Cia., e Ma-
noel Fernandes Lima, guarda-livros da firma Barbosa Meca e Cia.. 



Tockeu Club paulistano 
U m a das diversões mais em voga nesta capital em 1870 — data da introducção 

do turf em S. Paulo — era a cavalhada, que se realizava por occasião de so-
lemnidades religiosas, constituindo-se com as corridas em raia directa, a pre-
cursora das grandes corridas modernas. 

A organisação social e definitiva do turf entre nós recebeu seu inf luxo da 
metropole brasileira, sendo de notar que a essa época a importação de animaes 
puros do exterior, preoccupava seriamente a paulistanos e campineiros, os 
quaes, sabiam da existencia de já grande numero de animaes extrangeiros no 
turf carioca. 

A formação de um club de corridas nesta capital, com fins idênticos aos 
do Jockey-Club Carioca, nasceu da iniciativa de uma pleiade de distinctos e 
esforçados paulistas, a cuja vanguarda perfilava, com justo relevo, o sr. Ra-
phael Paes de Barros, arauto da actividade turfista neste Estado. 

A primeira reunião da nova sociedade realizou-se a 14 de Março de 1875, 
recebendo esta assim, que foi organizada, a denominação de Jockey-Club de 
S. Paulo. 

Pela Camara Municipal, obteve o Jockey-Club, na acquisição do terreno 
situado no alto da Moóca, diversas vantagens, entre ellas, a cessão de metade 
da area até hoje pelo mesmo occupada. 

A primeira corrida então realisada com grande animação teve logar a 29 
de Outubro de 1876, com um programma composto de cinco páreos. De 1887 a 
1889, em consequência do ambiente politico nacional, e da morte do dr. Raphael 
Paes de Barros, o Jockey-Club de S. Paulo, teve suspensas as suas reuniões, po-
dendo-se, pois, dizer encerrada em 1886 a sua primeira phase. 

Fachada exterior do Prado da Moóca 
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Vista interna do Prado e archibancadas 

O Jockey-Club Paulistano tem auxilio annual de 600 contos do governo da 
Republica. 

A sua actual directoria é assim constituída: Presidente, Dr. Firmiano de 
Moraes Pinto; Vice-Presidente, Fabio da Silva Prado; 1.° Secretario, Dr. 
Paulo Alvaro de Assumpção; 2.° Secretario, Pedro Egydio de Queiroz Lacerda; 
1.° Thesoureiro, Dr. João Alvares Rubião Filho; 2.° Thesoureiro, Roberto Alves 
de Almeida. , j 

Director de corridas: Olavo Paes de Barros. 
Director do Stud-book: Dr. Antonio Antony de Assumpção. 
Commissão Fiscal: Dr. José Joaquim de Souza Soares, Dr. Octávio Corrêa 

Galvão e Domingos de Toledo Piza. 

A segunda phase do Jockey-Club Paulistano data de 1890. 
Serenada a agitação do paiz, resurgiu o turf com immenso prestigio em 

S. Paulo, tendo-se fundado mais uma sociedade — o Derby Club, organisada 
em sociedade anonyma, e installada em 30 de Agosto desse anno. A inaugura-
ção po Prado do Derby, situado na quarta parada da Central e pouco adiante 
do prado da Moóca, deu-sé em 1891, influindo na iniciativa para a introducção 
pelo Jockey-Club de melhoramentos no prado referido e para a substituição de 
todas as obras do Hyppodromo Paulistano. 

A nova archibancada, de um custo superior a 200 contos, foi inaugurada 
a 18 de Setembro de 1891. Fundou-se em 1891 uma outra sociedade turfista, 
o Sportsman Club que, como o Derby, logo depois desappareceu. 

Isolado, o Jockey-Club obteve considerável desenvolvimento. 
Cerca de cem novos productos entram annualmente para o turf paulistano 

entre extrangeiros importados, animaes adquiridos de outros pontos e creoulos 
puros dos nossos vários haras. 



0ockòaòc frypptca paulista 
Foi aos vinte e nove dias do mez de Julho de 1911, na residencia 

do sr. Dr. Carlos Botelho, que se realizou 
a reunião preliminar da Sociedade Hyp-
pica Paulista, discutindo-se e assentando-
se então as linhas gera es do seu funccio-
namento. 

Reunida a primeira assembléa a 31 do 
referido mez, foi, na mesma, eleita a Di-
rectoria inicial, que ficou assim constituí-
da: Conde de Prates, Dr. Freitas Ba-
ckheuser, Guilherme Prates, Assumpção, 
Filho, Alencar Piedade e Eduardo da Fon-
seca Cotching. 

O primeiro concurso da Hyppica foi 
em 1913, nas provas de hyppismo que 
abrilhantaram o programma da primeira 

exposição Estadual de animaes no Posto Zootechnico Central, do 

Conde de Prates 
1'residente Honorário 

Dr . Ot to Freitas Backheuser 
Director Geral Senador A . de Lacerda Franco 

Presidente 

Guilherme Prates 
Director Sportivo 

Dr. Carlos Botelho. Nessa festa — a que fora convidada pelo então 
Secretario da Agricultura — tomaram parte officiaes e inferiores da 



nossa Força Publica. Também dos concursos 
officiaes annuaes que dessa época em diante 
entrou de organizar, taes como os cie 1914, 
1915 e 1916 no Velodromo, e os de 1917, 1918 
e 1919 no Campo do Parque Antarctica, par-
ticiparam officiaes da Força Publica e, ain-
da, de vários corpos do Exercito. 

Realizando além desses certamens annuaes, 
vários "raids", com o seu esquadrão de caval-
laria, de São Paulo a Sorocaba e Jundiahy e de 
São Paulo a Santos, alcançou a Hyppica, neste 
ultimo, estrondoso e inesquecível successo, pe-
la notável velocidade de que deu prova. 

José Mário Junqueira Netto 
1.» Secretario (fallecitlo) 

Em vários concursos 
realizados na Capital Fede-
ral os representantes da So-
ciedade Hyppica Paulista 
levantaram os principaes 
prémios, tendo ella obtido na 
prova de honra do concurso 
de 12 de Outubro de 1920, o 
primeiro, segundo, terceiro 
e quarto logares. 

Constituem actualmente d 

sua Directoria 
os Snrs. Sena-
dor Lacerda 

Franco, Presi-
dente; Antonio 
Prado Júnior, 
Vice-Presiden-
te; Frederico 
de Souza Quei-
roz, 1.° Secre-
tario ; Dr. Pau-
lo Goulart, 2." 
Secretario; Dr. 
Javert de Ma-
dureira,, The-

Campo e pista 



ftutorttooel Club 



CappeUífícío Bcrriccliío 

A installação desta importante fabrica de chapéos data de 1902, sob a 
firma "Matanó, Serricchio & C."", á qual succederam as firmas "Serricchio, 
Pepe & C.°" é "Cappellificio Serricchio Pepe", até 1918, anno em que passou 
a ser Sociedade Anonyma com a denominação actual. 

A Directoria da Sociedade é constituída pelos srs. N. Serricchio, Director-
Presidente, e B. Barbosa, Director-Secretario, sendo aquelle, quasi que seu 
exclusivo proprietário, possuidor de bons haveres particulares e optimo conceito 
na praça. 

O Capital * ~ ' " ' ~ . 
social é de , 

1 .200 :000$ , 
em 6.000 ac-
ções de . . . . 
200$000 cada 
uma. 

A socie-
dade possue 
bons activos, 
taes como: 
lucros sus-
periores a 
200:000$000, 
fundo de re-

serva ex-
traordinário 

perto de . . . 
200:000$000 
e outros acti-
vos, tendo um emprestimo de 600:000$000 em 6.000 debentures de 100$000, 
actualmente reduzido a 402:700$000. 

Em virtude da depreciação geral verificada nos preços da matéria prima 
da sua industria, reducção de preços de venda e baixa do cambio, soffreu não 
pequenos prejuízos ultimamente; mau grado isso, porem, a sua situação con-
tinua a ser satisfactoria, porquanto dispõe de recursos para fazer face aos 
seus compromissos. 

A sua producção annual é de approximadamente 3.500:000$000, tendo os 
seus productos muito bôa acceitação, tanto nesta como nas demais praças com 
que mantém transacções. 

O edificio em que está installada á Rua General Jardim, n. 49 é proprie 
dade da firma, orçando, mais o valor de machinismos e installações, em . . . . 
1.000:000$000 approximadamente. 



Cocheira e picadeiro 

conseguindo saltar 2,m03 de altura o que constituie o recor 
ca do Sul. 

unesp 

soureiro; Dr. Otto de Freitas Backheuser, Director-Gerente; Guilherme 
Prates, Director-Sportivo; Coronel João Severino da Costa, Director-

Technico. 
A Hyppica 

Paulista tem a 
sua séde á rua 
Libero Badaró. 

n.° 106, e as 
suas installa-
ções de campo, 
á rua Theodo-
.ro Sam pi o em 
Pinheiros. 

Um dos nos-
sos clichés re-
presenta uma 
grande victo-

Pavilhão de Festas . . 
ria alcançada 

pelo distincto Sportmann paulista Snr. Clóvis Martins de Camargo, no 
Concurso Hippico Internacional, realizado em 14 de Outubro de 1922, 



Brunetto Cxont & Cia. 
A firma Brunetto Cioni & C.a deve indubitavelmente sentir-se 

ufana pelos brilhantes resultados que colhe dia a dia no genero de in-
dustria a que se dedica, pois que, sem duvida, 
ella dirige uma das mais importantes fabricas 
de chepéos de palha, na capital de S. Paulo. E a 
prova ahi está nos prémios que lhe veem sendo 
conferidos nas exposições industriaes de S. 
Paulo e o que lhe foi conferido ultimamente 
na Exposição Internacional do Rio de Janeiro: 
Em 1917, obtém Diploma com medalha de 
ouro na primeira Exposição Industrial do 
Estado; em 1918, alcança medalha de Prata 
na segunda Exposição Industrial do Estado; 
em 1920, recebe medalha de ouro na 3." Ex-

posição Industrial do Estado e, por ultimo, é-lhe conferido GRANDE 
PREMIO na Exposição do Centenario. Não 
são, porem, somente as recompensas obtida^ 
que provam a bondade do artigo desta firma. 
Provam-n'o também, e á saciedade, a busca 
e a acceitação que teem os chapéos de pa-
lha Brunetto-Extra-Leve, que tal é a marca 
por que são distinguidos. A firma conseguiu 
ir espalhando paulatinamente e por escala o 
seu producto por todos os Estados da União, 
achando-se sempre situada a sua séde na 
.rua Justo Azambuja, 46-50, exigindo no Gu ido Cioni 

entanto seu alto commercio que se abrisse uma sua filial no 
Rio de Janeiro, á Rua da Alfandega, 53 (sob.). A casa foi fundada 
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Brunet to Cioni 



em 1899 pelo seu actual titular, Snr. Brunetto Cioni, ao qual se uni-
ram mais tarde os Snrs. Guido Cioni, Paulina Cioni e Carlos Pavesi. 
A direcção dos negocios da firma acha-se confiada aos Snrs. Brunetto 
e Guido Cioni, sendo que o primeiro se encarrega da parte administra-
tiva e o segundo da parte technica. E é sem duvida aos esforços d'esses 
dous industriaes que se deve a popularidade de que gozam os chapéos 
Brunetto — Extra-Leve. O Snr. Brunetto, de espirito culto e em-
prehendedor soube dar á sua obra um impulso tal, que a impelliu 
poderosamente para o ponto invejável que hoje occupa de distincção 
e justo renome. 

Escriptorio e fabrica 

O Snr. Guido director technico, intelligente, perspicaz, sympathico e 
insinuante conseguiu auxiliar poderosamente ao Snr. Brunetto no 
fim a collimar, e aperfeiçoar mais e mais a industria do seu irmão e 
consocio. 

Actualmente a casa produz por anno cento e setenta mil chapéos, 
num valor total, superior a 2.000:000$000. A fabrica funcciona com os 
machinarios mais modernos e aperfeiçoados. As diversas secções am-
plas e muito desenvolvidas, estão organisadas de modo a que, abri-
gando um grande numero de operários, deem a maxima expansão aos 
artigos desta casa que honra a industria nacional. 





(tia, paulista 5c Jnòugtría c Commcrcio 

A Companhia Paulista de Industria e Commercio foi organi-
zada em setembro de 1921, sendo .seus accionistas pessoas que desfru-
tam elevado conceito em nosso meio commercial. 

A directoria é composta dos seguintes srs.: Nestor Barros, pre-
sidente; Marcilio Telles de Menezes, Orlando de Souza Pereira e 

Francisco Leão Rogich, directores. O ,seu capital social é de 
2.000:000$000, em 10.000 acções nominativas de 200$000 cada uma, 
e é seu objecto a fabricação de chapéus em larga escala, compra e 
venda matéria prima, bem como de algodão em rama, café, cereaes 
e outras mercadorias. 

O ,sr. Nestor de Barros, seu presidente, é antigo e importante in-
dustrial desta praça, sendo o principal socio da firma N. Barros e 
C.a, com uma quota de 2.800:000$000; é accionista da Caixa de Liqui-
dação de São Paulo e o maior accionista da Companhia de Arma-
zéns geraes de S. Paulo. 

A Companhia que tem a sua séde á rua Libero Badaró ns. 25 - 27, 
explora duas fabricas de chapéus, de antiga propriedade da firma 
N. Barros e C.a, uma installada na capital do Estado e a outra na 
cidade de Sorocaba. 

Apezar de ainda ser nova, o movimento da Companhia é já bas-
tante notável e accusa o aproveitamento de seus operosos directores. 

K 
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t>xupa Craíg^&Co 
O Estado de S. Paulo é já bastante conhecido, não só nos outros depar-

tamentos do territorio nacional, mas também nos meios industriaes extrangeiros 
de maior importancia, como um notável centro de operosidade fabril, um fe-
cundo campo de producção mechanica a beneficiar largamente o desenvolvi-
mento da vida multiforme e incansavel das nossas Emprezas. O Braz, que, 
a poucos minutos da nossa capital, agita o quotidiano leque dos pennachos de 

fumo das suas fabricas, 
é sem duvida um grande 
mantenedor do renome in-
dustrial que nos orgulhece. 
Lá estão as poderosas of-
ficinas que forjam o nosso 
futuro, dynamisando os 
elementos de producção do 
nosso solo, transforman-
do-os para deslumbramen-
to de nós mesmos, e de 
alheios povos que nos vi-
sitam, farejando as possi-
bilidades e as realisações 
que, como lenda, nos so-
bredoiram o nome. Entre 
aquellas officinas colos-
saes, de que todo o paiz 
tem noticia, destacam-se 

as da grande fundição geral e mechanicas da Viuva Craig & C.°, cujo historico 
resumiremos linhas abaixo. Data a formação esta casa do anno de 1890, sendo 
seu fundador o saudoso sr. George Craig, figura de indelevel relevo na galeria 
dos grandes industriaes de S. Paulo. 

Escossez de nascimento, entrou bem cêdo, por necessidade em uma of-
ficina da sua terra natal, onde, ao mesmo passo adquiria o cabedal technico, 
fortalecia a sua vontade para as lutas da vida. 

Acceitando, mais tarde, um contracto com a Companhia Mac Hardey de 
Campinas, veiu para o Brasil, trabalhando vários annos como chefe da secção 
de Fundição da referida Companhia. 

Sr. John V. Graig 
Socio da firma 



Nesta capital, onde passara a residir, terminado o contracto, trabalhou, 
no mesmo posto, nos officinas de Lacerda Camargo & C.a, Lidgerwood e 
outras. 

Associado ao seu amigo Julio Martins, conseguiu montar uma modesta 
officina composta de uma machina de furar tocada a volante, uma bigorna e 
alguns martellos e limas, em um terreno vago da Rua Monsenhor Andrade. 

A firma Craig & Martins comprou, tempos depois, as officinas mechani-
cas de A. Sydow, ficando então com Casa Matriz á Rua Monsenhor Andrade, 
126 e 128, e Casa Filial á Alameda dos Andradas, 12. 

Em 1.° de Julho de 1914, houve separação amigavel da firma, cabendo a 
George Craig com outras propriedades particulares as grandes officinas me-
chanicas da Rua Monsenhor Andrade, girando sob a firma individual de G. 
Craig, o qual vem a falle-
cer em 1915. 

Em 1916, as Officinas 
passaram por uma nova 
phase, sob a razão social 
de Viuva Craig, fazendo 
parte desta firma a Exm 
Sr." D. Hattie Craig, viuva 
de G. Craig, e seus filhos 
Snrs. Drs. George Ander-
son e John Victor Craig. 

Assumindo a direcção 
da nova firma, o enge-
nheiro George Anderson 
Craig reformou as offici-
nas, assentando novos ma-
chinismos, multiplicando 
seu commercio e intensi-
ficando a importação do 
Exterior. 

A firma tem a agen-
cia exclusiva para todo o Brasil das famcsas correias "Pello de Camello" 
e de algodão, de F. Reddaway & C.a Ltd. de Manchester. 

A Casa obteve o grande premio na exposição de Milão, em 1906, e do 
Rio de Janeiro, em 1908, pelos, seus machinismos completos para a fabricação 
de macarrão. Possue também baterias para assucar, engenhos para canna, ma-
chinismos perfeitos para a extracção de oleos de caroço de algodão e para 
a fabricação de papel. 

O seu capital é de 1.500:000$000. 
A Casa foi reformada ha um anno com todo o machinismo modernizado 

e pessoal apto a levantar qualquer planta e fazer qualquer orçamento. 
Tem para mais de 200 operários. 
A firma Viuva Craig & C.°, que permanece á Rua Monsenhor Andrade, 

n.os 126 e 128, é representante de varias firmas européas. 

Sr . George A n d e r s o n C r a i g 
Engenheiro director-chefe em seu gabinete de trabalho 







p L ^ a r b o ^ a Sc C o m p 

Os Snrs. Cel. Arthur Barboza, Dr. Coriolano de Mattos e Wil-
ly Huffenbacher são os socios componentes da firma A. Barboza & C.\ 

que, apezar de recente — pois 
foi instituída em 1.° de Setembro 
de 1921 — tem já seu nome feito, 
e goza de merecida consideração 
entre seus collegas de commercio. 

Socios da f i rma A. Barboza & Cia. 

A firma, A. Barboza & C.'\ agindo em um honradíssimo campo 
de lucta, contribue; e muito, para o progresso da culta capital paulista. 

Importa ferragens por atacado e materiaes para Estradas de Fer-
ro, podendo, por conseguinte, ser utilíssima a todas essas magnifi-
cas construcções que se realizam continuamente em São Paulo, bem 
como á teia de Estradas de Ferro, que se está estendendo por todo 
o Estado. Seu material é optimo, pois é importado dos melhores cen-
tros dos Estados Unidos, da Inglaterra, e do Continente Europeu. 

O capital social desta firma é de 150:000$000, mas, devido ao 
seu commercio, põe a mesma em giro annualmente um capital 
muito maior. 



A ninguém surprehenderá, 
pois, que a firma A. Barboza 
& Cia., venha a occupar, sem 
demora, 110 commercio da sua 
especialidade, o máximo desta-
que, indicado já nas suas actuaes 
transacções. 

Pessoal do Escr iptor io 

Os escriptorios e armazéns 
dos Snrs. A. Barboza & Cia., acham-se montados á Rua São Ben-
to, 3, onde funcciona a firma. 

O grande deposito, destinado a material de maior vulto, está 
installado á .rua José Paulino, n.° 19. 

Tem agencia em Porto Alegre, sendo também ali seus artigos 
devidamente apreciados, obtendo grande sahida. 



loterias òe 8. Paulo 

As loterias de São Paulo foram creadas approximadamente no anno de 
1867, pelo então presidente da Província Dr. João Theodoro Xavier, para o fim 
benemérito exclusivo de auxiliar casas de caridade, estabelecimentos de ensino 

religioso e egrejas. 
O primeiro thesoureiro foi o com-

mendador Bento José Alves Pereira, 
que exerceu o cargo até 1832, epocha em 
que solicitou demissão do cargo, sendo 
nomeado para substituil-o o dr. Bento 
Barata Ribeiro, que exerceu as funcções 
até 1902. Dessa epocha até 1908, foi 
thesoureiro o Dr. Joaquim José da Sil-
va Pinto. 

Em 1909, resolveu o governo dar 
nova organização ao serviço de loterias 
do Estado, abrindo concorrência publica 
por editaes, publicados nas folhas lo-
caes mais importantes, pelo praso de 90 
dias. Ao appello official, apresentaram-
se vários concorrentes, sendo entretanto 
escolhida a proposta da firma J. Azeve-
do e Ci.", por ser inniludivelmente a 
mais vantajosa para o Thesouro. 

Uma vez terminado o referido 
contracto, abriu o governo nova con-
corrência em 1920, sendo pela segunda 
vez acceita a proposta de J. Azevedo e 
Ci." Transcorrendo sempre em modelar 
regularidade, presididas por uma auto-
ridade policial e por um fiscal do go-
verno, as extracções das loterias de São 
Paulo são publicas e effectuam-se duas 
vezes por semana no amplo salão da 
Thesouraria, á rua do Riachuelo n. 12. 
São fiscaes do governo junto á firma 
os Drs. Joaquim José da Silva Pinto e 
Amazonas Pinto. 

Para se ter a idéa exacta da valiosa 
somma de benefícios por ellas prestados 

a instituições varias e do cumprimento fiel dos seus preferidos contractantes, 
basta revelar-se que as loterias de São Paulo têm auxiliado com milhares de contos 
a diversos estabelecimentos de caridade e instrucção do nosso Estado. 



Companhia Docas de Santos 
frígíoríco òa granòe ffmprega nacional 

- Sua cpolução cm treg òecenníog e 

geu granòíogo appareltiamento tectiníco 

í>a acíualíí>aí>e 

Aquelles que habitaram Santos nos últimos annos da monarchia e buscam, hoje, 
evocar recordações daquelles tempos, hão de sentir uma dolorosa impressão d'e pesadello 
na visão retrospectiva das deploráveis condições do seu porto, já então digno de melhor 

sorte pelo mérito que delle vinham exigindo, 
os surtos progressistas do Estado de São 
Paulo, culminados agora-no formidável des-
envolvimento de todos os ramos da sua 
actividade. 

Os forasteiros que ora nos visitam e 
admiram a obra colossal' que é o cáes do 
grande porto de S. Paulo, os proprios f i -

Dr . Ul r ico Mursa 
Inspector Geral 

lhos da terra, representantes da moderna 
geração, ouvem com 'espirito quasi incré-
dulo a narrativa descriptiva, penosa e de-
primente, de Santos d'antanho com o seu 
casario colonial, recortado, aos torcicollos, -
de ruelas labregas e infectas, e a sua ex- Antonio Candido Gomes 
tensa fa ixa marí t ima paludosa, repellindo Superintendente 
para o centro navegavel do canal os pe-
quenos hiates e escunas de cabotagem, fundeados entre os cascos de alto bordo, mais 
raros, dos transatlanticos europeus. 



Fachada do escriptorio geral 

Tristes tempos aquelles! De. velhos pardieiros erigidos em trapiches alfandegados, 
tortuosas e alquebradas pontes de construcção prehistorica serpenteavam pelo lodaçal até 
penetrarem algumas braças nas aguas turvas da babia. Sob o tremendo bochorno dos 

lias estivaes, a pelle suarenta e escaldante, 
;nxameavam por ellas turmas de homens 
>roncos que a seducção de um El-dorado 
)ara tantos .enganoso attrahira d'alem-mar, 
ie envolta com os negros fi lhos da raça 
;scravisada da Afr ica, arquejando todos ao 
>eso da canga de que iam alliviando o bojo 
los navios e attestando os trapiches. Os 
jarcos, cuja atracação permanecia proble-
natica por muitos mezes ainda, descarrega-
ram mesmo ao I'argo, sobre pontões, sorte 
le ver.lhos cascos aposentados, onde as mer-
:adorias, a troco de grossa armazenagem, 
raziam até ao dia em que o fisco, cobran-
lo-se das respectivas taxas, permittisse seu 
ivre ingresso no terr i tor io nacional. 

Serviços primitivos, deficientissimos, 
:xecutados com a desesperadora lentidão da 
mica madeira da epocha, o braço humano, 
:obrados a peso de ouro pelos felizes tra-
>icheiros e pontonistas, e sujeitos, para os 
mportadores, a toda especie de dolos e lu-
librios clamorosos, deixavam el'es tanto 
i desejar e attentavam tanto contra os nos-
os fóros de povo progressista e honesto 
|ue a péssima nomeada do porto de San-

Dr . V ic to r de Lamare tos se tornara corrente e proverbial na Eu-
ropa, levantando séria animosidade no espi-

r to dos armadores, muitos dos quaes se negavam systematicamente a que os seus barcos de-
mandassem nossas aguas, a menos que os exportadores lhes acenassem com fretes fabulosos. 



Comtudo, já em 13 
de outubro de 1869, 
fôra publicado o decre-
to n.° 1746, do governo 
imperial, abrindo con-
corrência e autorisando 
propostas para melho-
ramentos dos portos 
brasileiros. O futuro 
do de Santos, único es-
coadouro da actividade 
paulista para o inter-
cambio com o extran-
geiro, não podia esca-
par á perspicacia e ar-
gúcia dos espíritos de 
iniciativa, seduzindo-os 
desde logo. De facto, 
antes de qualquer ou-
tro do nosso vasto l i-
toral, foi elle, talvez, 
o que mais prompta- — — — — 
mente despertou o de-
sejo de um rendoso Contadoria 
emprego de capital'. 

Explica-se, assim, que, dez mezes após a inserção do citado decreto, a 31 de agos 
to de 1870, e pelo decreto n." 4.584, era outorgada ao Conde da Estrella e outro a ne-

unesp 

Verdade seja que miraculosas fortunas, surgindo num ápice, f izeram aquella epo-
cha chegar até nós com o suggestivo nome de " tempo da m i n a " . . . Mas a que preço 
eram e las obtidas? Pela porta francamente escancarada do contrabando, que a espantosa 
desorganisação dcs serviços do porto não permitt ia cohibir; pe-a ausência absoluta de es-

crupulo na apropriação 
indébita de mercado-
rias, atiradas ao acaso 
e confundidas aos mon-
tões na praia, e pe'o 
atrevimento que ani-
mava os espíritos avas-
salados por desmarca-
da ambição, arrostan-
do os botes mortaes da 
febre amarella na con-
quista de uma fortuna 
rapida e grandiosa. . . 

A febre amareMa 1 
Endémico naquelles té-
tricos tempos, o terr í-
vel morbus tiriha o seu 
principal "hab i ta t " ra-
dicado 110 paúl nojen-
to e miasmatico que 
cintava, na opla mari-
tima, o coração da ci-
dade, o seu centro com-
mercial. Sob a carida-
de senegalesca dos sóes 

Vista parcial dos escriptorios de verão, o pantano 
fervi lhava na chimica 

elaboração de gazes de'eterios; e, á noite, quando, vencida, exgottada por um trabalho 
exasperante, a população recolhia aos seus lares e amodorrava sob a pressão angustiosa 
aa atmosphera abafadiça, portas a dentro entrava-'.ihe o pútrido odor da " maresia " , acom-
panhada de legiões de mosquitos vorazes, em que a sciencia o f f ic ia l já descobrira o terr í-
vel transmissor da pavorosa epidemia.. . 

(D futuro i>a gnntog 



cessaria concessão para construcção do porto de Santos, tendo sido f ixado o capital da 
Empreza em 5.750 contos de réis. 

Esta primeira concessão, porém, naturalmente pela inobservância de certas e ba-
sicas clausulas do respectivo contracto, caducou Posteriormente, ainda outras tentati-

vas idênticas t iveram o 
mesmo destino. O 
" Statuquo" das mi-
seraiveis condições do 
porto santista, pois, 
prolongava-se de mo-
do a abalar as melho-
res esperanças na ra-
dical transformação 
que delle se vinha es-
perando e que os in-
teresses menospreza-
dos do fisco, a vida 
economica de S. Pau-
lo e a prosperidade e 
saneamento do rnuni-
cipio estavam a exi-
gir em af f l ic t ivo cla-
mor. 

Foi quando, f inal-
mente, quasi vinte an-
nos depois da conces-
são outorgada ao Con-
de da Estrella, e em 
obediencia ao edital ^ 
cie concorrência da D i - Secretaria do Escr iptor io Geral 
rectoria do Ministé-
rio de Obras Publi-
cas, publicado a il9 de Outubro de 1886, e conforme decreto de .12 de Julho de 1888, sob 
ti." 9979, o governo imperial resolveu contractar a execução das obras de melhoramentos 
do porto de Santos com José Pinto de Olve i ra , Candido Gaf f rér . Eduardo P. Guinle, 

João Gomes Ribeiro 
de Avellar, Dr . A l f re -
do Camillo Valdata-
ro, Benedicto Anto-
nio da Silva e Ribei-
ro, Barros Braga. 

O acto de assigna-
tura do contracto te-
ve lugar a 20 de Ju-
lho, oito dias após a 
publicação do decre-
to, representando o 
governo imperial o 
Conselheiro Antonio 
da Silva Prado, en-
tão Minist ro de Es-
tado dos Negocios da 
Agricul tura, Commer-
cio e Obras Publicas. 

Por força desse 
contracto, as obras 
em questão deviam 
obedecer aos planos e 
relatorios confeccio-
nados pelo engenhei-

Julio Barreto — Chefe do Trafego ro o f f ic ia l Domingos 
Sergio de Sabóia e 

Silva. Comportavam ellas um cáes e aterro entre o extremo da Ponte Velha da Estrada 
de Ferro e a rua Braz Cubas, na extensão de 866 metros, considerada então sufficrentSe, 
o estabelecimento de uma viaJ ferrea dupla, de lm.60 de bitola, para o serviço dos guin-
dastes e vagões de carga, e a construcção dos armazéns precisos para a guarda das imer-



Fachada do f r igor i f ico 

cadorias de importação e exportação. Estas obras foram orçadas em Rs.: 3.851:505$570, 
quantia, a'iás, insufficiente, pela inclusão, no referido contracto, de outras, que os con-
cessionários se obrigavam a «a l i sa r , sem que por isso pudessem de fu turo aUegar dis-
pêndio superior á importancia primitivamente orçada. As obras extraordinarias c i f ra-

vam-se em: uma fai-
xa de vinte metros 
de largura, reserva-
da 110 corpo do cáes, 
para deposito de 
mercadorias duran-
te as operações de 
carga e descarga; 
construcção de te-
lheiros ou galpões 
para abrigo provi-
sorio das mercado-
rias durante as cita-
das operações, e col-
locação de appare-
lhos hydrauUcos do 
systema Armostrong, 
ao envez dos guin-
dastes a vapor indi-
cados no projecto. 

Em compensa-
ção, os concessioná-
rios teriam o uso e 
gozo das obras du-
rante o prazo de 39 
annos, a contar da 
data do contracto, 

f indo o qual reverteriam ao patrimonio nacional, sem indemnisação «rçlguma, as obras, 
terrenos e bemfeitorias, bem como todo o material rodante da Empreza, reservando-se 
ainda o governo o direito de resgatar ditas obras no decurso do contracto, caso assim 
lhe conviesse, de ac- " 
cordo com o estipu-
lado no artigo I o § 
9.° da lei d? 13 de Ou-
tubro de 1869. 

Firmado o antece-
dente contracto com o 
governo, os conces-
sionários organisa-
,ram a f i rma social 
de Gaffrée, Guinle 
& C., em 1892 sub-
stituída pela Socie-
dade " Companhia 
Docas de Santos ", 
na qual f iguravam, 
em pr imeira plana, 
as duas verdadeiras 
almas da associação 
e principaes inicia-
dores da grande 
obra, Candido Gaf-
frée e Eduardo P. 
Guinle. 

— i 

Machina f r igor i f ica 

Uma obra gigantesca 

Ainda o advento da Republica não se tornara uma realidade e jâ a população de 
Santos seguia com signif icativo interesse os prodromos da obra gigantesca que é hoje 
o cáes do grande porto paulista. 
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Fôra necessário um trabalho especial, f lagrante de verdade e traçado em linhas 
altamente suggestivas, para apanhar ao vivo toda a epopéa que constituiu os primei-
ro3 embates da engenharia da Do-
cas contra a natureza do terreno in-
seguro e traiçoeiro em que agia, al-
liada ao flagello da epidemia e á 
•inclemencia do clima. Com o pes-
soal constantemente dizimado pela 
febre, em luta insana para preen-
cher os respectivos claros, rece-
bendo com incrivel morosidade e 
deficiencia o material importado 
para as obras, a tudo, entretanto, 
fo i vencendo a férrea tenacidade 
e os inexgotaveis recursos techni-
cos dos homens 'escolhidos para o 
cvclopico commettimento. 

E em 1892, a 2 de fevereiro, a 
Cia. Docas de Santos inaugurava o 
seu primeiro trecho do cáes, na ex-
tensão de 260 metros. Estava pal-
milhada a primeira etapa da gran-
de obra, e o novo trafego das mer-
cadorias por via marít ima, em San-
tos, iniciava-se sob os melhores 
auspícios, .revelando desde logo a 
organização modelar que, para o 
futuro, seria corrente nos serviços 
da Empresa. Em 1893, era aberto 
ao nosso intercambio a restante ex-
tensão do cáes contractado, perfa-
zendo o total de 866 metros. E, 
ainda nesse mesmo anno, a 27 de 
julho, a São Paulo Railway liga-
va os seus trillhos aos da Compa-
nhia Docas de Santos, detalhe importante 
remessa de mercadorias para o interior e 

V is ta interna do f r igor i f ico 

em face de na maior rapidez e economia na 
vlce-versa. 

Do Valongo ás pro-
ximidades da A l fan-
dega a metamorpho-
se fôra completa. Ao 
longo do novo cáes, 
as garras de aço dos 
poderosos guindastes 
hydraulicos arranca-
vam a carga do bo-
jo dos transatlanticos. 
collocando-a sobre a 
muralha, com destino 
aos cinco grandes ar-
mazéns até então 
construídos. Em se-
guida, pelos porões 
já vazios, despejava-
se uma chuva inin-
terrupta de café en-
saccado, que inter-
minável linha india-
na de homens athle-
ticos conduzia pran-
cha acima, conduzin-
do o " ouro negro' de 

V is ta do Cáes. — Fr igor i f ico carregando carne S. Paulo para os 
— -.-. .-•tVTcAaj TT "' mercados europeus 

e norte-americanos. Era trabalho intenso do nosso intercambio, não mais aquella anar-
chia funesta e desmoralizante de um lustro antes, mas, finalmente, o trabalho seguro, ef-
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fieiente c disciplinado das empresas solidamente constituidas e superiormente adminis-
tradas. A rapinagem infrene e o contrabando ás escancaras sof f reram um golpe de mor-
te. O fisco respirava, constatando, assombrado, o incrivel augmento das rendas alfande-
garias. Sob o colossal volume e extensão da muralha granítica anniquilara-se para sem-
pre grande parte da palude deleteria e repugnante emi que o morbus epidemico assentara 
arraiaes: a febre smarella decrescia rapidamente e, a breve trecho, no espirito da po-

pulação saudavel e activa, enxa-
meando j á então pelo tr iplo no 
bairro oommercial da " urbs ", que 
o exemplo da Docas também hy-
gienisára, o terrível flagellb era 
recordado quasi como uma lenda 
macabra, germinada pelo sopro de 
um génio doentio, a Põe . . . 

Ilopq era 

A surprqhendents transforma-
ção do porto de Santos impoz-se 
desde 'ogo á admiração e ao ap-
plauso de todos. Nas altas esphe-
ras governamentaes el'a era apre-
goada em expressões de ca'orosa 
justiça e simpathia pelos mais 
conspicuos dos seus representantes. 
A transplantação, para aqui, de al-
gumas dessas apreciações é da 
maior relevancia no assumpto, que 
ficaria íncompteto sem tão abali-
sados testemunhos. 

Assim é que, na Camara Federal 
dos Deputados, em 29 de setembro 
de 1896, o sr. Serzedello Corrêa, 
relator do orçamento da receita, 
dizia: 

"Depois da inauguração do cáes 
e da execução dos serviços adua-
neiros pela Companhia Docas, as 

Estação receptora da energia electrica com um grupo de 
transformadores 

rendas fiscaes subiram de um anno para outro, c o n s e r v a n d o - s Y a m e s m l " t o n - d a g m de" 

T2l7oVrcold
sr'de 11 a 2 2 m i ! c o n t o s d e r é i s - E s s a r e i l d a e : e v o u- s e 0 

Ern outubro do mesmo anno e na mesma Camara, assim falava o sr. Lauro Mul le- • 
I ara os que conheceram o porto de Santos anteriormente á condessão e que se 

recordam como viviam atiradas no cáes as mercadorias e o descredito que sobre nós 
P e I ° f a?el.t> da epidemia annual nas embarcações extrangeiras, que permaneciam 

por um ou dois annos até serem descarregadas; os que se recordam dessas circumstan-
cias e os que « e m a transformação do porto de Santos, ,não só pela facilidade c o m m e -
cial. como pela economia, devidas a essa instituição; os que se recordam dos serviços 
prestados por essa Companhia ao próprio governo tia construcção dos armazéns • os que 
se lembram o que era a renda da U n i ã o . . . e que vem de att ingir a mais do tr iplo — 
nao podem deixar de ter sympathias por uma Empresa dessa natureza". 

O eminente paulista dr. Campos Salles, quando presidente da Republica na sua 
mensagem ao Congresso, em 1901, a f f i rmava : 

" A s grandes vantagens proporcionadas á Nação pela instalação conveniente dos 
portos estão postas em bri lhante evidencia pe1as obras realizadas no importante porto 
oe Santos. O commercio daquella praça começa a colher os largos benefícios desse me-
lhoramento, que facil i ta a navegação internacional, conseguindo para ali fretes inferiores 
aos exigidos para esta Capi tal" . 

E m 1897, o illnistre dr. Joaquim Mur t inho, então ministro da Industria, assegura-
va no seu^ relatório que os melhoramentos do porto de Santos "Const i tu íam um auxi l io 
poderosissimo para o commercio e para a administração publica e uma gloria para o 
B r a s i l " . 

O inolvidável estadista Dr . Bernardino de Campos, quando ministro da Fazenda 
em 1898, tairbem attestava que "os serviços de util íssima instituição que era a Cia. Do-
cas ao commercio e á saúde publica da cidade de Santos não podiam ser maiores do que 
a pratica vinha demonstrando ". 
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São do sr. Leopoldo de Bulhões, ministro da Fazenda em 1903, as seguintes linhas 
de seu relatorio do mesmo anno: 

" Dispondo de apparelhos os mais aperfeiçoados para os seus serviços de carga e 
descarga, bem como de vastos armazéns para as mercadorias de todas as especies, de 
importação como de exportação, oontinu'a este porto ; que já rivaliza com os mais bem 
servidos do exterior, a destacar-se dos demais da União, devido ás commodidades e van-
tagens que lhe trouxeram as importantes obras da Companhia Docas d'e Santos; entre as 
commodidades f igura a da atracação directa no cáes, para a sua operação, das embarca-
ções de qualquer calado; entre as vantagens a das taxas reconhecidamente módicas dos 
serviços do mesmo cáes". 

Estas citações dos nossos homens 
em evidencia na época, poderiam 
ser multiplicadas, — tantas fo-
ram ellas; mas as que acima ficam 
registadas, pela sua procedencia e 
eloquencia, bastam para realçar o 
que já representava e valia a gran-
de Empresa nacional nos seus pri-
meiros annos de vida. Entretanto, 
não será demais transcrever ainda 
alguns topicos dos relatorios da 
Associação Commercial de Santos, 
legitimo expoente da importante 
praça e que, portavoz of f ic ia l das 
suas necessidades e sentimentos, 
é, sem contestação, a maior auto-
ridade no assumpto. Entre outros 
convém citar aqueile que a dire-
ctoria da honrada instituição fez 
inserir no seu relatorio de 30 de 
junho de 1893: 

"Pe lo relevante serviço que já 
está prestando o trecho em trafego, 
podemos ajuizar as vantagens, as 
facilidades e os lucros que o nos-
so commercio aufer irá quando to-
do elle estiver concluido; e, quan-
do tal se dér, poderemos-nos or-
gulhar de possuirmos o melhor 
porto da America do Sul e um dos 
mais notáveis, senão egual aos 
mais afamados do mundo. Tam-
bém poucas vezes tem se visto en-
tre nós executar-se com tanta perfeição e probidade uma obra de tão elevado va lo r ; é 
esta a opinião dos competentes". 

Dois ajinos após, em 1895, no relatorio respectivo, a Associação Commercial de 
Santos reaf f i rmava a justiça das suas considerações anteriores com as seguintes l inhas: 

" N ã o pôde haver commerciante algum neste Estado, depois dos annos de 1890 a 
1893, em que o desenvolvimento da importação se manifestou, que não reconheça as van-
tagens que as Docas de Santos offerecem hoje ao commercio legitimo'. A lém de eco-
nomia em todos os serviços de carga, descarga, transporte e armazenagem, etc., e da 
tapidez desse serviço, ellas levantaram os créditos do nosso porto no extrangeiro, onde 

sua ma fama já era tal que os fretes foram elevados a taxas descomunaes. Ho je que 
vemos? Os armadores preferindo o nosso porto para fretamento de seus navios e a pre-
ços relativamente baixos. A demora dos navios em o nosso porto é nenhuma, e ninguém 
mais pagou estadias por demora em descarga desde que a Companhia Docas tomou a si 
este serviço. Os fretes para o nosso porto, principalmente por vapor, já são mais bara-
tos que para o Rio de Janeiro, onde esses vapores gastam o tr iplo ou quádruplo do que 
gastam em Santos, s«n contar com as girandes demoras que ali têm com o desembarque 
das mercadorias. Já vimos, mesmo, mercadorias destinadas ao Rio ivirem ser despacha-
das aqui, querendo aproveitar as vantagens do nosso porto, para voltarem pelos vapores 
costeiros ao Rio. Se considerarmos que já gosamos todas essas vantagens, tendo apenas 
em trafego a pr imeira secção do cáes, comprehendida entre a S. Paulo Railway e a 
Alfandega, e que a Empresa está em trabalhos permanentes, com a segunda secção, até 
ao Paquetá, que devemos esperar quando chegado a este ponto 0 cáes?" 

Transformador de 40.000 volts 



que sc òcggnpolpg 
Uma granòg obra 

De facto, tinha razão a Associação Commercial de iSantos no seu relatório de 
1895. A 'extensão do cáes em funccionamento, até á Alfandega, comquanto já fosse im-
portantíssima, prestando ao commercio do Estado e ao governo da União os relevantes 
serviços acima enumerados pelos seus proprios e mais elevados organs, constituía ainda 
assim apenas a execução do contracto inicial da Companhia, em 1888, com o extincto go-
verno imperial. Entregues ao trafego, em 1892. os primeiros 260 metros de cáes, taes fo-
ram as innumeras vantagens verificadas, que desde logo se impoz a imperiosa necessi-
dade de um novo contracto para prolongar o cáes da Alfandega ao Paquetá, o que ele-
varia o total da extensão da muralha a 2.149 metros. 

Lavrado, portanto, o contracto em questão e executados com a maxima rapidez os 
respectivos trabalhos, a Companhia Docas d í Santos, em 1908, já tinha em movimentado 
trafego aquella extensão, a'ém de mais meio ki lometro, que, em caso de o exigirem cir-
cumstancias excepcionaes, poderia também ser aproveitado. 

Mas a ult ima de-
mão ainda não esta-
va dada nessas obras 
e, em principio de 
funccionamento os 
2.149 metros totaes, 
mais uma vez era 
evidente que o ex-
traordinário impulso 
do porto exigia obra 
de maior monta. E, 
sem interrupção, em 
larguíssima recta do 
Paquéta aos Outeiri-
nhos, a Companhia 
Docas fo i alongando 
a muralha, do mes-
mo passo que aterra-
va a extensa bacia do 
mar que ia ficando 
aprisionada entre a 
successão dos blocos 
colossaes e a terra 
f irme, da qual aquel-
la bacia acabou, em-
f im, fazendo parte in-
tegrante. Foi uma 

verdadeira obra de Hercules, carissima e esplendidamente acabada, apresentando na sua 
então extensão total de 4.720 metros, do Valongo aos Outeirinhos, um todo indiv i -
sível, homogeneo, obedecendo a um plano gera1, antecipadamente traçado, embora resul-
tante de vários actos firmados por contracto entre o governo federal e a Companhia. 

Em virtude dos novos contractos, e como natural compensação do formidável ca-
pital empregado, o prazo de 39 annos, que primitivamente fôra concedido' á Empresa pa-
ra usofructo das suas obras, sof f reu modificação para 90 annos, a contar de 7 de novem-
bro de 1890, í ó expirando, portanto, a 7 de novembro de 1980, quando reverterão gra-
tuitamente para o governo todos os terrenos, bemfeitorias, linhas ferreas, material ro-
dante, edifícios, etc., que formarem então o patrimonio da Companhia Docas. 
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lima òggcrípção 
qug se ímpõg :: 

Assentado, solemnemente, o ult imo blóco do cáes, em 6 de novembro de 1908, os 
trabalhos complementares da Empresa proseguiram sem desfallecimentos. E, hoje, com 
os seus 988 metros de inura"iha do Valongo á Alfandega, 884 da AJfandega ao Paquetá 
e ,2.848 do Paquetá aos Outeirinhos, no total de 4.720 metros, recortados de tr i lhos de 
locomotivas, pejados de colossaes armazéns, guindastes, casas de machinas e off icinas, o 
cáes de Santos é bem uma olbra imponente que honra a nossa engenharia e acaricia o 
nosso patriotico orgulho. 



A descripção technica do soberbo conjunto que constitue as Docas de Santos, en-
tretanto, impõe-se neste trabalho e ao f i m que collima "São Paulo e seus homens no 
Centenario". Deixal-a em olvido seria privar os 'leitores de um juizo seguro sobre a 
grande Empresa nacional e que só os factos podem provocar com- lidima clareza.' 

Na construcção da sua muralha a Companhia applicou dois systemas de fundação. 
Empregado na 1." e 2." secções, um desses systemas consta, em linhas geraes, de um 
massiço de concreto assentado sobre 'estacas de fundação ide secção de 0,30x0,30 e com-
primento variavel d : 7 a 17 metros, o qual excede um pouco o nivel da maré minima, 
com a espessura de 3m,80 a 5m,70, 
confórme a qualidade do terreno. 
A muralha começa nesta cota e é 
feita de alvenaria de pedra com 
argamassa de cimento e areia, na 
dosagem de 1:2, possuindo para-
mento externo de cantaria almo-
fadada, com o arrastamento de 1110. 
A profundidade junto ao cáes é, 
na l.a e 2.a secções, de 7m. abai-
xo de aguas mínimas, ou 8m 60 
abaixo de aguas médias; na 3.a 
secção é de 7m,5 e 8m,00 abaixo 
de aguas minimas, ou, respectiva-
mente, de 9m,10 e 9m,60 abaixo 
de aguas médias. 

'O concreto é composto de um 
vo"ume de cimento, dois de areia e 
quatro de pedra. O cimento sof-
freu experimentação antes de ser 
empregado; quanto á areia era 
doce, extrahida do rio Jurubatu-
ba por uma draga Bruce and Bath, 
transportada em batelões e retira-
da destes por meio de um eleva-
dor que acompanhava as oscilla-
ções da maré. A pedra era o griciss 
do Monte Serrate, distribuída por 
quatro britadores, os quaes. com 
cs respectivos separadores, da-
vam ao producto o diâmetro ne-
cessário de 5 centímetros. Os ma-
chinismos empregetíos no systema acima descripto foram: uma draga de alcatruzes dos 
fabricantes W j Simons e Co., com o rendimento horário de 93m,3 e destinada a prepa-
rar o terreno, retirando o 'lôdo até á cota de 7m. abaixo de aguas minimas; um bate-
estacas " N a r n n t h " , montado sobre dois fluctuantes de chapas de ferro, tendo o macaco 
o peso de 1.620 kilos, destinado a cravar as estacas de guia 'do andaime; um bate-esta-
cas dos fabricantes Menek e Hambrock. cujo macaco pesawa 700 kilos, com um curso de 
lm.,20 e 30 pancadas por minuto, ao qual incumbia bater os pranohões que formavam 
as paredes do caixão; duas dragas Rriestman, com um rendimento de 6,5m.3 por hora, 
destinadas a manter o fundo exigido dentro do caixão; outro bate-estacas " Nasmith', 
para cravar as estacas de fundação; duas bombas centrífugas, mantidas sobre carros e 
providas de tubos flexíveis de aspiração, manejadas no fundo do mar por ascaphandros 
c- destinadas a preparar o fundo do caixão onde devia assentar o concreto; dois gran-
des guinchos, sustendo cada qual uma caixa de ferro com a capacidade de 2m,40 e 
porta automatica no fundo, para arriar o concreto que ia formar o massiço monolithico 
da base da muralha; e, finalmente, uma betoneira para fabricação do concreto, com um 
rendimento de 16m,3 por hora. 

O 2.o systema, applicado na 3.a secção, consistiu de grandes blocos artificiaes de 
alvenaria de pedra, assentados sobre um enrocamento perfeitamente aplainado; os blo-
cos foram em numero de quatro para cada secção e assentados transversalmente á mu-
ralha, e_. no sentido longitudinal com junta alternada, o quinto blóco emerge 90 centí-
metros da agua minima e nesta cota recebe a muralha alvenaria egual á do primeiro sys-
tema. Estes blocos foram feitos de alvenaria de pedra, com argamassa de cimento e areia 
na proporção de 1:2, e têm. respectivamente, os pesos de 45, 48, 53 e 56 toneladas. 

Os maohinismos que serviram para a construcção deste systema foram: uma 
draga de alcatruzes dos fabricantes A. F. Smulders e Cia., com o rendimento horário 
de 2.000m,3, para retirar o lôdo até á profundidade exigida; seis! grandes batelões de 
fundo falso, com a capacidade de 50 a 100m,3, para transporte do enrocamento; uma 
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draga de rosário, com cylindros aplainadores, trabalhando' em sentido normal, á mura-
lha e destinada a aplainar o enrocamento; um sino hydrauJico, installado em um f lu -
ctuante, para aperfeiçoar o aplainamento do enrocamento e deixal-o em1 condições de 
receber os blocos; um guindaste "Sansão" , montado sobre dois grandes fluctuantes e 
destinado a assentar os blocos; um guindaste " Go l ia th" , incumbido da hiovimentação 
dos blocos no estaleiro onde eram fabricados; e, finalmente, um guindaste " T i t a n " , 
fluctuante, de 8 tons., para carregar os blocos dentro dos bat>eíões que os conduziam 
até ao " Samsão " . 

<Ds granòce orma^enc 

Os armazéns da Companhia Docas de Santos são de tres categorias: os internos, 
situados na faixa do cães, alfandegados e destinados á importação; os externos, fóra 
da faixa do cáes, destinados á exportação, e os especiaes, também fóra da fa ixa do 
cáes, destinados a mercadorias de caracter especial. Os armazéns internos são de su-
perstructura metallica, com paredes duplas de zinco, num intervallo de 10 centímetros, 
para evitar o aquecimento; a cobertura é de chapas de ferro 
ondulado, galvanizado; o piso é de madeira, assentado sobre ' -
concreto; todos elles possuem guindastes-pontes para rr 
vimentação das mercadorias e têm o pé direito de 7 me-
tros. Quanto á largura "dividem-se em 4 typos. 

O primeiro typo comporta 5 armazéns, de 23 me-
tros de largura cada um, sendo 2 do comprimento 
de 150 metros e 3 do de 75 metros. Este typ 
compõe toda a l.a secção, isto é, do Valongo 
á Alfandega. 

Os armazéns do segundo typo têm 15 
metros de largura; são em numero de 
sendo um de 75 metros de comprimen-
to, 4 de 100 metros e 2 de 108 me>-
tros; estão todos situados na 2.a 
secção, da Alfandega no Paquetá. 

Têm 20 metros de largura 
os armazéns do terceiro typo 
e sommam 12 ao todo; um 
delles, especialmente des-
tinado á bagagem, tem 75 
metros de comprimento, 
outro 80 metros e os 10 
restantes, 100 metros. 

O quarto typo com-
põe-se de 3 armazéns, com 
30 metros de largura, ten-
do um 150 metros e os 
outros dois 118 metros 
cada ilm. Tanto os do 3." 
como os do 4." typo es-
tão localisados na 3." se-
cção, ou seja do Paquetá 
aos Outeirinhos. 

Quanto á construcção, os armazéns externos estão também subordinados a qua-
tro typos. 

II." typo — Armazéns de a5venaria de pedra com cobertores de telhas de Marse-
lha, piso de asphalto e dividido em secções. São em numero de dois: um com 171 me-
tros de comprimento e largura média de 37 metros, e outro com 136 metros por 46 me-
tros, ambos com 7 metros de altura e localisados na 1." secção. 

2." typo — Armazéns de dois corpos com columna no centro, superstructura me-
tallica, paredes duplas de zinco, cobertura de ferro ondulado, zincado, e piso de ma-
deira assentado sobre concreto; são também em, numero de dois, amlbos com 230 me-
tros de comprimento', 40 de largura e 7 de altura. 

3.° typo — Igual ao precedente, apenas com a dif ferença das paredes, que são de 
alvenaria de t i jo lo e cimento armado, ao envez de ferro galvanisado; são em numero 
de 3, com as mesmas dimensões dos do 2.° typo. 

4." typo — Armazéns de tres corpos com duas ordens de columnas de madeira, 
paredes de alvenaria de t i jolo, telhado com madeiramento de peroba e telhas •marselhe-
zas, piso de madeira sohre concreto; são em numero de 9, todos com 230 metros d'e 
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comprimento, 40 de la rgura e 7,50 de altura. Os armazéns dos tres úl t imos typos estão 
situados na 3." secção e cada u m delles pode comportar até 300 mi l saccas de café. 

•Os armazéns especiaes, em numero de dois, eátão situados no local denominado 
Aílair.ôa, distante 3296 metros do cáes e destinados, exclusivamente, um parai i n f l am-
maveis e o outro para exlplosivos. Este é todo de madeira, coberto de folhas de zinco, 
com as dimensões de 16m,80 x 8m,80. Aquel le é de alvenaria de pedra, cobertura de 
peroba e telhas de Marselha, d iv id ido em secções e medindo 50m.70 x 46m.30. 

Jmportanteg 
íngtallaçõgg 

Exis tem no Valongo quatro reservatórios cyl indricos para deposito de olleo com-
bustível, formados de chapas de fe r ro arrebitadas, com a capacidade de 8.000 tonela-
das cada um. Estes quatro tanques estão collocados dentro de u m recinto cercado por 
muros de terra com paramento de alvenaria, destinado a conter o o?teo dos tanques em 
caso d?, accidente que occasione seu extravasamento. Estes tanques estão ligados, por 
encanamentos, no cáes e a duas bombas aspirantes-cá'cantes, electricas, de 50 H P , c'om 
o rendimento horár io de 100 toneladas, destinadas a carregar os tanques, re t i rar o oleo 
destes, fornecer aos navios e encher vagões cisternos apropriados a esse f im . 

O F r igo r i f i co da Companhia está localisado na fa ixa do cáes, entre os armazéns 
23 e 25. E ' consti tuído de um grancte edif ício de 93 m. de compr imento por 30 m . de 
largura e 14 m. de al tura, d iv id ido em tres andares e destinado á conservação de car-

nes congeladas, peixe, 
f ructas, legumes e ou-
tras mercadorias que 
reclamem conservação 
pelo f r io . As C a m a -
ras de congelação e 
depositos f r igor í f i cos 
têm ES dimensões ne-
cessárias para pode-
rem receber diar ia-
mente a carne de 600 
rezes de 300 ki los ca-
da uma, numa média, 
portanto, de 180.000 
kilos, possuindo ainda 
capacidade para ac-
cumular dez vezes a 
entrada diaria, o que 
perfaz, conseguinte-
mente, u m total de 
6.030 rezes, igual a 
1.800.000 kilos. A car-
ne que chega, já re-
f r igerada numa tem-
peratura de -(- 5o, 
passa a ser congela-
da nas camaras f r i -

gor i f icas a uma temperatura de — 15° C, para o que necessita de cerca de tres dias. 
E m seguida passa para os depositos, juntamente com as que chegam congeladas, e ahi 
são conse rvadas , até á occasião do embarque, numa temperatura de — 8" C. Para o 
peixe existe uma ante-camara de resfr iamento, a uma temperatura de cerca de O" C, e 
u m a camara, para congelação, com — 10° C. Para acondicionamento do peixe desti-
nado á exportação fo i reservado um compart imento especial, resfr iado até 5° C. 
Estas camarais possuem suff ic iente capacidade para receber diariamente 10 toneladas 
ae peixe e conservar cerca de 30 toneladas. Para f ructas e legumes existe também uma 
camara f r igo r i f i ca , destinada a receber 20 toneladas dessa mercadoria :e conserval-a a 
uma temperatura de - f - 6° C. N o F r i go r i f i co existe ainda completo apparelhamento para 
uma producção d iar ia de 10 toneladas de gelo. A installação f r i g o r i f i c a é do systema 
Sulzer, com um compressor de ammoneo da capacidade de 450.000 calorias por hora. 
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j-is oíns fcrrcno 

Possue a Companhia Docas de Santos tr.es especies de guindastes, classificados, 
segundo a energia que util isam, em hydraulicos, eléctricos e a vapor, de differentes 
capacidades e systemas. Os hydraulicos são em numero de 31 e divididos em duas ba-
terias: uma primeira bateria, composta de 15 guindastes, da casa Armstrong, Mitehell 
6 C., trabalha na 1." secção. São montados sobre u!ma linha de tri lhos de 2m.222 de 
bitola, não tem locomoção própria, possuem, uma capacidade de 1.500 kilos!, alcançam 
7 metros além da aresta d o cáes e elevam a carga até 12 m. acima da muralha; func-
ciona com pressão hydraulica, por meio de duas bombas, accionadas directamente pc*r 
uma machina a vapor de 130 H P , sendo a distribuição regular,isada por. um accurnu-
lador de 75 toneladas 
de peso. A segunda 
bateria dompõe-se de 
15 guindastes, dos 
mesmos fabricantes, e 
encontra-se na 2." se-
cção. Estes guindas-
tes também estão 
montados sobre uma 
linha ferrea de 2,222, 
têm a mesma altura 
dos primeiros, sendo, 
porém, maior o seu 
raio de acção, que é 
de 8m.366; a respe-
ctiva locomoção é 
feita por um trem de 
engrenagens movidas 
á mão, trabalham com 
o mesmo systema de 
pressão hydraulica, com 
a differença apenas 
de ser a machina de 
força de 230 H P . As 
machinas para com-
pressão d'agua, desti-
nadas a ambas as ba-
terias, estão installadas em duas casas de alvenaria de pedra, construidas especialmente 
para esse f im e lccalisadas na fa ixa do cáes, uma entre os armazéns 3 e 4 e a outra 
entre os de n.°s 8 e 9. 

Os guindastes electricos são em numero de 60, funceionando na 3." secção e tam-
bém divididos em duas baterias.A primeira, da Casa Magel Kemp & C., coímpõe-se de 
27 guindastes, sendo 24 com locomoção manual, capacidade de 1.500 ki los, al tura de 12 
metros, raio de acção de 15 metros, cada qual com 2 motores (um de 15 H P pata o 
movimento de suspensão e o outro de 4 H P para o de rotação), e 3 iguaes aos primei-
ros, somente com maior capacidade, de 5.000 kilos A segunda bateria, da " Deutsdhe 
Maschinenfabrick", abrange 30 guindastes, todos com locomoção própria, sendo 26 com 
a capacidade de 3.000 kilos, 15 m. de altura e outros tantos de raio de acção, cada qual 
com tres electro-motores, um de 45 H P para o movimento de suspensão, outro de 
9 H P para o de rotação e o ult imo de 6 H P para o de locomoção; os 4 guindastes 
restantes têm os mesmos característicos, excedendo os primeiros' apenas na capacidade, 
que é de 5.000 kilos. Para grandes pesos a Companhia possue um guindaste electrico, 
de Magel Kemp & C., montado sobre quatro trucks, movendo-se numa linda ferrea de 
80 m. de coimprimento. Este guindaste tem capacidade paira 30.000 kilos, 15 metros de 
altura, igual raio de acção, e é accionado por tres electro-motores, de 56, 11 e 10 H P , 
respectivamente, para os movimentos de suspensão, rotação e locomoção. Possue ainda 
a Companhia dois guindastes electricos locomoveis, agindo sobre uma linha de 1,60 de 
bitola, .com a capacidade de 5.000 kilos. 

São os seguintes os guindastes a vapor da Docas: um, do fabricante L u d w i g Stu-
ckenholz, f i xo na muralha, somente com movimento de rotação, medindo 15m.50 de al-
tura, 13m.00 de raio de acção e capacidade de 20.000 k i los; um guindaste catador, com 
tracção própria por corrente de Yale, montado sobre tres eixos, em bitola de 1,60, com 
6,50 de altura, raio de acção de 3,20 e capacidade de 14.000 k i los; dois guindastes, com 
locomoção, movendo-se sobre linha de 1,60 de bitola e com capacidade para 3.000 k i -
los cada um. 
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A Companhia Docas possue uma vasta rede de vias férreas, de 1,60 de bitola, 
instaílada tanto na faixa do cáes, como nas ruas, no longk» dos armazéns alfandegários 
e nas avenidas, entre os externos, e ligadas ás da S. Paulo RaiWay, no Valongo, por 
uma chave especial, permitt indo assim o recebimento dos vagões vastos e a entrega dos 
carregados. A Companhia fo i constituindo essas vias férreas conforme as necessidades 
do serviço o iam exigindo e a pratica indicando. Assim é que na 1." secção só existem 
duas linhas na fa ixa do cáes; na 2." ,secção a Companihia alargou essa fa ixa e int ro-
duziu uma terceira linha para passagem livre dos comboios, deixando as outras duas 
para o serviço de carga e descarga; na 3." secção assentou linhas em todas as avenidas, 
para o 'serviço dos armazéns externos; as linhas são ligadas por desvios duplos umas 
ás outras, e .nos dois grandes pateos, na Al fandega e no- Paquetá, faz dois cruzamentos 
das linhas da fa i xa do cáes com as das ruas, tendo assentado, também no Valongo, 
dois leques de desvios para manobras e depositos de carros. 

O material rodante da Empreza, para o serviço de exploração do cáes, compre-
hende 10 locomotivas-tender, sendo 3 de 4 rodas e 100 H P e 7 com 3 rodasi conju-
gadas e 150 H P ; 30 carros abertos, de 8 rodas e 26 toneladas de capacidade, 30 car-
ros fechados, tamíbem de 8 rodas e de 20 e 26 toneladas de capacidade, >e mais 13 caí-
tos de vários typos, incluindo um cariro-motor " D a i m l e r " , para o serviço de trans-
porte do pessoal. A Companhia tem trafego mutuo com as Companhias Paulistas e São 
Paulo Railway, entrando .os respectivos vagões na fa ixa do cáes, onde são carregados 
e descarregados, sendo o serviço de sua movimentação feito pélas locomotivas da Docas. 

Na 3." secção, do armazém 13 ao 18, cohn os externos correspondentes, existe um 
appane'Jhamento, movido a electricidade, para transporte e embarque automático de 
café. Compõe-se de uma esteira sem f im, suibterranea (trapis roulant) , que parte do ar-
mazém externo, atravessa a rua e vae ter alo pateo, entre os alfandegados, onde ha umtl 

f i t a ascendente, de 
30 % de inclinação, 
que despeja o sacco 
em outra, a qual, por 
sua vez, corne ele-
vada, em sentido 
longitudinal, ao lon-
go dos armazéns, 
sob a aba dos mes-
mos ; em seguida o 
sacco vai ter a ou-
t ra fita, transversal, 
do apparelho carre-
gador, tamíbem de-
nominada dala, o 
qual está montado 
sobre uma base se-
melhante aos guin-
dastes , die portico, 
movendo-se sobre t r i -
lhos, de modo a ser 
colíocado em frente 
aos navios que de-
vem receber o café. 
Existem quatro des-
ses .apparelhos e o 
•nendimento horário 

de cada um de lies é de mi l saccos. O caf é pode também ser recebido directamente das 
carroças, na rua, ande existem escotilhas abertas precisamente sobne a esteira dos ar-
mazéns;' para facil i tar a remoção dos saccos existem transportaidores longitudinaes no 
meio dos citados armazéns, que conduzem o café para os transportadores transversa.es. 

Para seccar e estenelisar cereaes, a Companhia installou no armazém n.° 8, ex-
terno, um apparelho especial, patente H . Kronemberg, systema -esse exclusivamente 
physico pelo emprego do calor e do vácuo. O seu funccionamento é simples. Uma pr i -
meira corrente de ar quente limpa o cereal e inicia a sua seccagem por um tempo que 
medeia entre 15 a 20 minutos; em seguida á permanencia em um cyl indro de ferro, 
faz-se o vácuo, que completa a seacagem no mesmo espaço de tempo. O apparelho tem 
« capacidade de 50 saccos por hora. 
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<Ds edifícios fcae í>òcac 

Na área do cáes, proximo á extremidade, na Avisnida Rodrigu;s Alves, em uma 
extensão longitudinal de 600 metros, estão construídos os edifícios das offieinas, escri-
ptorio technico, almoxari fado e casas de moradia do pessoal superior e subalterno da 
Companhia. O escriptorio tjechnico é construído de alvenaria de pedra, tem dois andanes 
e cobre uma área de 524m,2. As offieinas de machinas constam de um edifício die 84m. x 

A Companhia Docas de Santos possue, sem contestação, a mais possante instal-
lação hydro-electrica do Brasil, sobrando-lhe corrente para attender a todos os serviços 
de 'Juz e força da capital d'o Estado e de> mais algumas cidades. Além' da que consome 
rios seus próprias serviços, tão numerosos, a Companhia Docas, cedei á The City of 
Santos Improvements Co. a electricidade necessária á luz, e tracção da cidade de San-
tos, e .que vem da colossal uzina montada a 40 kilometros do porto, no local denomi-
nado Itatinga. A agua fo i captada do> rio do mesmo nome, a utoa al tura de 655 me-
tros acima do nivel do mar, onde foi construida a repreza. Dahi a agua é conduzida 
em uim canal, cavado 
na encosta da Serra, 
feito de alvenaria de 
pedra com argamas-
sa de cimento, tr:ndo 
a secção de lm,50x 
lm,00 e o. declive de 
3,5 m[m por metro, 
com 3,100m,00 de 
comprimento; o ca-
nal termina em um 
grande tanque ou ca-
mara d'agua, donde 
partem cinco encana-
mentos de ferro, com 
2.060 metros cada um 
e diâmetro de 664 a 
932 m|m, conforme 
as pressões; esse tu-
bos vão ter á Usi-
na Geradora, onde 
se acham instal'adas 
oito turbinas, systemi 
Pielton, ' sendo cinco 
prmeipaes e tres ex-

citadoras, ligadas to- Out ro aspecto da off iema mechanica 
das directamente aos 
dynamos, sendo as primeiras de 4.0C0 H P, de 60 períodos por segundo e 3.000 k i -
lowatts, produzindo uma corrente de 2.300 vo'ts. e 752 amperes; lessa corrente é trans-
formada em 15 apparelbos respectivos para uma corrente de 45.000 volts, que é condu-
zida para Santos em dois circuitos de tres conductores cada um. Estes são montados em 
torres d/e aço de 15 m. de altura, espaçada de 200 em. 200 m., até Santos, atravessando 
o canal da Bertioga sobre duas torres especiaes de tréliça. distante uma da outra 358 
metros, com a alura de 36 metros, ficando o ponto mais baixo da catenaria a 20 me-
tros acima do nível d'agua; estas linhas atravessam também o canal de Santas, pm fren-
te aos Outeirinhos, sobre duas gigantescas torres de ferro, na distancia de 520 metros 
uma da outra, com a altura de 90 m „ de modo que o ponto mais baixo da catenaria, for-
mada pelos fios colnductores, f ica 70 metros acima do nível de aguas maximas. A cor-
rente de 45.000 volts chega á Central Eléctrica, onde é transformada em uma triphasica 
de 6.600 volts. Parte desta corrente é entregue á Companhia City para uso da " u r b s " , e 
parte é lempregada nos serviços da própria Docas, sendo que para estes a energia é con-
duzida por cabos subterrâneos assentados na fa ixa do cáes, até ás sub-estações, onde é 
transformada em 440 volts para os diversos electromotores da Companhia e em 115 e 
230 para a luz. A o serviço da Docas funocionam cerca de 500 electro-motores, represen-
tando uma força de 6.000 H P, e no cáes e dependencias fo ram installadas, para i Ilu-
minação, cerca de 3.000 lampadas com uma força i l luminat iva de 900.000 velas. 
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60m. e conttm as secções de ajustadores, torneiros, pintores, ferreiros e caldeireiros; a 
ofificina de fundição está em um edifício <le 25m. x30m., a carpintaria num de 48m. x 
30m. e o deposito para carros e locomotivas nuim terceiro de 60m. x 40m. Todos eisses 
edifícios estão orientados N S, são construídos die alvenaria de pedra apparente e a co-
bertura é do systema triangular Shedi, de telhas de barro na parte inclinada e de vidro 
na vertical, conseguindo assinn sufficiente illuminação interna sem a penetração directa 
dos raios solares. As off icinas estão apparejhadas com machinas e ferramentos moder-
níssimas, installação para soldia autogenica, idem para ar comprimido e outras. Quasi j io 
extremo da muralha ha uma solução di; continuidade para dar 'logar a uma mortona, ou 
estaleiro, destinada á reparação de embarcações até 1.000 toneladas. Esta mortona tem na 
entrada a largura de 12 m. e 110 extremo a de 38 nu, com um comprimento de 102 m. ; 
a inclinação dos tri lhos, que descem até 5 metros abaixo de aguas mínimas, é de 1:14; 
o carro que anda sobre esses trÍJhos ,tem o comprimento de 40 metros, assenta em 132 
rodas e é movido por tres guinchos a vapor, que colhem a corrente especial calibrada 
de tres talhas. 

Na faixa do cá?s no Paquetá. está localizado o escriptorio da secção commercial 
da Companhia, bello e moderno edif ício especialmente construído, para esse f im, com 

alvenaria de pedra, 
ostentando dois an-
dares e cobrindo uma 
área de 700m,2. 

A Docas possue 
ainda grandes pedrei-
ras no Jabaquara, on-
de tem em funccio-
namento uma instal-
lação de ar compri-
mido, systema lnger-
soll, com 30 machinas 
perfuradoras, accio-
nadas por motor syn-
chrono de 400 H P. 

d r a g a g e m 

ò o p o r t o 
Bm virtude de seu 

contracto, é a Com-
panhia obrigada a 
dragar constantemen-
te o porto, mantendo 
neXe uma, profundi-
dade minima de 8 

metros, e a retirar 
aliás, está ella perfeita-
com 43 metros de coim-

e composto de 40 alcatruzes, cada 
até 12m,00 de fundo e tem o nen-

Fundição 

Para isso, 
cada qual 

annua'mente um milhão de metros cúbicos dragados, 
mente apparelhada, possuindo duas dragas de rosário, 
primento, 7,50 de bocca e 3,20 de pontal ; o> rosário 
um com a capacidade de 400 l i t ros; a draga alcança 
dimento horário de 200m 3; para receber o diragado existem 9 batelões^transportadores, 
com locomoção própria, cada um com a capacidade de 250 metros cúbicos e a velocida-
de de sete milhas por hora ; estes bateffies descarregam o dragado fóra da barra, nas 
proximidades do Forte Duque de Caxias. 

A Companhia ainda possue as seguintes embarcações: tres rebocadores de alto 
mar, em dois dos quaes estão installadas duas bombas para incêndio e exgottamento; 
quatro lanchas para o serviço do porto, sendo uma a vapor e tres com motor de ex-
plosão ; quinze batelões sem locomoção, em u m dos quaes está installado um guindaste 
para 1.500 ki los; duas lanchas de madeira com a capacidade de 30m,3 cada uma; uma 
barca d'agua com a capacidade de 30 toneladas; duas lanchas de gaviete e um £l<uctuan-
te para os serviços de escaphandria. 

C o l o g g o l m o p x m e n t o 

ò e m e r c a ò o r í Q g 

Para dar uma idéa do que é o trafego da Companhia Docas basta mencionar cs 
algarismos referentes exclusivamente ao anno de 1921, posto que neste houvessem anco-
rado na bahia de Santos menos 110 embarcações do que no anno de 1920. Naquelle lapso 
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de tempo, nos armazéns e pateos da fa ixa do cáes e nos armazéns de inflamáveis, flo-
raim movimentados 9.063.008 volumes, a saber: entrados de importação directo 6.521.820 
e por cabotagem 2.071.933; sahidos 6.458.512 de importação directa e por cabotagem 
2.523.791, ficando em deposito nos armazéns e pateos 80.705 volumes. Para o interior do 
Estado foram transportados 78.244 vagões, carregados com 6.970.946 volumes pesando 
659.581.082 kilogrammas, inclusivé 16.059 volumes de bagagens com 616.830 kilos e mais 
173.757.594 kilogrammas de mercadorias a granel. Vindos do interior tío Estado, pela 
São Paulo Railvvay, foram entregues nos armazéns e pateos em Cantos 30.370 vagões 
com 223.287.258 kilos de mercadorias, inclusivé 115.825.685 kilos de café. A Companhia 
fez ainda o transporte, em vagões seus, para vários desvios particulares, de 19.951.688 
kilos de mercadorias. As entradas no Armazém Fr igor i f ico att ingiram a 5.909.038 kilos 
de carne. As machinas immunizadoras d« cereaes eífectuaram serviços em 1.354 saccos 
de café e 100 ditos de milho. 

B o f i n a n ç a s í>a 

C o m p a n i j í a 

A situação financeira da Companhia Docas de Santos é idas mais prosperas para 
o que contribue poderosamente a sua administração, integra e competentíssima. No cita-
do anuo de 1921 a renda bruta da Empresa foi de rs. 25.452:362$899. O activo total da 
Companhia, no mesmo anno de 1921, alcançava rs. 193.646:243$924, sendo a verba mais 
importante a de 
Obras oxecutadas c . 
cm execução, com a 
quantia de rs 
144.540:344$834, va-
lor que uma avalia-
ção, hoje, reformaria 
para muito mais, at-
tendendo-se á alta que 
todos os materiaes 
empregados em ou- i t 1 
tros tempos pela ' """ * 
Empresa e ago-
ra em perfeito ^JBiElfo"— •»miiiJÍiBl jj 
d'0 de conservação e 
funccionamento. As 
600.000 acções nomi-
nativas da Compa-

de capital de 
120.000:000$000j em • 
31 de dezembro de 
1921, adhavam-se dis- i ^ H H ^ H H H E . 2 H H B i H ! ^ H ! I ^ H H H ! 
tribuidas por 1.029 
accionistas. Novos Armazéns. — Parte externa vista da 

Usina electrica 

f u s t o pre i to ò e 

ijomenagem 

Ultimando este trabalho, é justo render um preito de admiração aos dois 
esforçados vultos e principaes fundadores da Companhia Docas de Santos, Can-
dido Gafrée e Eduardo Palassin Guinle, oriundos do Rio Grande do Sul, pela 
grandeza do commettimento que levaram a cabo com um descortino, energia 



que me acompanhou desde o dia em que se lançou a principal pedra do cáes 
de Santos, companheiro infatigavel que dedicou toda a sua actividade, toda 
a sua inexcedivel competencia durante mais de trinta annos ás obras grandio-
sas do porto de Santos, que perpetuaram o seu nome e a sua excepcional ca-
pacidade". Mereceu bem estas expressões o saudoso Dr. Guilherme Z. Weins-
chenck, eff igie em bronze a gratidão da Companhia ergueu num dos seus recintos. 

Substitue actualmente o Dr. Weinschenck nas espinhosas funcções de Ins-
pector Geral da Docas o abalisado engenheiro Dr. Ulrico Mursa, que ha muitos 
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e competencia acima de qualquer encómio, a par de acendrado patriotismo, cul-
minado na obra gigantesca puramente nacional, de que o nosso paiz se pode 
ufanar, e que iguala, se não supera, congeneres das mais civilisadas nações 
do globo. 

Extinctos ainda não ha muito, Candido Gafrée e Eduardo Guinle, sem em-
bargo terão os seus nomes benemeritos ligados immoredouramente ao grandioso 
monumento do que valem a intelligencia e a actividade humana que é a Com-
panhia Docas de Santos. Outro tanto se pode dizer do grande e fallecido en-
genheiro Guilherme Z. Weinschenck, que foi o sábio autor das obras executadas 
no porto de Santos e ao mesmo tempo o seu executor. 

Delle disse Candido Gafrée, que devia seguil-o pouco depois ao tumulo, 
e estas palavras bastam para biographar o Dr. Weinschenck: "Amigo dedicado 

Aspecto do Armazém N." 13. — Vendo-se a esteira transportadora 
de café que pode carregar até 32.000 saccos diários 



w . 

annos já vinha emprestando o valioso contingente da sua actividade á Com-
panhia, ao lado do seu extincto collega, cuja notável administração profissio-
nal elle prosegue, sem solução de continuidade, com brilho e capacidade, secun-
dado pelo distincto engenheiro Dr. Victor de Lamare, 11111 dos mais valiosos ele-
mentos e factores da irreprehensivel organisação e execução technica da Empreza. 

No anno do Centenario a directoria da Companhia Docas se compunha dos 
Drs. Guilherme Guinle, G. Osorio de Almeida, J. X. Carvalho de Mendonça, 
Osen Weinschenck e Gorge Street. O Conselho Fiscal e supplentes era composto 
dos Srs. André Gustavo Paulo de Frontin, Saturnino Candido Gomes, Américo 
Firmiano de Moraes, Alberto de Faria e Luiz Martins do Amaral. 

Aspecto geral 

Na superintendencia commercial da Docas, em Santos, encontra-se actual-
mente o sr. Antonio Candido Gomes, que substituiu o Sr. Alvaro Ramos Fontes, 
hoje aposentado, e cuja administração de muitos annos foi das mais profícuas. 

Com a perda de Candido Gafrée, substituiu-o na presidencia da Companhia 
o Dr. Guilherme Guinle, cuja acção, competencia e discernimento se pautam 
pelos do seu illustre antecessor, como veem demonstrando todos os seus actos, 
dictados por uma intelligencia de escol e um impeccavel espirito de justiça e 
rectidão. Ao lado dos seus distinctos collegas da Directoria fulge o saber do 
notável jurisconsulto Dr. José Xavier Carvalho de Mendonça, cuja illustração se 
ha evidenciado em muitos trabalhos de folego, convinha destacar a sua ma-



gnifica obra de defeza dos direitos da Companhia Docas, quando esta, na admi-
nistração Affonso Penna, foi intimada a exhibir os seus livros de escripturação 
ao governo federal. 

Eis ahi, em pormenores fieis, a actual situação technica, economica e admi-
nistractiva da Companhia Docas de Santos. Colossal sob qualquer ponto de vista, 
não nos parece, todavia que estacione nos dados precedentes o progresso da 
Empreza. Elie é, afinal, o reflexo vivo da maravilhosa ascenção do Estado de 
São Paulo em todos os ramos da sua actividade pratica. 

E como não é licito duvidar de que essa ascenção alcance a mais e mais 
vertiginosas alturas, ha de forçosamente acompanhal-o na mesma orbita a gigan-
tesca Empresa nacional, que ostentará, certamente, em tempo não mui remoto, 
no seu formidável apparelhamento de então, toda a inexcedivel pujança do 
primeiro depoimento da Federação Brasileira. 



Companhia Congtmctora 
fce 53anto0 

Desabrochada sobre paúes, como se quizesse realçar lyricamente o seu des-
tino,, a cidade de Santos, que um poeta appellidou, com justeza, a "Cidade-
Nymphéa", constitue um dos melhores títulos de orgulho do nosso Estado, col-
laborando em todos os problemas que vizam a evolução material e moral de 
São Paulo, onde ella occupa, depois da Capital, incontestável primazia. 

No commercio, assim corno 
nas letras, na politica patriótica, 
assim como no trabalho fecun-
do e generoso, Santos é, desde 
longos annos, um emporio far-
to de energias decisivas na for-
mação e no desenvolvimento da 
vida nacional, sob os seus aspe-
ctos mais valiosos e interessan : 

tes para qualquer investigador 
do ambiente brasileiro. 

Esse espirito claro de soli-
dariedade. essa força creadora 
de liberdade e de progresso, es-
se afan desinteressado e admi-
ravel pela prosperidade do paiz, 
são características irrevogáveis 
da bella cidade que, repousada 
à margem da Atlântico, nos põe 
em contacto diário com as civi-
lisações longínquas, revelando-
lhes as capacidades evidentes 
de nossa raça. 

Ella é assim, não somente o escoadouro da nossa principal producção, des-
tinada a abastecer os commercios exteriores, mas também o resumo das virtudes 
varias do povo paulista, o espelho entre o oceano e a capital, no qual se mi-
ram quantas gentes roçam pelo porto, curiosas de apprehender o segredo do nos-
so progresso e da nossa fartura. 

:: 442 :: 

D r . R o b e r t o C. S i m o n s e n 

Presidente da Companhia Constructora de Santos 





Faetor de summa importancia na vida comtemporanea de Santos, a "Com-
panhia Constructora", em que nos inspiramos para as palavras que ahi ficam, 
merecia ser apontada a todos como documento brilhante a assignalar a ma-
ravilhosa conjugação de labor e de intelligencia que fazem a vida santista. 

Em seus onze annos de existencia —- pois foi fundada, em Santos, a 1." de 
Abril de 1912 — a Companhia Constructora tem sido a prova mais eloquente 
da capacidade de organisação dos santistas, revelando não raramente na reali-
sação do seu programma um desprendimento invulgar da própria economia em 
proveito do progresso brasileiro. 

Documento de semelhante elevação de vistas é, sem duvida, a empreitada 
do monumento aos Andradas em que a Empreza soffreu prejuízos de grande 
monta, decorrentes da differença de cambio e do encarecimento da mão de obra. 
Isso, porem, ao envez de amornar-lhe o ardente empenho de servir altamente ao 
paiz, redobrou-lhe o orgulho de Empreza superior que por actos de ener-
gia e de utilidade quer mostrar até onde vae o seu desejo de collaborar na 
obra commum da grandeza da patria. 

O verbo construir tem para ella uma dupla significação; e é sob esse espi-
rito largo e generoso que as suas obras são ao mesmo tempo columnas patrió-
ticas erguidas em louvor do nosso futuro. 

No engrandecimento material de Santos tem representado esta Empreza um 
papel de notável relevo esthetico. 

Não existia ali, até 1912, uma só Empreza com feição technica capaz de 
orientar os problemas de construcções civis dentro de uma norma correspon-
dente aos destinos da cidade. 

A questão das edificações urbanas e serviços municipaes, permanecia até 
essa época num cahos deplorável. 

Estava-se como á espera de um milagre. 
E o milagre abrolhou e cresceu da vontade perseverante de uma pleiade de 

homens fidalgos, a cuja frente se destacava o Dr. Roberto Simonsen, que era 
então o chefe da Commissão de Melhoramentos Municipaes de Santos, orga-
nisada na Prefeitura Belmiro Ribeiro. 

Homem de grandes surtos e de temperamento energico, o Dr. Roberto 
Simonsen embrenhou-se em estudos profundos, projectando todo o recalçamento, 
drenagem, arborisação e problemas da viação em Santos. 

Brasileiro — pois de extrangeiro tem apenas a exterioridade do seu nome-
— entende, muito bem, o illustre cavalheiro que a melhor razão de ser nacio-
nalismo reside na creação de coisas úteis ao progresso nacional; e, movida por 
esse sopro de alta comprehensão eivica, a "Constructora" é sem contradi-
cção um dos mais importantes coef ficientes do progresso santista. 

Eleito para o cargo de Director Superintendente da Companhia, logo após 
a installação desta, o Dr. Roberto Simonsen imprimiu-lhe sabia e fecunda orien-
tação, do que nos dão noticia os relatorios successivos da mesma a partir da 
sua fundação. 

Acompanhando o evoluir das suas transações, foi a Companhia montando 
suas grandes officinas, organizando um completo escriptorio technico, creando 





a secção de importação e montando pedreiras, britadores, secção de trans-
portes, etc. 

A camaradagem que reina entre os patrões e operários da "Companhia 
Constructora de Santos" revela-nos a elevada visão dos que a dirigem, compe-
netrados nobremente da verdadeira noção do trabalho nos tempos modernos, 
que não admittem na permuta da actividade e do capital aquella estreita e 
odiosa suzerania em que imperavam os antigos mandatarios de serviços. 

A "Constructora", pelo generoso e largo descortino dessa orientação, reali-
sou a extincção das greves do operariado que em Santos irrompem com desola-
dora constancia, e que ha mais de sete annos felizmente ali se não manifestam. 

A maior parte do calçamento novo da cidade; as redes de drenagem; as 
estradas de rodagem e o abastecimento de agua do Guarujá; os arruamentos do 
Parque Balneario e da Villa Belmiro e grande numero de bôas edificações par-
ticulares que a cidade actualmente offerece á curiosidade dos transeuntes, são 
obras que ella executou com incontestável proveito para o embellezamento local. 

E em tudo isto é força reconhecer o prestigio do seu digno Presidente. 
Outras empresas tendentes ao melhoramento de Santos áttrahiram as 

vistas e vontade do operoso patricio. No seu patriotismo bem comprehendido, 
parecera-lhe necessário dilatar em outros âmbitos de actividades beneficiadoras 
a porção de energia de que foi dotado e que só comprehende úteis quando pos-
tas ao serviço do bem commum. 

Assim é que conseguiu a construção do 'Matadouro Municipal, o mais 
perfeito e completo Matadouro Municipal do Brasil; da Villa Operaria da 
Companhia Santista de Habitações Economicas; dos grandes edifícios da Eco-
nomisadora Paulista, no bairro elegante do Parque Balneario e do novo Theatro 
ue Santos que é um dos mais bem acabados da America do Sul. 

Regressando da Europa, onde representára o Estado de São Paulo na Mis-
são Industrial Brasileira que foi á Inglaterra, emprehendeu a reorganisação e o 
desenvolvimento da "Companhia Constructora", com o intuito de tornal-a, 
no genero, uma das maiores Empresas nacionaes, conforme sua exposição no 
relatorio apresentado em 1920 aos accionistas da Companhia. 

A Companhia foi incumbida pelo Governo de S. Paulo, após essa remo-
delação, de projectar e construir o Palacio da Bolsa de Café de Santos, a ser 
inaugurado na data histórica de 7 de Setembro e que é indubitavelmente um dos 
mais bellos edifficios públicos do Brasil. 

A pedra fundamental do Palacio da Bolsa foi assente com toda a solemni-
dade pelo Presidente do Estado, Exmo. Sr. Dr. Altino Arantes, a 26 de 
Abril de 1920. 

No concurso internacional aberto para a erecção do monumento aos An-
dradas, apresentou-se com um magnifico projecto, collaboração do esculptor 
Sartorio, do architecto Castel e do festejado escriptor Dr. Af fonso Taunay, como 
consultor historico, obtendo o primeiro premio, entre quatorze concorrentes, por 
unanimidade de votos. 

Nesse momento, como no Palacio da Bolsa de Santos, predomina o cara-
cter nacionalista. Esse caracter nacionalista, que constitue aliás a mais accen-
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tuada feição do espirito do Dr. Roberto Simonsen, não tem escapado á per-
cepção dos poderes públicos do paiz, que vêm acompanhando a evolução da 
•'Companhia" e as difficuldades por ella vencidas até á sua actual organização. 

Desfarte, confiou-lhe o Governo Federal as construcções de casernas mili-

• tares atravez de todo o sul do Brasil. 
A l a r g a n d o a sua a c t i v i d a d e p o r t r i n t a e c inco c idades do pa iz , onde ac tua l -

m e n t e e x e c u t a obras d o g o v e r n o d a R e p u b l i c a , e l la p r o p a g a , c o m a u t o r i d a d e , 

o nosso v a l o r c o m o e m p o r i o i n d u s t r i a l , accrescentando g r a n d e b r i l h o á a u r e o l a 

d a nossa f a m a . 

A "Companhia Constructora de Santos" já entregou ao Governo Federal 
grande numero de quartéis e obras militares promptas, tendo recebido por oc-
casião da inauguração dos quartéis de S. Paulo, em 15 de Agosto ultimo, um 
expressivo telegramma do Sr. Presidente da Republica, em que elle agradece ao 
presidente da "Constructora", Dr. Roberto Simonsen, " o cuidado e a pres-
teza" com que tinha executado os serviços que o Governo Federal lhe havia 
confiado. 

Pela reorganização por que passou a Companhia em 1920, ficaram ao lado 
do Dr. Roberto Simonsen, na sua direcção, como director vice-presidente, Sr. 
Haroldo Murray; como director-secretario, Dr. Francisco da Silva Telles. 

A cargo do vice-presidente, Sr. Haroldo Murray, ficou também o Depar-
tamento Commercial de Santos-Matriz. 

A cargo do director-secretario ficou especialmente confiado o Departa-
mento Technico de Santos. 

A Companhia tem hoje quatro grandes escriptorios: o de Santos, o de S. 
Paulo, o do Rio de Janeiro e o do Rio Grande do Sul; todos com os seus depar-
tamentos technicos. 

Para a construcção de todas as obras, fóra de Santos o escriptorio central 
é o de S. Paulo; furicciona com autonomia e directamente sob a direcção do 
Presidente. 

São principaes funccionarios da Companhia: 
Em Santos: 1.° engenheiro, Dr. Mário Freire; chefe do escriptorio, Sr. 

Carlos Sandt. 
Em S. Paulo: procurador geral da Companhia, Sr. Benjamin G. Sotto 

Maior; gerente, Dr. Manoel Aranha; são engenheiros inspectores, Dr. Ar-
mando de Arruda Pereira, em Matto Grosso; Dr.Pérsio Mendes, em Minas Ge-
raes e Goyaz o Dr. Oscar Barcellos no Rio Grande do Sul. 

São gerentes das secções do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, respe-
ctivamente, Drs. Eduardo V. Perderneiras e Antonio Rodrigues de Azevedo. 

Chefiam o departamento legal os Srs. Drs. Antonio Bias Bueno e João 
Carvalhal Filho. 

Dispõe actualmente de mais de 50 engenheiros e cerca de 12.000 au-
xiliares e operários. 

Para a commemoração do nosso Centenario, foi esta Empreza a que 
mais serviços e obras executou, tendo construído, entre outras: em Santos. — 
o Palacio da Bolsa de Café, o monumento aos Andradas, melhoramentos e cal-





çamentos na cidade, etc., no Rio de Janeiro o grande deposito de material 
bellico, á avenida do Caes do Porto, o Quartel do 1.° Regimento de Caval-
laria; e casernas e obras militares em Matto-Grosso, Paraná, Santa Catharina 
e Rio Grande do Sul. 

Manuseando os Relatorios de 1919-1920 da "Companhia Constructora de 
Santos", tivemos opportunidade de lêr a communicação que aos srs. Dr. Bene-
dicta de Moura Ribeiro, Presidente da Camara, e Coronel Joaquim Montene-
gro, Prefeito Municipal, dirigiu, em 26 de Dezembro de 1920, o Dr. Roberto 
Simonsen, incumbido da elaboração do programma para a commemoração, em 
Santos, do Centenario da Independencia. 

Lembra o distincto signatario desse documento a inclusão, nas homena-
gens prestadas ao grande feito historico brasileiro, de vários melhoramentos 
e embellezamento na cidade, de caracter propriamente nacional, discrimi-
nando-os na seguinte ordem: o Portico da Cidade dos Andradas; Pantheon da 
Independencia; Serviços nacionaes; Relação dos Ante-Projectos; Orçamentos. 
Referindo-se ao primeiro, revela a idéa de fazer erguer, bem na entrada da ci-
dade, na encruzilhada dos antigos caminhos de São Vicente, a Estrada do Mar 
e a Estrada do Vergueiro, um portico monumental que, sobre permittir repouso 
aos viandantes, tivesse simultaneamente a vantagem pratica de ligar as duas 
partes do Município, separadas pela Estrada de Ferro. 

Centro do Bairro Industrial, projectado nessa região da cidade, resumiria 
esse Portico, em baixo relevo, os feitos immortaes de Santos, dos referentes 
aos seus patriarchas até aos surtos memoráveis de Jabaquara e da campanha 
republicana. 

Obedecendo á determinação testamentaria de José Bonifacio, de ser enter-
rado no Convento do Carmo em Santos, estudou a "Companhia" o projecto 
do Pantheon, empenhada ém prestar a esse monumento o fulgor de nobreza 
e de gloria que é o seu espirito dominante. Em 25 de Julho de 1922 foi entre-
gue á "Companhia" essa construcção, que portanto, só poderá ficar prompta no 
correr de 1923. 

Seria fazer uma obra de grande alcance pratico e que prestaria reaes ser-
viços a uma região considerável do Brasil — escreve o Dr. Roberto Simonsen — 
a Nação custear a construcção de uma grande Escola Secundaria Profissional 
Modelo, dotando-a de um Patrimonio e de um regulamento autonomo, e entre-
gando sua fiscalisação á honorabilidade dos poderes municipaes de Santos. 
Talvez fosse essa — accrescenta — a contribuição de resultados mais práti-
cos com que a Nação exprimisse á memoria dos Andradas a sua gratidão e 
devotamento. 

Assim é que a "Constructora", estudando a escola em ante-projecto, loca-
lizou-a em Nova Cintra, o bairro alto, aprazível e fresco, da cidade. 

A escola foi dividida, no ante-projecto, em trez secções distinctas: a com-
mercial, a agrícola e a industrial. Os refeitorios e outras secções communs a 
todos os cursos foram reunidos numa grande construcção central, achando-
se nos pavilhões de cada secção, no andar superior, os dormitorios para os in-
ternos, e no pavilhão terreo as salas para os cursos. As salas das aulas são pre-
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cedidas, do lado exterior, por um terraço coberto, estudando-se os edifícios em 

estylo colonial. 
' O accesso do Corpo Central foi assignalado com uma entrada nobre onde se 

destacam os medalhões dos tres Irmãos Andradas, dispondo-se o conjuncto de ma-
neira a impressionar fortemente, e, logo de entrada, visitante sobre a nossa cultura 
e a orientação nacionalista dada á educação. 

As secções agrícola e industrial foram seriamente cuidadas. 
Referindo-se á Praça da Independencia, dá a "Constructora" a suggestão 

de vários trabalhos de embellezamento da mesma, como complemento do Mo-
numento historico, cuja implantação lhe dá caracter nacional. 

Dadas ^ reiteradas provas de confiança que diariamente recebemos á 
"Companhia Constructora" e os grandes recursos financeiros e de credito de que 
actualmente dispõe, um novo rumo evolutivo vae tomar neste momento: — 
A exploração de industrias, no interior do Brasil, ligadas a elementos de riqueza 
do nosso solo, — e ao ramo em que trabalha. 

Para esse fim, é sua intenção installar um departamento technico especia-
lizado em investigações scientifico-industriaes, para o estudo de assumptos 
brasileiros. 

Tres são, em resumo, os serviços prestados ao Brasil e, especialmente á 
gloriosa terra de Braz Cubas pela grande "Companhia Constructora de Santos" 
que dia a dia alarga as espheras da sua prodigiosa actividade, tornando-se maior-
mente digna da sympathia e dos applausos de quantos se interessam pelo nosso 
futuro. 
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L A N C H A S A G A Z O L I N A : 

Luis Martins, (12 toneladas, 40 passageiros) ; 
Biloca, (24 passageiros) ; 
Peropava, (20 passageiros) ; 

2 saveiros de ferro, para 60 toneladas cada um; 1 dito para 46 toneladas cada 
um, e 2 para transporte de gado. 

A sua Directoria é composta dos srs. Dr. Vicente de Carvalho, presidente; 
Augusto Marinangeli, vice-presidente; José da Silva Martins, director-superin-
tendente; Drs. Sylvio de Campos e Abrahão Ribeiro. 

Convém salientar que em todo o numeroso pessoal empregado pela Com-
panhia, inclusivé tripulações e operários, só ha nacionaes, e N Ã O H A N E N H U M 
A N A L P H A B E T O . 

A Companhia mantém em Iguapé uma escola nocturna, por meio da qual 
fornece instrucção gratuita e obrigatoria ao pessoal que admitte em seus serviços. 



Assumpção Sc <£omp 

A firma Assumpção & C.", cuja formação data de 1918, é consti-
tuída pelos socios Drs. Erasmo de Assumpção, Paulo de Assumpção 
e Erasmo de Assumpção Júnior, com o capital de mil contos de réis. 

Além da representação de innumeras fabricas americanas e euro-
péas, commercia em larga escala com muitos artigos do Paiz, nota-

Vista, 9, nesta capital. 
Pela actividade e competencia dos distinctos componentes desta 

firma» occupa a mesma logar preponderante nos centros commer-
ciaes da capital paulista, sendo de toda a justiça reconhecer que está 
reservado á importante casa importadora, exportadora e industrial, 
um futuro de /realizações maravilhosas, attentas a energia, a hones-
tidade e o descortino dos tres associados. 
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Surprehende-se o extrangeiro ao verificar o formidável progresso das 
nossas industrias. Disseminadas pelo Estado e rapidamente desenvolvidas, 
prosperam, e primam em excellentes productos, mercê de apparelhos mo-
dernos e da iniciativa dos seus directores. 

Cabem estas breves linhas ao importante estabelecimento de Cubatão, 
a Fabrica de Productos Chimicos Corantes do sr. J. B. Duarte. Para se 
avaliar da sua competente orientação e do valor industrial que representam 
os seus productos, basta-nos um rápido exame das diversas secções das 
usinas da St.a Cléo. 

Comecemos pela de anilinas. Esta tem fornecido desde 1915, ás prin-
cipaes fabricas de tecidos do paiz e Republica Sul-Americanas, as seguin-
tes tintas vegetaes em pasta e em pó, para a tinturaria de tecidos de al-
godão, lã e sêda: "Inglotina", considerada pelo Ministério da guerra, a mais 
solida das cores kakis para o exercito nacional; "Ouromina", que produz di-
versas nuanças, desde o alaranjado até ao amarello canario; tendo sido 
inaugurada, em 1917, a secção de anilinas mineraes-, consumidas pelas prin-
cipaes fabricas de tecidos. Rivalizam as côres, quanto a solidez, vivacidade 
e preço, com as melhores importadas do extrangeiro. 

Industria de summo valor no Brasil, a de tecidos, encontra nos pro-
ductos da Fabrica St.a Cléo os melhores typos de anilinas, cujo numero, 
com o correr do tempo, terá a ampliação desejada pelos productores. 

A producção de desinfectantes — entre os quaes são afamados o "Benzo 
Creol" "Benzopol 2" e "Benzo-Phenol", que tem extraordinaria venda 
— é feita por meio de apparelhos modernos que permittem ao producto 
emulsão perfeita e pomogenea. 

A producção de oleos vegetaes é de 3.000 a 3.500 kilos por dia, sendo 
a montagem da secção respectiva feita com a maxima perfeição para um 
consumo diário de algumas centenas de saccos de mamona e outras semen-
tes oleosas para fins medicinaes. e de industria. 

Escrupulosa é também a fabricação de sabões finos para industria, em 
que entram apenas matérias puras e úteis. 

A secção de adubos, concluída inteiramente, está a cargo de pessoal 
habilitado e possue grande abundancia de matéria prima, para a composição 
de adubos riquissimos em matérias nutritivas. 

U m a das mais importantes da 'A m e i "i c a do Sul é a secção de ácidos 
vegetaes. Produz, além da enorme quantidade de ácidos para extermínio 
de certas pragas nos algodoaes, o "Pixum" para conservar os terreiros de 
café e de applicação na conservação de madeiras e chapas de ferro, acido 
pysolenhoso e acido acético desde 4 % até glacial. 

Em cada 48 horas, esta secção dá 200 saccos de carvão de superior qua-
lidade. 
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Companhia brasileira òc Beguros 

A Companhia de Seguros, auctorizada a funccionar na Republica 
por Decreto n. 7.970, de 28 de Abril é Carta-Patente n.oa 39 e 40, de 
15 de Julho do anno de 1910, foi a primeira Companhia de Seguros no 

Brasil que operou em Seguros geraes. 
Ella se dedica aos ramos seguintes: Seguros de Accidentes do 

Trabalho, Seguros de Vida e Seguros Terrestres e Marítimos. 
Fundada em 7 de Março de 1910, tem como Presidente o sr. Co-

ronel Manoel Py, e como Directores-Gerentes os ,srs. José Gonçalves 
Carneiro e Dr. Piero Roversi. 

O seu capital é de 1 .200:000$000, integralisados. 
A Companhia Brasileira de Seguros tem agencias no Districto 

Federal, em Curityba e Porto Alegre. 

Funccionando ha mais de doze annos, com rigorosa honestidade 
e activo desempenho dos seus estatutos, conquistou esta Companhia, 
por lógica recompensa dos seus serviços e justo incentivo á continuidade 
de sua acção nos diversos departamentos do tenritorio nacional, um 
logar de relevo e de incommum confiança entre as de eguaes fins, 
no Brasil. 

Contando á frente das suas operações um núcleo de pessoas alta-
mente conceituadas, de equilibrada intelligencia e cultivado espirito 
altruistico, é sem nenhum favor que para ella se prognosticam vastas 
messes, de prosperidade dentro da orbita dos ramos acima citados. 

A' rua S. Bento, n.° 29-B, nesta capital, acha-,se montado o escri-
ptorio da importante Companhia. 

< 
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ç - H p Wenceslau de Queiroz, o pranteado art ista das "Resas do D iabo" , as pala-

assr? 

em X d o s e a v i r tude singular da previsão - e isto nos mostra o penodo f inal dos 
seus bellos conceitos sobre o arauto do theatro 
brasileiro. Wenceslau de Queiroz teve o dom 
de advinhar na energia inquebrantável de Go-
mes Cardim a realisação victoriosa do grande 
ideal do devotado paladino do Theatro Na-
cional. 

Teve o saudoso crit ico de arte, certamente, 
a estructura das suas aff i rmativas no conheci-
mento accentuado da f irmeza e das aptidões 
que caracterizam o actual director-secretario 
do Conservatorio, a quem se deve, sem contes-
tação, o interesse que o theatro nacional vem 
suscitando no espirito dos nossos mais altos 
expoentes polít icos. 

Vejamos o que bri lhantemente escreveu 
elle sobre a secção e a obra deste i l lustre 
theatr ista: 

" O Conservatorio é o f i lho legit imo de 
Gomes Cardim, e, como tal, reconhecido por 
todos os que sabem a historia da sua funda-
ção, pois foi Gomes Cardim quem, depois de 
lhe haver dado o ser, ainda o sustentou no 
baptismo de fogo de u m combate sem tréguas, 
contra os que o malsinavam de inviável em 
nosso meio artístico. 

Gomes Cardim é de estatura regular 
cheio de corpo, hombros hercúleos e biceps 
de aço, physionomia sympathica ; posto que 
tocada de um tom severo devido isso a 
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Dr. Gomes Cardim 
Director do Conservatorio 

aa ae um tom sevciu ucv.uu a. u m par de oculos pretos que não larga. 
Comediographo, cri t ico e poeta de valor, Gomes Cardim dispõe de uma bagagem 

li teraria que lhe dá credenciaes para ser subidamente acatado no munao das letras. 
Não poucas sãos as suas comedias, algumas eneditas e outras já representadas, 

com successo aqui e na capital federal. Como autor de monologos, tem elle adquir ido 
notabilidade. Ha ja vista a bella "p laquet te" int i tulada " M o n o l o g o s " , em que foram 
publicados os de nomes "Zangas de um a v ô " e " Q u e m d i s s e . . . " . 

Cardim possue a verdadeira tempera de combatente. Desde os bancos académicos 
assim se revelou; foi abolicionista e republicano "sans peur et sans r e p r o c h e a i n d a 
quando se evangelisavam eses ideaes livres, a despeito da fort íssima opposiçao que 
se lhes fazia. 

Na Iucta pela vida, como se vê, Gomes Cardim nunca deixou de ser um pertinaz 
combatente, e hoje' é um victorioso. Sua " idéa m a t e r " ojectivou-se, de lia tempos, nas 
duas partes de que ella se compunha — O Theatro Municipal e o Conservatorio Dra-
matico e Musical. 

E ' de ver com que amoroso enleio Cardim contempla esses sonhos seus, argamassa-
dos numa ini l ludivel realidade de pedras e de t i jo los! 

Mas quanto lhe não custou para chegar a ver no mundo objectivo o que nao 
passava de uma idéa, de um sonho, de uma phantasia? 

Desde 1896 que elle resolveu entrar em combate franco e sem ambages, apresen-
tando na Camara Munic ipal o projecto da construcção de um theatro. O projecto 
fo i approvado e chamaram-se concorrentes para a construcção. Infel izmente, porem, 
não appareceu concorrente algum, visto que a Camara só offerecia vantagens no to-
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Começam as aulas com toda a regularidade. O prefeito nomeia o fiscal para 
inspeccionar o novo insti tuto. Só então foi que todos se convenceram da realidade 
do Conservatorio. 

Com cerca de 170 alumnos, iniciou-se o seu funccionamento. Basta isso para pa-
tentear a sua necessidade na "capital ar t ís t ica" do Brasil. 

De sorte que grande parte da extraordinaria actividade de Gomes Cardim se 
concentra, hoje em dia, 110 Conservatorio Dramat ico e Musical de S. Paulo, onde 
se aboletou com armas e bagagens, como se estivesse dentro de uma fortaleza, porque 
elle sabe que dall i é que poderá part i r a legião para a conquista da plena florescência 
da arte na terra de Carlos Gomes e Alvares de Azevedo. 

E nessa obra monumental, justo é dizer, tem collaborado dous homens de exce-
pcional valor — os Snrs. Senador Lacerda Franco e Dr . Carlos de Campos, que fazem 
parte, com o Dr . Gomes Cardim, da directoria do Conservatorio. 

A ' vista disso, não será nada demais prever que ao Conservatorio está reservado 
um papel importante nos destinos da Ar te em S. Paulo" . 

Realmente o saudoso poeta das "Resas do D iabo" não se enganou prevendo o 
importante papel que estava reservado ao "Conservator io Dramat ico e Musical de S. 
Paulo" nos destinos da Ar te em S. Paulo. Não acertou, porém, julgando que Gomes 
Cardim, conseguindo o Theatro Municipal e o Conservatorio, dar-se-ia por satisfeito. 
Não. O " M u n i c i p a l " , se pela grandiosidade e belleza de seu edificio honra S. Paulo, 
como Casa de Ar te , não corresppnde aos desígnios de seu iniciador. O paladino do 
Theatro Nacional queria o Municipal para o reerguimento do nosso theatro dramatico, 
convencido de que de S. Paulo part ir ia, como em tantos outros emprehendimentos pa-
trióticos, a iniciativa efficaz do resurgimento do theatro brasileiro. Falho esse seu 
intento, pela descrença geral e, por consequência, dos nossos governantes, no resur-
rrímento de um theatro que se dizia morto, no Brasil, não só pela depravação dos 
sentimentos artísticos populares, como também pela accentuada predilecção das classes 
superiores para a scena lvrica, e pelo fracasso de tentativas onde a ganancia substi tuirá 
o patr iot ismo. Gomes Cardim, sem esmorecimentos, como um verdadeiro sacerdote, ina-
balavel em seus ideaes e na convicção de os realisar, collocou-se á frente de uma 
companhia dramatica. especialmente por elle organisada para a propaganda do theatro 
dramatico e, pelo espaço de seis annos, todos o v i ram incançavel, i rreductivel na 
fírmesa de seus intuitos, com talento e especialisada aptidão, sem medir sacrifícios, 
cheio de abnegação, no m v s franco alheiamento de interesses pessoaes, vizando unica-
mente. fielmente, o sen dc-.ideratum nobre e patriotico, deixar patente, de modo irre-
futável, oue para o Theatro Dramat ico Nacional, temos publico, temos autores 
artistas, de entre os quaes alguns se destacam com excepcional br i lhant ismo. 

E á sua camoanha. e á rua tenaz e alevantada pronaganda pelos Estados do Bra il 
e 11a Capital Federal, se deve indubitavelmente, a agitação que se nota em torno do 
Theatro Brasileiro, o movimento dos nossos governantes em prol da creação de uma 
arte theatral brasileira. 

Cavalheiro c escriptor. Gomes Cardim sabe manejar igualmente a espada e a penna, 
com a mesma propriedade admiravel. 

A o pr imeiro golpe de vV.ta nelle se reconhece o homem de promptas resoluções, 
sabendo querer, energico e inquebrantável na realisação de seus ideaes, como sobeja-
mente tem demonstrado na sua nobre campanha em prol do Theatro Nacional, do 
qual é considerado intemerato paladino. 

Cri t ico de arte de reputação f irmada, poeta, humorista, comediographo applaudido, 
destacam-se da sua bapppem theatral o<= seguintes trabalhos: 

B A R O N A T O ; U M A C A S O S I N G U L A R , oneretas:; P O R U M F I O : A ' C A P I -
T A L F E D E R A L : PRTMF.TRO C T . T E N T F - U M A C O N S P I R A Ç Ã O - M E T A M O R -
P H O S E : A T I A ( D A M O N A R C H I A A ' R E P U B L I C A ) a sua peça de maior | 
s".c,cesso• OS I . O T R O S de collaboracão com Tosé Piza; A P E R C E P T O R A : A R E -
P A R A Ç Ã O : U M A P R O V A DF. C O N S T D F R ACA O ; S A C R A M E N T O C T V I L co-
medias: O H O N E S T O : A N N I T A . de collaboracão com Ol ival Costa, dramas; A 
P R O C U R A C Ã O - G R A N D E M O M E N T O : O C A R N E T ; S A I N E T E S ; G A R G A -
L H A D A S I N I S T R A : M A L D I C T A S E R E N A T A , e os famosos monologos que tanta 
pop-lar idade lhe granjearam, Q U E M DTSSE? e Z A N G A S D E U M A V Ô . 

Eleonora Duse, de passagem por S. Paulo, enviou-lhe expontaneamente a sua 
pbotographia. que se acha em uma das salas do Conservatorio, e a dedicou com esta 
phrase tradusida do la t im: ? 

" A Cesar ce que est á Cesar". A grande artista, por certo, não podia calcular 
até onde iria o alcance desta sua acertada dedicatória. 
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Installado em 1.® de Março de 1906, por esforço do Dr. Gomes Cardim, o 
"Conservatório Dramatico e Musical de S. Paulo", foi inaugurado na mesma 
data, no prédio n.° 2 da ladeira de Santa Ephigenia, com a presença dos profes-
sores que deviam constituir o corpo docente do novel instituto de Arte. 

A 25 de Abril iniciava-se o movimento escolar com cerca de 170 alumnos 
matriculados. 

funccionam dia e noite, das 8 ás 
21 horas. 

Irreprehensivel em seu critério 
administrativo e technico, é ainda o Conservatorio digno dos maiores louvores 
pela seriedade do ensino instrumental e do das matérias complementares que 
ministra, obedecendo em tudo aos mais severos e modernos processos didácticos. 

Nelle se têm revelado grandes, e victoriosas vocações artísticas e seja-nos 
licito citar, de passagem, as senhoritas, Lúcia Branco da Silva, Nair de Carvalho 
Medeiros, Dinorah de Carvalho, Luzia Amaral e Zilda Leite, todas diplomadas em 
piano, e o sr. Francisco Mignone, diplomado em piano e composição. 

Conservatorio 
f r e n t e 



O Conselho director do "Conservatorio Dramatico e Musical de S. Paulo" 
compõe-se dos srs. Senador Antonio Lacerda Franco, presidente; Dr. Gomes 
Cardim, secretario, e Dr. Carlos de Campos, thesoureiro. 

São lentes cathedraticos os srs. Antonio Carlos Júnior, inspector thechnico; 
José Wancolle, João Gomes de Araujo, Dr. P. A. Gomes Cardim, Agostinho Can-
tu', Carlino Crescenzo, Dr. Felippe de Lorenzi, Julio Bastiani, Guido Rocchi, Dr. 
Pinheiro do Cunha, Samuel Archanjo dos Santos e .Mário de Andrade. 

Foram lentes cathedraticos do Conservatorio os saudosos jornalistas Au-
gusto Barjona, Dr. Adolpho Araujo, Dr. Wenceslau de Queiroz e srs. Hippo-
lito da Silva e maestro João Pedro Gomes Cardim. 

Conservatorio 
Grupo de alumnas 

O Curso Musical do Conservatorio comprehende doze cursos sendo dividi-
dos ein quatro anãos o Curso Dramatico. 

Ha na bibliotheca do notável institutto 2.000 obras divididas em 2.744 volu-
mes, e mais 648 peças musicaes, perfazendo o total de 3.392 volumes. 

Desde a fundação do Conservatorio até hoje foram diplamados 161 aluirmos, 
havendo no actual anno lectivo 950 alumnos matriculados nos seus diversos 
cursos. 

Fsse estabelecimento que, justamente gosa de alta consideração como o 
mais completo da America, conforme o juizo insuspeito de competências extran-
geiras que nos tem visitado, muito deve ao poder Municipal desta capital, pois é 
subvencionado pela Camara com a importancia de 2.700$000 mensaes. 
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Na classe medica de S. Paulo, o dr. Lemos Torres sobrepaira como f igura das mai 
competentes e operosas. Desde os tempos académicos, na Faculdade de Medicina d 
Rio dejaneiro, onde, após o curso, defendeu these sobre ' 'Syndoma de Dercum" , ap 
provada com distineção, tem-se revelado um estudioso incansavel, preoccupando-se pre 
fundamente com os problemas mais importantes da sua profissão. Praticando, e abe 
berando-se dos conhecimentos modernos que agitam os centros de maior interess 
pelo desenvolvimento das applicações medicas, adquir iu no contacto com os livros, 
em casos concretos observados meticulosamente, grande saber e experiencia de que d 
testemunho em obras publicadas. Foi durante tres annos interno de c'inica do Prof 
Rocha Faria. Em 1908 veiu para S. Paulo, estabelecendo-se em Avaré, onde exercei 
a sua profissão até 1913, quando transferiu a sua residencia para esta capital. Nomeadc 
assistente do Inst i tuto de Butantan, f icou durante esse tempo a seu cargo a parte dc 
sorologia auto-ophidica. Fo i preparador voluntár io de parasytologia, e, em seguida 
de hystologia da Faculdade de Medicina de S. Paulo. Seguiu, em 1919, para os Estado 
Unidos, por conta da "Rockefel ler Fondat ion" , onde foi estudar durante dois anno: 
meios de diagnósticos. Ficou seis mezes como assistente do " Presbyterian Hospi ta l ' 
a cargo do Prof . Longeops, em New Y o r k . Durante essa occasião, fez cursos espe 
ciaes de moléstias do estomago com o Prof . Dobk in e de methodos de laboratorio ap 
plicados á clinica. E m Balt imore, na Universidade de John Hopkins, esteve frequen 
tando os hospitaes, fazendo cursos especiaes de clinica microscópica e Raios X , metabo 
l istro e clinica de creanças. Estudou psychiatria ccm o celebre Prof . Meyer. Pas 
sando para Boston, ali frequentou o ambulator io do "Massachutts Hosp i ta l " e fes 
curso de moléstias do coração, com a applicação de electro-cardiographia á outros me 
fhodos graphicos, cursando novamente as aulas de metabolismo e estudando a medicin 
industrial, isto é, as organisações medias das grandes industrias. E m S. Paulo, durant 
a epidemia de grippe de 1918, foi director do Hospi ta l Mackenzie. 

O dr. Lemos Torres é socio da Sociedade de Medicina e C i rurg ia de S. Paulo 
chefe de clinica da 5.a Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia e assistente de clinic; 
medica a cargo do Prof . Rubião Meira. E ' ainda, medico da Associação Brasi leir í 
de Imprensa. 

T R A B A L H O S P U B L I C A D O S : — 1.° Syndroma de Dercum these inaugural -
19:17. — 2." On the Cartilaginous Cissue of the Heart of Oplhidia — 1 The Anatómica 
Record. December 1917. — 3.° Sobre um caso de bloqueio completo sem lesão do feix 
de His — apresentado ao 1.° Congresso Medico Paulista, dez. 1916 — 4." Affecçõe 
do sympathico cervical — Ann . Paulistas de Medicina e Cirurgia. — 5." Sobre a ondu 
lação C do phlebogramma — Ann. Paulistas de Medicina e Cirurgia. — 6." Tubérculos 
Ganglionar pseudo-lymphadenica — Ann. Paulistas de Medicina e Cirurgia. — 7." U r 
caso de Labyr in th i te simulando um tumor do angulo ponto cerebellar — Gazeta clinic; 
1917. — 8.° Sobre um caso de lesão traumatica da medulla simulando uma radiculit< 
sensitvo — motora (em collab. com o Prof . Alves de L i m a ) Ann. Paulistas de Medicin; 
e Cirurgia. — 9.° U m caso de myopathia Landouzy-Dejer ine Ann . Paulistas de Medi 
cina e Cirurgia. — 10.° Do perigo das injecções intramusculares na região deltoideana 
— Revista de Medicna, Mao 1918. — 11." U m caso de paralysia hysterica do cubital — 
Gazeta Clinica, Maio 1918. — 12." U m caso de prosopo diplegia — Ann. Paulistas d 
Medicina e Cirurgia, A b r i l 1919. — 13." Occorrencias clinicas do Hospi ta l Pro 
visorio do Mackenzie College. — 14.° Da percursão dos pleurizes — Ann. Paulistas d< 
Med. e Cir. 1922 — 15." No prelo — Exames dos musculos. — 16.° Em preparação — Se 
miologia do apparelho respiratório. 
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T>t. £eolpoMna òos pgggog f 

Bacharelando-se pelo Instituto de Sciencias e Letras desta capi-
tal, em 1911, o Dr. Passos Júnior matriculou-se na Faculdade de Medi-
cina e Cirurgia de S. Paulo, tendo feito parte da primeira turma. At-
trahi.ra-o certamente essa carreira por influencia de seu pae, o Dr. Anto-
nio Leopoldino dos Passos, que clinicou cerca de 42 annos no Sul de 
Minas e fallecido durante a epidemia da grippe de 1918. 

Durante o seu curso de Medicina, o Dr. 
Passos Júnior foi interno das Clinicas da 
Faculdade a cargo dos Professores Rubião 
Meira e Franco da Rocha e auxiliar acadé-
mico da Assistência Policial. 

Formouse em 1918, defendendo these 
perante a Faculdade de Medicina sobre a 
cadeira de historia, tendo sido approvado 
com grande distincção. 

Continuou como medico na Assistência po-
licial, exercendo a clinica em S. Paulo. 

Muito moço ainda, pois nasceu a 26 de Setembro de 1894, em 
Cabo-Verde, no Sul de Minas, o Dr. Passos Júnior é já um nome res-
peitado na galeria dos médicos brasileiros, de nomeada particular em 
S. Paulo. 

Entre nós conta o distincto clinico, não somente innumeraveis ad-
miradores da sua competencia, como também um vasto circulo de ami-
zades verdadeiras conquistadas pelo seu espirito generoso e fidalgo. 

,Ao Dr. Passos Júnior está indubitavelmente reservado um glorioso 
futuro na sua carreira profissional: pela energia do seu espirito de 
investigador e pelo carinho que dispensa aos problemas scientificos que 
exercem suggestão sobre a sua mentalidade de estudioso, está destinado 
? occupar singular posto entre os mais brilhanes paladinos da intelle-
ctualidade medica brasileira. 



Esculptor Btarace 
Joven ainda, o esculptor Julio Starace é o consagrado autor de um grande 

numero de obras de arte espalhadas em recantos solennes desta cidade e no 
interior do Estado. 

Raros são os artistas extrangeiros, de permanencia entre nós, que possam 
contar a série de successos obtidos pelo vigoroso discípulo de Cifariello. Para 
esse notável destaque certo não concorreram apenas as virtudes de fidalguia e 

sympathia que derivam da sua figura insi-
nuante, completando-as, as suas qualidades de 
artista inspirado e fiel, representante, pelo sen-
timento gracioso e pela mentalidade expontanea 
e singela, do puro espirito da raça latina. Filho 
de Nápoles, tendo nascido e vivido no ambiente 
privilegiado do golpho encantador, sob a mara-
vilha palpitante daquelle céo azul, o esculptor 
Giulio Starace recebeu a vivacidade e a inde-
pendencia de caracter que é característica dos 
artistas da sua terra. Cursou, muito cedo, a Aca-
demia de Bellas Artes de Nápoles, passando 
depois a frequentar as licções de Philippe Cifa-
riello, o grande mestre da estatuaria contempo-
rânea. De posse dos conhecimentos brilhantes 
que lhe transmittira o mestre italiano, entrou de 
trabalhar obedecendo ao seu vibrante tempera-
mento artístico. Os seus primeiros trabalhos, ex -
postos em vários salões da Italia, eram já, se-
gundo observava a critica do seu paiz, valiosos 
documentos de inspiração e de technica. 

Victorioso nas diversas exposições nacionaes e internacionaes de Roma, 
Arezzo, Barcelona, Nápoles e Turim, seduzira-lhe o espirito irrequieto, ena-
morado de aventuras, o nosso paiz ensolarado e distante. E as suas aspirações 
trouxeram-no da Italia, para esta capital, onde se estabeleceu desde o anno de 
1910 e constituiu família, casando-se com distincta e culta senhora brasileira. 
Aqui, na Exposição Nacional do Lyceu de Artes e Officios, foram muito aprecia-
dos os trabalhos que apresentou, augmentando-lhe a fama de artista, entre outras 
obras, a herma em bronze e granito do orador sagrado arcediago F. de Paula 
Rodrigues (Padre Chico), o busto de Mlle. Bayeux, a herma do dr. Paula Sou-
za, a do dr. Horace Leme, a do dr. Ferreira Braga, a do dr. Candido Motta, 
os bustos em bronze do jornalista Gelásio Pimenta, do dr. Mello Nogueira, do 
visconde de Nova Granada, do conde S i lv io Penteado, do maestra Chiaffarelli. 
do dr. Gomes Cardim, do cav. Eurico Secchi, do sr. Antonio Carlos, do dr. 
Campos Salles. E' autor de vários monumentos funerários, tendo também concor-
rido ao monumento dos Andradas, em Santos, no que obteve o 2." premio, e ao 
monumento do dr. Campos Salles; e, ultimamente, a convite da Commissão Exe-
cutiva da Exposição do Centenario, executou vários trabalhos de valor historico. 
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frontão 3ôa Pista 
O Frontão Bôa Vis ta funcciona regularmente 

nesta capital, desde o anno de 1898, data em que 
se incorporou em S. Paulo á Companhia Diversões 
& Sport, Companhia esta resultante da 
fusão da Companhia Frontão Paulista e 
da União Sportiva. 

A Frontão Paulista, da qual 
foi incorporador o Dr . José Luiz ^ 
de Almeida Nogueira, explorava o - i d » 
jogo da pela no antigo Fron-
tão Paulista, á Rua 11 de 
Junho (hoje Thea-
tro Apol lo) , e a Com-
panhia União Spor- a 
t iva explorava o H 
mesmo jogo no ac-
tual Frontão Bôa 
Vista. •• 

Fo i este cons-
truído pelo engenhei-
ro Dr . Manoel Gar-
cia Redondo, por 
inicativa do sr. Do-
mingos dos Reis, 
que foi o incorpora-
dor da Companh ia 
União Sportiva.; 

A pr imeira D i -
rectoria da Companhia Diversões & Sport fo i eleita a 24 de seteríbro de 1898, sendo 
Presidente o Dr . Anton io Paes de Barros; secretario, o D r . Manoe' F. Garcia Redondo; 
thesoureiro, o sr. Ricardo Travezedo; e gerente, o Capitão Fiel Jordão dá Silva. 

Desde aquelle anno até á presente data, o Frontão Bôa Vista tem funccionado 
sempre sob a administração do sr. Fiel Jordão da Silva, que teve como auxiliares na 

Terrace sobre o Parque D. Pedro I I 





Companhia Constructora 
cm cimento armaòo 

<D p r i m e i r o p n o ç o 

A Fundação da Companhia Constructora em Cimento Armado, data de fa-
cto do anno de 1912, quando o Engenheiro Civil Lambert Riedlinger, especialista 
em cimento armado, resolveu fundar uma firma individual para a construcção 
de prédios com applicação de concreto armado, que, ainda então quasi ensaia-

. va no nosso paiz os seus 
. i primeiros passos. 

Girava firma sob a ra-
! .j ' zão de L. Riedlinger, En-

genheiro Civil, e com pou-

,, . T . responsabilidade technicn 
U m edifício que orgulha o Rio de Janeiro: 1 

o H O T E L C E N T R A L . e de m a i s accentuadas e x i -

gências q u a n t o á c o m p e t e n c i a p r o f i s s i o n a l . 





D e f i r m a í n b í D í ò u a l 

á 0oc íe í>a í><2 p m m t y m a 

Por essa occasião, foram por elle iniciadas obras de certo vulto, também 
nos visinhos Estados do Rio e São Paulo, onde o incremento da firma exigia 
a installação de filiaes, bem orientadas, que muito auxiliariam seu rápido de-
senvolvimento. 

A s obras começaram então a attrahir sobre si as attenções dos interessados 
na applicação de capitaes. Cedendo a insistência de terceiros, desejosos de com-

partilharem no engrande-
cimento futuro que já se 
delineava, foi a f irma in-
dividual transformada em 
Companhia Constructora 
em Cimento Armado, Suc-
cessora de L. Riedlinger, 
cujos encargos já tinham 
assumido, então, propor-
ções taes, que se impunha 
uma divisão de serviços e 
responsabilidades. 

( g g c o l l i a f u s t a 

O cargo de Presidente 
da novel Companhia coube 
de justiça ao Engenheiro 
Lambert Riedlinger, do 
do qual era successora. 

T I O D O 0 frorígontes 

A execução de pequenas 
obras, que já lentamente 
tinha sido posta á margem 
so f freu com a organisação 
da Companhia o seu golpe 
de morte. Demasiado vas-

tos eram os horizontes que se descortinavam, para que o tempo consumido com 
« execução de pequenos trabalhos pudesse ser compensado. 

Estructura do Palacio dos Estados na Exposição 

Internacional, no Rio de Janeiro. 



ft "<£ongtructoro, 

no TIorte í>o 3rasíl 

Por tal época, é que vimos encontrar um surto vertiginoso nas obras con-
fiadas á Campanhia, que se viu forçada a extender o seu campo de acção, abrin-

Hote l Gloria — o mais sumptuoso edificio do Rio de Janeiro. 

do uma filial em Pernambuco, onde iniciou as suas operações com a construcção 
da importante ponte de Mauricio Nassau, com 180,Om. de comprimento Esse 

Stand-pipe dc 14 m. de diâmetro e 25 m. de altura, tubos de 
3m,80 e 2m,80 de diâmetro e abobada da Usina 

da Installação Hydro-E lec t r i ca do Paraguassú — Bahia. 

unesp' 



trabalho, pela sua perfeita execução, pela rapidez com que foi feito e pelo mo-
delar critério com que foi dirigido, conquistou, desde logo, as mais vivas sym-
pathias pela Companhia, no florescente Estado do Norte. 

Os successos em Pernambuco levaram ;r'Companhia á abertura de uma filial 
na Bahia, onde a sua actividade teve ainda opportunidade de ser comprovada na 
modelar e impeccavel execução das obras complementares da vultosa intalla-

ção hydro-electrica do Rio 
Paraguassu', a segunda 
em importancia e na es-j 
pecie, de cuja execução se 
pode orgulhar esta Em-
presa Nacional. 

TTIorctin Píctoriogq 

Nada mais era precis' 
para que o terreno esti-
vesse desbastado; só st 
poderia tratar, pois, d< 
avançar. A boa estrella qui 
guiou o Engenheiro Rie 
dlinger ao fundar a fil-
ma não foi adversa á Com • 
panhia, que foi alcançan-
do a passo firme a flores-
cência actual, devendo or-
gulhar-se de ser citada, 
com razão, como sendo 
uma das primeiras no ge-
nero, em todo o paiz. 

S e r i a f a s t i d i o s o e n u m e -
r a r as vu l tosas obras q u í 

A q u e d u c t o em Juparaná, Estado do Rio de Jane i ro . 
/TT_ , , tem executado, emquant) 
(Vao-livre dos arcos: 40 metros). 

vem exercendo a sua pre-
ficua actividade em todos os ramos de engenharia, o que por si só já constitui 
excepção entre as suas congeneres, que em geral se dedicam a certos e determi-
nados ramos da profissão. 

Na cidade de sua séde, o R:o de Janeiro, e pelas filiaes em São Paulo, Reci-
fe, Bello Horizonte, Bahia, Maceió, e Parahyba, foram executadas obras cuj i 
cifra monta á apreciavel importancia de cerca de 60 mil contos. 

A "Companhia Constructora em Cimento Armado" encarrega-se de estudo; 
de todo genero, de ante-projectos e projectos, de informações e fiscalisações, bem 
como de construcções de qualquer natureza. 
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E' especialista, como está a indicar o seu nome, em construcções a ci-
mento armado, podendo realizar, com incomparável perfeição, os trabalhos mais 
modernos da architectura e da engenharia. 

Estacada para os Armazéns H i m e & Cia. e Visconde Moraes, 

no Rio de Janeiro, num total de area de 3.600 m2. 

Executa os mais difficeis trabalhos, como sejam: caes, estaleiros, defezas 
de portos e costas, barragens, reservatórios, tabulações, pontes, galerias subter-
râneas, muros de sustentação, estacarias, fundições de cintas e lages, caixões 

Esplanada Hotel , de São Paulo: um dos expoentes de 

belleza architectonica da cidade. 



perdidos, ossaturas monolithicas, pavimentos e coberturas á prova de fogo, thea-
tros, archibancadas, hospitaes, boteis, escolas, quartéis, mercados, frigorificos, si-
los, armazéns, uzinas, hangares, chaminés, pharóes, estradas de ferro, túneis, es-
tradas de concreto, dragagens, abastecimentos de agua, canalisações, hydraulicá 
rural, levantamento topographico. 

g c c ç õ o 6 c 

J m p o r t a ç ã o 

A Constructora possue, ainda, uma das mais importantes secções de impor-
tação, no genero, pela qual se encarrega do fornecimento dos elevadores e guin-
dastes da afamada marca (Flohr". 

A grandiosa estructura do Parque de diversões da Exposição 

Internacional, no Rio de Janeiro. 

Fornece e monta machinismos e intallações completas para quaesquer in-
dustrias, como também materiaes para construcções e estradas de ferro. 

f í l i q g g c 

ftgencíag 

Possue filiaes em São Paulo, Porto Alegre, Bello Horizonte, Bahia, Pernam-
buco e Parahyba do Norte, contando agencias nos demais Estados brasileiros. 
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P e l a e s t á t i c a 

nacional 

Elemento poderoso de capacidade esthetica, era natural que a "Cimento Ar 
mado" alcançasse nos grandes centros indígenas aonde tem levado a affirma-
tiva da sua energia e da sua competencia um logar preponderante na collaboração 
artística urbana. Tal se deu realmente, não só 110 Rio de Janeiro, onde levou a ef 
feito a construcção desses magníficos prédios que são o Hotel Central, o Ho-
tel Gloria, o Casino e Hotel Copacabana Palace, e outras obras que aqui repro-
duzimos, mas também no Estado do Rio, onde construiu o aqueducto de J uparaná 

A ponte Mauric io de Nassau — Ornamento do Recife. 

(Compr imento de 180 metros). 

cujo vão livre dos arcos mede 40 metros; na Bahia, onde o Stand-pipe, tubos c 
abobada da Installação Hydro-electrica do Paraguassu' é um trabalho que mara-
vilha, no Recife, onde construiu a grandiosa ponte Mauricio de Nassau, de utr 
cumpriimento de 180 metros e que constitue um dos mais bellos ornamentos esthe 
ticos da terra do Capiberibe; nesta capital, que conta no Cinema Central (adqui 
rido pelo Governo da Republica para a installação da Delegacia Fiscal do The 
souro Federal) e no Esplanada Hotel, dois magníficos productos da actividade 
e do alto senso esthetico da grandiosa Empreza. 

Conclusão 

Se é verdade que a simples realisação de obras monumentaes le 
vadas a effeito com tão raro critério constitue sufficiente affirmaçãc 
do valor e altos designios da Companhia, força é c°nfeçar que no 

unesp" 



concurso dos seus auxiliares nesta cidade tem encontrado ella um va-
lioso e efficaz elemento de propaganda. 

Nem se comprehenderia que em tamanhas responsabilidades Ian -
çasse mão de vehiculos menos autorisados para a diffusão dos enor-
mes recursos de que é capaz e de que tem dado já sobejas e magesto-
sas provas. 

Ahi ainda.se manifesta a rigorosa vigilancia da Companhia no seu 
programma de bem servir ao paiz, incrementando-lhe e aformoseando-
lhe a energia esthetica. 

a seguinte a Directoria da Companhia Constructora em Cimento 
mado 

Actual Directoria: 
Director Presidente: Lambert Riedlinger 

Gerente: Joaquim de Mello Magalhães 
Technico: Gustavo Lyra da Silva 

Representante em S. Paulo: Erich Kramer 
Julio Miguel de Freitas Filho 

cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 U n e s p % 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



A coroa de gloria que ennobrece a cidade de Santos não pode ser evo-
cada senão pelos hymnos que lhe têm sido entoados, já que a redoirar-lhe 
a vida mercantil e o aspecto newvorkino, sobre ella fulgura a auréola de um 
passado immorredouro. 

Santos 

DJ\ Moura Ribeiro 
Presidente da Camara 

Chanaan dos captivos, por ter sido a protectora dos escravos foragidos; 
berço amoravel de varões illustres — Santos illumina e perfuma a historia 
brasileira como nenhuma de suas irmãs do Estado. 
Todos os louros e titulos que lhe abrilhantaram o 
nome derivaram de suas tradicções de liberdade e 
caridade — virtudes maximas que ella ensinou á 
Patria — como ella própria insculpiu no seu 
brazão. 

Seja pela atrevida visão dos bandeirantes que 
dali, da margem azul do oceano, se partiram pelos 
sertões até aos limites bolivianos; seja pela menta-
lidade inventiva do padre Bartholomeu Lourenço 
de Gusmão, dando realidade a um mytho; seja pe-
las attitudes altivas de Antonio Carlos, pelo civis-
mo luminoso de Martini Francisco, pela grandeza , 
espiritual daquelle bravo e poeta, sábio e patriar-

. . . Dr . Azevedo Júnior 
ena, que se tornou o maior de seus h inos ; Deputado Estadoai 

Cel. Joaquim Montenegro 
Prefe i to 



seja pela commovente piedade com que ella, armando e defendendo 
os quilombos, volutariamente se impoz cumprir com antecedencia a lei 

aurea; seja pelo no-
ma emprestaram os seus 

O A p grandes artistas — a ci-
/ * \ . dade de Santos merece 

wHSLi enaltecida por uma epo-

i k J á V péa. 

Quem porventura ba-
ja conhecido a Santos de 
vinte annos passados, e 
agora a reveja, certamen-
te se maravilhará com a 
transformação por que a 
fizeram passar ultima-
mente os seus adminis-
tradores. 

O segundo porto com-
mercial do Brasil, o mu-
nicípio mais rico do E. 
de São Paulo, tornou-se 
a mais pittoresca cidade 

Estatua de Braz Cubas fundador da cidade 

do litoral sulino, graças ao espirito de iniciativa e ao devotamento dos seus 
governadores, notoriamente ao sr. cel. Joaquim Montenegro, seu actual pre-
feito, a quem a população santista já tem demonstrado tocantemente a sua 
gratidão pelos benefícios recebidos de sua infatigavel operosidade. 

A s. s. cabe, sem duvida, o papel mais importante na remodelação da ci-
dade. Reeleito, em duas legislaturas, para o cargo de chefe do executivo 
municipal, o sr. cel. Joaquim Montenegro desenvolveu em seis annos de 
exercício, uma actividade sobremodo productiva, levando á realidade um 
vasto programma de melhoramentos, cuja execução resumiria o esforço de 
varias administrações. 

Aliás, seria necessário bosquejar primeiro um panorama antigo da cidade, 
e tornar conhecidas as condições em que a foram encontrar as gestões do 
Partido Republicano Municipal, para então se poder acompanhar as diversas 
phases dessa transformação, imperiosamente requerida, e avaliar a somma 
de energias empregadas na consecução de semelhante empresa. 

E' com razão que Santos hoje se orgulha de ser uma cidade salubre. 
N o tocante á hygiene, á acção do governo estadual se conjugou poderosa-
mente a acção da municipalidade, com tal decisão e proficuidade, que os seus 

: : 479 : : 





serviços nessa matéria podem ser, sem favor nenhum, qualificados, hoje em 
dia, de modelares. 

Não é possível conter nestas paginas, senão em resumo, a enumeração 
dos serviços que, em dois exercidos consecutivos, prestou ao município o 
sr. cel. Joaquim Montenegro. Só no preparo e alinhamento da cidade para 
a commemoração do centenário da Independencia — data para ninguém 
mais cara do que para os conterrâneos do Patriarcha — encontrar-se-ia 
matéria sufficiente em que se fundasse a affirmativa de que foram ineguala-
velmente profícuas á nobre e histórica cidade as administrações do partido 
situacionista local. 

Trecho parcial da cidade vendo-se o Monte Serrat 



que sempre estiveram animados os representantes daquella. população 
litoranea. 

São os melhoramentos actuaes, quasi todos de grande monta, que aper-
feiçoaram a urbe de trabalho incessante: a inauguração do novo calçamento 
da rua São Leopoldo, a porta da cidade, com o sub-solo, em toda sua exten-
são, para sempre solidificada com concreto; a abertura da Avenida Mare-
chal Deodoro, rasgada em terreno paludoso, e que se transformou num 
escoadouro para um bairro muito habitado; o ajardinamento e calçamento 
das avenidas Vicente de Carvalho e presidente Wilson, nas praias, assim 
tornadas logradouros de incomparável belleza; o aformoseamento de jar-
dins e praças, entre estas a dos Andradas e a Mauá, para receber, a pri-
meira, o busto do poeta Fabio Montenegro, e a segunda, a estatua do orador 
Xavier da Silveira, anteriormente erigida no Largo do Rosario. 

Vista parcial da cidade tomada do Monte Serrat 

Deve-se ainda ao espirito clarividente do actual governador da cidade 
a remodelação por que passou o Corpo Municipal de Bombeiros, conside-
rado hoje o segundo do Estado, dispondo de um apparelhamento perfeito; 
a creação de um optimo serviço de assistência publica, annexo ao Corpo 
Municipal de Bombeiros, com duas ambulancias para a remoção de enfer-
mos ; a reorganisação da Banda de Musica; o modelar serviço de Limpeza 
Publica , além de múltiplos emprehendimentos desempenhados na sua 
administração. 

A' Municipalidade santista cabem ainda os melhores louvores pelo 
cuidado que empresta á causa da instrucção publica, despendendo annual-
mente grande quantia com a manutenção e desenvolvimento das numerosas 
escolas municipaes, districtaes e ruraes, além de subvenções e favores que 
concede a estabelecimentos de ensino particular. 



Cumpre deixar em relevo, neste ponto, a formação de um grande rosal 
que a Prefeitura localizou num recanto da praia do José Menino, e onde 
serão plantadas cinco mil roseiras, genti lmente offertadas ao sr. cel. Joaquim 
Montenegro pelo seu illustre collega da cidade de Montevideu. 

A Camara Municipal de Santos, no anno do centenário da Indepen-
dencia, era composta dos srs. Dr. Benedicta de Moura Ribeiro, presidente; 
commendador João Manoel Alfaya Rodrigues, vice-presidente; Dr. José de 
Souza Dantas, o primeiro secretario; Alfredo Freire, segundo secretario; 
Cel. Joaquim Montenegro, Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva, Benedicta 

Aspecto do Cáes 

Pinheiro, Alberto Fernandes Leal, João Gonçalves Moreira, Arnaldo Aguiar, 
Cel. Manoel Azevedo Sodré e Dr. Heitor de Moraes. 

E' director da secretaria da Camara o Snr. Capitão João Salermo, e 

primeiro official o sr. Francisco Paino. 



Campinas 
H I S T O R I A — Em princípios do século X V I I I os primeiros bandeirantes e peões que 

de Jundiahy partiram com destino a Mogy-Guassú, estabeleceram, a cerca de sete léguas 
da primeira dessas povoações, um pouso que foi a semente geradora da maior e mais 
importante cidade do interior de S. Paulo. 

Em 1739, veiu de Taubaté, com séquito numeroso, em que havia grande numero de 
parentes seus, um homem que possuia, em grau elevado, as admiraveis virtudes de ener-
gia e da iniciativa, tão communs aos desbravadores de sertões naquella época. 

T r in ta annos mais tarde, a popu-
lação local já orçava por 357 pessoas, 
com cerca de 61 famílias. O serviço 
religioso era então feito na longínqua 
freguezia de Jundiahy. 

Barreto Leme e outros moradores 
do local pediram então ao poder com-
petente a creação de uma freguezia, 
chegando mesmo a offerecer terrenos 
para edificação e patrimonio da egreja. 
Ebse desejo, offendendo interesses 
alheios, foi fortemente guerreado; só 
em 1774 o Bispo D. Frei Manoel da 
Resurreição creou a nova freguezia, 
sendo celebrada a primeira missa em 
matriz provisoria em 17 de Julho da-
qqelk anno. 

Por acto anterior do Capitão-Ge-
nerál D. Luiz Antonio Botelho de 
Sousa Mourão, Governador de S. Pau-
lo. Barreto Leme havia sido of f ic ia l -
mente constituído fundador e povoador 
da nova freguezia de N. S. das Campi-
nas de Matto Grosso. 

Depois, a prosperidade crescente do 
núcleo attrahiu innumeras familias de 
I tú, Cotia e Baependy (Minas) ; e em 
1781, foi solemnemente inaugurada a 
matriz da parochia, ainda hoje existente. 

Em provisão de 4 e ordem de 16 de 
Novembro de 1797, o Governador e Capitão-General Antonio Manuel de Mello Castro 
e Mendonça elevou a freguezia a vi l la, com o nome de S. Carlos, nome que lhe veiu, 
talvez, do santo do dia 4 de Novembro (S. Car.os Borromeu). 

O progresso da localidade, onde já tinham repercussão todas as grandes ideas de 
liberdade e da independencia nacional, fo i realmente notável até ao dia em que devia 
principiar para o novo municipio uma era de mais rapida evolução. Esse dia foi quando, 
em 1808, o Tenente Antonio Francisco de Andrade plantou o primeiro pé de café. 

E m 1817, o Capitão Franicsco de Paula, Camargo, estando no Rio, v iu vender-se 
alli o café a 8$000 a arroba. Instado pelo Conde dos Arcos, trouxe então sementes da 
rubiacea, que plantou e cedeu aos seus amigos Tenente-Coronel Joaquim Aranha Bar-

reto de Camargo e Francisco Egydio de Souza Aranha. 
Em 1825 já estava bastante generalizado o plantio do café, que exterminou as la-

vouras bastante importantes da canna e do algodão. 
A vi l la de S. Carlos foi elevada a cidade por lei n.° 5, de 5 de Fevereiro de 

1842, retomando seu antigo nome "Campinas" . 
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Marco commemorativo da inauguração da Estrada 
de Rodagem S. Paulo-Campinas. 

Todas as luctas politicas e todas as ideas libertarias sempre encontraram nos cam-
pineiros enthusiasticos combatentés. Quando se deu a famosa rebellião de 1842, os 
principaes moradores do logar se subdividiram, tendo sido os liberaes obrigados a aban-

donar a cidade, acampando na 
fazenda " Lagoa", a 5 k. de 
Campinas. 

Preparando-se os ximangos 
para um ataque á cidade foram 
surprehendidos e derrotados pe-
los Cascudos, na "Venda Gran-
de ". nome que veiu de 11111 
estabelecimento commercial exis-
tente nos arredores. 

Na occasião da guerra do Pa-
raguay o patriotismo campineiro 
muito contribuiu para a desafron-
ta dos nossos brios pelo Dicta-
dor Lopez. 

Apóz a sangrenta campanha, 
um surto de grandes emprehen-
dimentos e iniciativas se fez no-
tar na grande terra: nasceram 
então as Companhias Paulista e 
Mogyana, a do gaz e dos bondes. 

Campinas teve, de novo, par-
te activíssima nos dois grandes 
ideaes da época: a propaganda 
republicana e a libertação dos 
escravos. Na victoria dessas duas 
causas a gloriosa cidade foi con-
tribuinte notável. 

Em 1897, a cidade celebrou 
com grandes festas o Centenario 
de sua fundação. 

O M U N I C Í P I O — Limita-se com Limeira, a NO. e N . ; com Mogy Mi r im, a N . ; 
com Pedreira e Amparo, a N E . ; com Itatiba, a SE.; com Jundiahy e Indaiatuba a S.; 
com Monte Mór a SO.; e Santa Barbara a O. 

Possue a area total de 1.764 ks.2 ou 72.851 alquei-
res. O solo é irregular, mas pouco montanhoso. A alti-
tude media é de 693 mts. 

Cortam suas terras, em sua quasi totalidade " ro -
xas" , numerosos rios, entre os quaes o Atibaia e o Ja-
guary, o Piracicaba e o Capivary Guassú; os ribeirões 
são, também, em grande numero. Entre as suas varias 
cachoeiras, citam-se a do Salto Grande, onde tiram ener-
gia tres grandes emprezas. 

As terras estão quasi todas cultradas restando ainda 
poucas mattas virgens. 

P O P U L A Ç Ã O — Conando 90 e poucos mil habi-
tantes em 1911, 105.160, em 1918, Campinas era habi-
tada cm 1921 por 115.000 almas. 

A G R I C U L T U R A — A agricultura campineira sem-
pre se fez notar pe!a sua importancia. 

Já em 1872, o sábio Corrêa de Mello aff i rmava ser 
o solo de Campinas " o mais fecundo e rico da pro-
víncia*. 

As primeiras culturas adoptadas no municipio fo-
ram as de canna e do algodão, a primeira das quaes 
ainda hoje importantissima. 

Sempre se praticou a agricultura nas óptimas terras campineiras, destacando-se, 
pelo seu vulto os plantios de algodão, fumo, arroz, feijão, milho, fructas, especialmente 
uvas tão boas como as euro,peas e de que se faz grande quantidade de vinho. 

A grande cultura, porem, é a do café. Em 1836, havia 9 fazendas, colhendo 808 
arrobas; em 1852, já se contavam 89, colhendo 25.000 arrobas; em 1906, havia 322 pro-
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priedades agricolas, produzindo 1.879.800 arrobas de café 
a 625 fazendas, com 26.265.533 cafeeiros. 

esse numero 

A grande maioria dos trabalhadores em-
pregados nas fazendas é compostos de ita-
lianos. O primeiro homem que conseguiu 
empregar colonos europeus em suas fazendas, 
fo i o Visconde de Indayatuba, em 1852. 

Em 1905, o numero de colonos extran-
geiros era de 12.757 e os nacionaes 3.977. 

A producção do assucar é importantíssi-
ma, quasi toda feita pela grande usina " Es-
ther " ; o algodão, também, é todo aproveitado 
pela fabrica de tecidos " C a r i o b a " . 

Herma a D. Joaquim José Vie i ra 
fundador da Santa Casa 



temato S. Luiz, Atheneu Paulista, Escola de Commercio Bento Quir ino, Escola Commer 
ciai de Campinas, Inst i tuto Cesário Motta, Externato da Sta. Casa, CoHegio Sagrado Co-
ração, Lyceu d'e N . S. Auxi l iadora, com escola agrícola; Gymnasio e Seminário Dioce-
sanos, Externatos S. João ; Tiradentes, Collegio S. Benedicto e S. Antonio, Escolas "Cor -
rêa de M e l l o " , " F e r r e i r a Penteado", "Soe. Amiga dos Pobres" , 
Evangélica, da Lo ja Maçónica Independencia e Ordem, 2 escolas B M 
allemãs, 2 jardins da in fanda, Seminário e outras. V B | 

Nas escolas officiaes ha 8.659 alumnos matriculados. 
Existem ainda 3 grupos escolares, 19 escolas reunidas 100 ^ • f í f e -

isoladas e 19 municipaes. / i \ * 
A Camara mantém 16 escolas na cidade e bairros. 4 y ^ 
Não só a instrucção pr imaria e a secundaria são notáveis; 

mas a profissional, em particular, merece também as attenções 
dos poderes públicos. 

F I N A N Ç A S — A receita arrecadada em 1921, foi de rs. ^ « Í M H ^ Í I 
1.664:570$540 e a despesa realizada de rs. 1.468:134$140. * . * 

Em 1809, a receita era de 63$460, emquanto que a despesa % ' j 
orçava por 56$580; em 1899, o orçamento importou em . . . . 
778:992$210; por ahi se pode avaliar o crescimento da municí-
pio, em 50 annos. t i . ,-n"." J 

A C I D A D E — Na altitude 693 metros, Campinas está cons-
truida num amplo valle, com suaves pendores. B r ' • 1 

Conta actualmente 7.000 prédios e todos os modernos con-
for tos: il luminação electrica; excellente agua, rede de exgottos, 
varias linhas de bondes electricos, hospitaes de pr imeira ordem, 
grandes ihoteis e bons theat-ros. 

A inda agora a prefeitura abriu concorrência publica para a ap; 
construcção de um Theatro Municipal, a que se apresentaram .. 
notáveis especialistas. ^*ii^iitiiiiiiiiii»iijiiiiii»iw • -a, 

Entre suas sociedades, f igura o Centro de Seiencias, Letras H e r m a a 
e Artes, que congrega o que de mais f ino Campinas possue. Cezar Bierrenbach 

A lem da majestosa cathedral, sumptuosa e magnif ica obra de arte, existem na ci 
dade outras grandes egrejas, como a do Rosario. 

Matr iz ' de Santa Cruz 



A Santa Casa, os Asylos de Morpheticos, de Inválidos, a Sociedade Amiga dos Po-
bres e outras, são bellos expoentes da caridade campineira. 

Tem 186 ruas, das quaes apenas SS não são calçadas; só em 1920-21, foram calçadas 
22.367,24 m.2 de vias pu-

nhecendo o seu meio intel-
lectual, os seus artistas, a Escola de Com." Bento Quir ino 
sociedade campineira e os 
seus homens públicos, de 
inatacavel probidade, f ica bem logo convencido de que elles vão dando todo lustre ao 
encargo que seus maiores lhes deixaram, em gloriosa heranç?. 



C A M P I N A S E S E U S H O M E N S — Dentre os campineiros mais i l lustres, podem ci-
tar-se An ton io Carlos Gomes, o immor ta l autor do " Guarany " , Sant' A n n a Gomes, musico 
e v io l in ista eminente; Mar ia Monte i ro, a l inda e insigne contralto, cu ja meteórica passa-
gem pelos maiores theatros do mundo !he auguraram um fu tu ro bri lhantíssimo, se tivesse 

cont inuado; D. João Nery , o 
— — — ^ ' ' ^ ^ 

lembrada, a cada passo, por uni 
| 8 j | B j j k i » - 1 ^ l í p ^ y ^ f l g inst i tuto de caridade nu de 

i è "" "" - RW.'R A ADMINISTRAÇAO 
M U N I C I P A L - O município 

W j W B é administrado pelos seguintes 
senhores: Raphael de Andra-

| de Duarte, pre fe i to ; D r . M i -
m m m m — — — — ( j e g a r r o s Penteado, v i -

ce-prefei to; D r . Francisco de 
Cadeia e F ó r u m A r a u j o Mascarenhas, presiden-

te da Camara; D r . Jul io de 
A r ruda , vice-presidente; A l va ro Ribeiro, Tu r ib io de Moraes Teixei ra, D r . Enéas Cesar 
Ferreira, Pedro A . Anderson, D r . Pau'o Pupo, Clodomiro Ferreira, Justo Perei ra e D r . 
A r l i n d o de Lemos Júnior, vereadores. 

L a r g o Carlos Gomes 

R A P H A E L D U A R T E — Nasceu em Campinas, em 1867, sendo seus paes o Capi-
tão Joaquim Andrade Duar te e D. A n n a Francisca Andrade Duarte, j á fallecidos. F r e -
quentou os seguintes col legios: Culto á Sciencia, São João do- Lagado, Collegio São 
Luiz de Gonzaga, Seminário Episcopal de S. Paulo e Moretz-Sohn da Capital. A 27 
de Junho de 1895 contrahiu núpcias com a Exma. Sra. D. M a r i a Alves Pinto, f i lha 
de Custodio Manoel Alves e D . Januaria Pinto de Ol ive i ra Alves. 



Desde muito moço dedicou-se ás letras, escrevendo folhetins para o " Commercio 
de Campinas", que depois reuniu no interessante volume "Campinas de Outrora" . 

Escreveu, depois, o romance " D. Cla-
rita ", que mereceu os melhores elogios da 
critica nacional. 

Estampou nos jornaes loca.es vários 
artigos de critica e outros trabalhos li-
terários, versos, contos, etc., tendo pro-
duzido as seguintes peças, todas represen-
tadas com êxito : Preceptora, comedia^dra-
ma em um acto; Elias e Biles, comedia de 
costumes; Miss Lyli Fincst, alta comedia 
em 3 actos; Christovam Colombo, drama 
historico em 3 actos; Papá Nicolau, sai-
nete em verso, em 1 acto; O Adereço, de 
J. Bertot, traducção de Francez; O Pe-
queno Polecjar; Aluya-sc; A Chave; Mlle. 
Condillon; Maric Thiery; Sob Palmeiras 
todas também magnificas traducções. 

Chamado a prestar serviços na poli-
tica local foi eleito Vereador Municipal, 
cargo que exerce ha 12 annos. Sempre 
gozou de alto apreço entre os seus pares, 
pela firmeza de seu caracter e correcção 
de seus actos; foi ultimamente eleito Pre-
feito desta cidade. E como Prefeito Mu-
nicipal de Campinas é acatado pelo povo 
campineiro. 

E' admirado como homem emprehen-
dedor, honesto, e de uma illustração que 
lhe faz honra a cidade de que lhe serviu 
de berço, e ao nome respeitável de Pau-
lista. 

Raphael Duarte foi socio fundador do Centro de Sciencias, Letras e Artes de Cam-
pinas, restaurador do Club Semana! de Cultura Artística e é membro do Instituto 
Historico e Geographico de S. Paulo. 

V 

— Vice-prefeito. Também é Cam-DR. M I G U E L D E BARROS P E N T E A D O 
pineiro e nasceu em 1867. 

Medico em 1891, pela Faculdade do Rio, 
começou clinicando em Mogy Mir im, onde, du-
rante 19 annos, prestou assignalados serviços 
gratuitos, como director da Santa Casa. 

Fez parte da politica e da imprensa de 
Mogy, exercendo os cargos de 1." juiz de paz, 
delegado de ihygiene regional e delegado de po-
licia; como director do " O Mogyano", sempre 
pôz o seu talento em defesa das boas causas, 
evidenciando um jornalista esconcito. 

Em 1907, voltou a Campinas, sendo ve-
reador desde 1917; é membro da commissão 
de Finanças e Hygiene. 

Quando se proclamou a Republica, o illus-
tre facultativo, então estudante fez parte do 
batalhão académico, que esteve aquartelado no 
Quartel General. 

E ' um medico de valor e muito philantro-
phico, sendo taníbem, apaixonado cultor de 
flores, de novas, pricipalmente. 

DR. J U L I O SOARES D E A R R U D A (Vereador) — E' um prestigioso e bemquisto 
filho dc Campinas, mercê de seu caracter altivo e sua intelligencia. Nasceu em 1868, 
formando-se, em 1891,-^iii Faculdade de.' Medicina do Rio. 
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No anno seguinte ao da sua formatura, evidenciou logo o seu valor, fazendo parte da 
commissão medica que combateu a grande epidemia da febre amarella. 

Frequentou os melhores hospitaes da Europa, es-
pecializando-se em clinica dos olhos, ouvidos. naris e 
garganta. 

Durante 4 annos, foi medico da S. Casa. Na po-
litica, o il lustrado facultativo exerceu durante 6 annos 
o cargo de membro do Distr icto politico, tendo sido, 
em varias legislaturas. e'eito vereador. 

DR. F R A N C I S C O 
D E A R A U J O M A S -
C A R E N H A S — Pre-
sidente da Camara Mu-
nicipal, nasceu em 
Campinas em 1870; 
em 1892, formou-se 
pe'a Faculdade de Me-
dicina do Rio. 

Quando em sua 
terra irromperam epi-
demias. poz sua scien-

cia e seu coração ao serviço do povo. 
Em 1893, tomou parte activa na campanha con'.ra os 

revoltosos commandados por Gumercindo Saraiva. 
T e m sacrificadò sua clinica, para servir sua terra 

como homem publico; desde 1905, presta serviços desta 
especie, sendo chefe do executivo; dahi em deante, t . m 
sido vereador e agora, presidente da Camara. 

E ' facultativo competentíssimo, tendo frequentado 
os melhores hospitaes da Europa. 

A L V A R O R I B E I R O (vereador) — Nascido, também, em Campinas, -íni 1876, 
foi, primeiramente, commerciante, dedicando-se, em seguida, ao jornalismo, tendo 

dir igido o " Commercio de Campinas" e o Diário do 
Povo ". 

E ' vereador desde 1907, sepre eleito extra-chapa. 
Fundou os estabe'ecimentos de ensino " Inst i tuto Ce-

sário M o t t a " e "Atheneu Paul ista", de que é director, 
e o Banco Municipal de Campinas e a C." & Calçados 
Campinas. Fez parte da Commissão promotora dos fes-
tejos do Centenario e actualmente cuida da fundação de 
um hospital para creanças. 

C O R O N E L 
T U R I B I O D E 

M O R A E S 
T E I X E I R A 

— (vereador) 
— Bisneto do 
fundador de 
Campinas, o 
cel. Tur ib io 
T e i x e i r a é 
também cam-

1866. 

Simples e affavel, s. s„ ha duas legislaturas 
presta os melhores serviços á cidade, como mem-
bro da Commissão de Obras. 

Excessivamente modesto e criterioso, é es-
timadíssimo na sociedade campineira e entre seus 
collegas. 

E ' o vereador mais velho da legislatura do 
anno do Centenario. 



P E D R O A. A N D E R S O N — (vereador) — Fi lho de um antigo industrial norte ame-
ricano, nasceu em Campinas, em 1881. 

Mui to moço, seguiu para a America do Norte, onde 
fez conscenciosos estudos. 

Com o fallecimento de seu progenitor, de quem herdou 
a energia e a iniciativa, assumiu a direcção das indus-
trias e commercio fundados por seu pae, mantendo-as no 
mesmo pé de progresso e prosperidade. 

Foi presidente da Associação Commercial de Cam-
pinas, membro da commissão organizadora da exposi-
ção municipal e é vereador ha 4 triennios, prestando as-
signalados serviços. 

J U S T O P E R E I R A D A S I L V A — (vereador) — 
Ha nove annos desempenha o cargo de vereador, e ha 

seis é secretario da Camara. 
Lavrador, industrial e importante criador. 
Foi um dos fundadores da Créche Bento 

Quir ino e é autor do Codigo de Posturas, 
obra que é bastante para recommenda'-o. 

Tem presidido diversas associações cam-
pineiras e sempre foi um esforçado trabalha-
dor em prol de Campinas. 

DR. A R -
L I N D O D E 
L E M O S JÚ-
N I O R — N a s -
cido em 1892, 
formou-se em 
medicina em 
1916, com dis-
tincção. 

Começou 
clinicando em 

Arra ia l dos Souzas, onde, em duas epidemias, prestou 

notáveis serviços á popu'ação. 

Foi eleito vereador em 1919, sacrificando sua cli-
nica para servir a cidade. 

Medico do Hospital do " C. I ta l iani U n i t i " , mu-
dou-se para Campinas, onde o «eu preparo e sua capa-
cidade profissional dão-lhe, dia a dia, maior direito á 
estima e respeito públicos. 

ra, tornou-se uma au-
toridade na matéria. 

F,' gerente da " S. C. Herdeiros do Barão de Ib i t inga" . 
Espirito bondoso e ponderado, tem trabalhado sem-

pre com amor em prol de sua terra, tendo sido, em op-
portunidades diff iceis, o medianeiro de dissenções pre-
judiciaes ao município. 

Cavalheiro de f ino trato, gosa de muito prestigio na 
sociedade campineira. 

C L O D O M I R O 
F E R R E I R A — (ve-
reador) — Fi lho dos 
barões de Ibitinga, nas-
ceu em Campinas em 
1873. 

Consagrando-se 
devotadamente á lavou-



Mercado 

DR. P A U L O PUPO N O G U E I R A — (vereador) — Nasceu em Camipinas em 1894, 
descendendo de ilhistre fami ia . Formou-se pela Faculdade de Direito de S. Paulo em 1918. 

Principiando a advogar em Dous Corregos, transfe-
riu-se, depois, para Campinas onde logo grangeou larga 
estima e conceito. 

Em 1920, entrou para a Camara; faz parte da Com-
missão de Legislação e Justiça, demonstrando nesse cargo 
muita competencia. 

DR. E N É ' A S CE-
SAR F E R R E I R A — ( v e -
reador) — Nasceu em 
1'tati'ba, em 1888. For-
mou-se em pharmacia e 
depois, em sciencias ju-
rídicas e sociaes, na Fa-
culdade de Direito de S. 
Paulo. 

Modelo de energia e 
de esforço, foi prepara-
dor da E. de Pharma-
cia e professor no 
G y m n a . s i o Macedo 
Soares. 

Num concurso da Escola Normal de Campinas, para 
a cadeira de Physica e Chimica, foi brilhantemente clas-

E' politico, advogado e competente professor, 
si ficado em 1." lugar, sendo nomeado lente dessa cadeira. 

V E R E A D O R E S do Município de Campinas, desde a 
creação até o presente (1797—1910) — Período Colonial. 
— Creada a vií la de S. Carlos, foram, ieleitos a 15 de Dezembro de 3797 os seguintes cida-
oaos para o primeiro conselho: 1." — 15 de Dezembro de 1797 — Juizes — Capitão José 
de Camargo Paes e Dr. José Barbosa da Cunha. — Vereadores — Francisco dei Camargo 
Pimentel, Bernardo Guedes Barreto e José da Rocha Camargo. — Procurador — José 
Gonçalves Cesar. 

Este conselho não tomou posse, e foi substituído pelo que vae adeante, com a data 
da sua entrada em funeções: 

2." — 26 de Abr i l de 1798 — Juizes — Alferes Antonio de Camargo Penteado, Ale-
xandre Barbosa de Andrade. — Vereadores — Manoel Piereira Tangerino, Alferes João 
José da Silva, Raphael de Oliveira Cardoso. — Procurador — Albano Alvares de Lima. 

3." — 1 de Janeiro de 1799 — Juizes — Capitão José de Camargo Paes, Capitão Joa-
quim José Teixeira Nogueira. — Veradores — Bernardo Guiedes Barreto, Tenente Ignacio 
Ferreira de Sá, Alferes Ignacio Caetano Leme. — Procurador — Alferes João de Barros 
Pedroso. 

4." — 1 de Janeiro de 1800 —Juizes — Dr. José Barbosa da Cunha, Capitão Felippe 
Nery Teixeira. — Vereadores.— Francisco Bueno de Camargo, Alferes José Ignacio de 
Camargo Penteado, Joaquim d Almeida Lima. — Procurador — Alferes Joaquim ée Barros. 

5.' — 16 de Janeiro de 1801 — Juizes — Tenente Francsico d-e Paula Camargo, Guarda-
mór Manoel Teixeira Villela. — Vereadores — Reducindo de Camargo Penteado, João 



Manuel do Amaral, Alferes Domingos da Costa Machado. — Procurador — José de A. 
Lima. 

6.» — 14 de Feveneiro de 1802 — Juizes — João José da Silva, Alferes José Francisco 
de Moraes. — Veradores — Manoel Pereira Tangerino, Alienes José Antonio do Amaral, 
José de Sousa de Siqueira. — Procurador — Antonio José de Mattos. 

7." — 1 de Janeiro de 1803 — Juizes — Dr. José Barbosa da Cunha, Capitão Felippie 
Nery Teixeira. — Vereadores — Vicente José Machado, João Manoel do Amaral, José de 
Souza de Siqueira. — Procurador — João Baptista de Mattos. 

8." — 8 de Janeiro de 
1804 — Juizes —- Tenente 
João José da Silva, Alferes 
José Francsco de Moraes. 
— Vereadores — Bernardo 
Guedes Barreto, João Leite 
de Camargo Penteado. João 
Manuel do Amaral. — Pro-
curador — Manuel! Ferraz 
de Sampaio. 

9." — 1:1 de Fevereiro 
de 1805 — Juizes — José 
da Rocha Camargo, Igna-
cio Caetano Lemie. — Ve-
readores — Pedro José Ba-
ptista. Salvador Gurgel do 
Amaral, Joaquim Guedes 
Barreto. — Procurador — 
Joaquim de Almeida Lima. 

10." — 6 de Janeiro de 
Santa Casa da Misericórdia 1806 — Juizes — Floriano 

de Camargo Penteado, Fran-
cisco de Paula Camargo. — Vereadores — Joaquim Cardoso de Gusmão, Manoel Ferraz 
de Campos, Domingos da Costa Machado. — Procurador — Joaquim Redfroso de Barros. 

11.* — 2 de Março die 1807 — Juizes — Capitão José da Cunha Raposo Leme, Ignacio 
Ferreira de Sá. — V.ereadores — João de Barros Pedroso, Raphael Antunes de Campos, Joa-
quim José daMoraes — Procurador — João Leite do Amaral. 

12.* — 3 de Fevereiro de 1808 — Juizes — Capitão-mór João Francisco de Andrade, 
Antonio de Cerqueira Cesar. — Vereadones — Luciano Ribeiro Passos, Miguel Ribeiro ds 
Camargo, Alferes Antonio Ferraz de Campos. — Procurador — Pedro José de Campos. 

13." — 2 de Fevie-
rero de 1809 — Jui-
zes -r~ Sargento-mór 
Floriano de Camargo 
Penteado, Capitão I -
gnacio Caetano Leme. 
— Vereadores — Al-
feres João Leite de 
Camargo, Vicente Jo-
sé Machado, José Fer-
raz de Campos. — 
Procurador — Alferes 
Antonio José de Mat-
tos. 

14." — 29 de A-
bril de 1810 — Juizes 
— A'feres Manoel Fer-
raz de Campos, Capi-
tão João José da Sil- . 
va Vereadores Edifício da Escola Normal 

Capitão José Antonio 
do Amaral, Joaquim Cardoso de Gusmão, José de Souza Siqueira. — Procurador — Joa-
quim Ferreira da Silva. 

15." — 24 de Fevereiro de 1811 — Juizes — Capitão José da Rocha Camargo, Vicente 
José Machado. — Vereadores — Pedro José Baptista, José da Cunha Paes Leme, José de 
Campos Penteado. — Procurador — João Dias Aranha. 

16.° — 2 de Fevereiro de >1812 — Juizes — Aliares Joaquim Aranha de Camargo, A l -
feres José de Souza de Siqueira. — Vereadores — Joaquim Antonio de Arruda, Tenente 



Estação Estrada de Ferro 24." — 19 de Mar-
ço de 1820 — Juizes 

Capitão Antonio Francisco de Andrade, Ajudante José da Cunha Paes Leme. — Vereadores 
—- Pedro José Baptista, Joaquim Aranha de Camargo, Luiz Bernardo Pinto Ferraz. — 
Procurador — Reginaldo Antonio de Moraes Salles . 

25." — 12 de Fevereiro de 1821 — Juizes — Alferes Antonio José de Mattos, Tenente 
coronel Antonio de Cerqueira Cesar. — Vereadores — Alferes Joaquim da Silva Leme, 
Theodoro Francisco de Andrade, Antonio Manoel Teixeira Vilella. — Procurador — Bento 
José de Abreu Alves Guimarães. 

26." — 2 de Fevereiro de 1822 — Juizes — Capitão Ignacio Caetano Leme, Capitão An-
tonio Francisoo de Andrade. — Vereadores — Alferes Raymundoi A. dos Santos Prado 
Leme, Angelo Custodio Teixeira Nogueira Joaquim Guedes Barreto. — Procurador — 
José de Souza Campos. 

No Império — Faita a independencia, no mesmo anno tomou posse o conselho seguinte: 
27." — 1 de Dezembro de 1822 — Juizes — Capitão José Francisco de Moraes, Joaiquim 

José dos Santos. — Vereadores — Reginaldo Antoni|o dei Morajas Salllies, Capitão Julio 
Cesar de Cerqueira Leite, Lourenço Antonio Derree. — Procurador — Francisco Teixeira 
Nogueira. 

28.» — 10 de Janeiro de 1824 — Juizes — Luiz Bernardo Pinto Ferraz, Capitão Sal-
vador da Rocha Camargo. — Vereadores — Alferes Joaquim de Moraes, Vicente Guedes 
Barreto, Antonio Corrêa Barbosa. — Procurador — Bento José de Abreu Ahrçeis Guimarãles. 

29 . " '— Maio de 1825 — Juizes — Antonio Teix,eira de Camargo, Luiz Bernardo Pinto 
Ferraz. . Vereadores — (Salvador Bueno da Silveira, José Franco de Andrade, Joaquim 
da Silva Leme. — Procurador — Bento José de Abreu Alves Guimarães. 

30." Fevereiro de 1826 — Juizes — Antonio José de Brito, Antonio Benedicto die 
Cerqueira Leite. — Vereadores — João Leite de Freitas, Joaquim José die Moraes, Cus 
todio Manoel Alves. — Procurador — Domingos Leite da Silva. 

Domingos da Costa Machado, Antonio Francisco de Andrade. — Procurador — Alferes 
Joaquim de Almeida Lima 

17." — 28 de Março de 1813 — Juizes — Tenente Francisco de Paula Camargo, Tenente 
Domingos da Costa Machado. — Vereadores — Alferes Pedro José Baptista Joaquim Fer-
reira da Silva, Antonio Castanho de Medeiros. — Procurador — João Baptista de Maittos. 

18." — 10 de Janeiro de 1814 — Juizes — Tetfiente Manoel José de Moraes, Francisco 
de Paula Camargo. — Vereadoras — Pedro José de Campos, Ajudante José da Cunha 
Paes Leme, Bernardo Guedes de Godoy. — Procurador — Francisco de Sampaio Góes. 

19."' — 16 de Março de 1815 — Juizes — Capitão João José da Silva, Capitão José An-
tonio do Amaral. — Vereadores — Alferes Antonio José de Mattos, Alferes João Dias 
Aranha, Joaquim Guedes Barreto. — Procurador — Antonio Antunes de Campos. 

20." — 4 de Março de 1816 — Juizes — Capitão Antonio Francisco de Andrade, Capi-
tão Manoel Ferraz de Campos. — Vereadores — Miguel Ribeiro de Camargo, José Pedro 
de Moraes, Albano Leite do Canto. — Procurador — Joaquim José dos Santos. 

21." — 7 de Fevereiro de 1817 — Juizes — Capitão-mór João Francisco de Andradle, 
Guarda-mór Manoel Teixeira Vilella. — Vereadoras — José' Maria de Moraes, Antonio 
Teixeira de Camargo, Joaquim da Silva Leme. — Procurador — Alexandre Banbosa de 
Andrade. 

22." — 8 de Fevereiro de 1818 — Juizes >— Capitão José Francisco de Moraes, Alferes 
Miguel Ribeiro de Camargo. — Vereadores — Alferes José Pedro Baptista, João Leite de 

Freitas Alvares Fran-
cisco de Pauía Camar-
go. — Procurador — 
Alferes Antonio José 
de Mattos. 

23." — 1 de Janeiro 
de Í1819 — Juizes — 
José de Souza de Si-
queira, Antonio Tei-
xeira de Camargo. — 
Vereadores — João 
Manoel do Amaral, 
José Teixeira No-
gueira de Camargo, 
Alferes Eliziário de 
Camargo Andrade. — 
Procurador — Vicen-
te Guedes Barreto. 



Manuel do Amaral, Alferes Domingos da Costa Machado. — Procurador — José de A. 
Lima. 

6." — 14 de Feveneiro de 1802 — Juizes — João José da Silva, Alferes José Francisco 
de Moraes. — Vcradores — Manoel Pereira Tangerino, Alferes José Antonio do Amaral, 
José de Sousa de Siqueira. — Procurador — Antonio José de Mattos. 

7." — 1 de Janeiro de 1803 — Juizes — Dr. José Barbosa da Cunha, Capitão Felipple 
Nery Teixeira. — Vereadores — Vicente José Machado, João Manoel do Amaral, José de 
Souza de Siqueira. — Procurador — João Baptista de Mattos. 

8." — 8 de Janeiro de 

1804 — Juizes — Tenente 
João José da Silva, Alferes 
José Francsco de Moraes. 
— Vereadores — Bernardo 
Guedes Barreto, João Leite 
de Camargo Penteado, João 
Manuel do Amaral. — Pro-
curador — Manuei Ferraz 
de Sampaio. 

9." — 11 de Fevereiro 
de 1805 — Juizes — José 
da Rocha Camargo, Igna-
cio Caetano Leme. — Ve-
readores — Pedro José Ba-
ptista, Salvador Gurgel do 
Amaral, Joaquim Guedes 
Barreto. — Procurador — 
Joaquim de Almeida Lima. 

10." — 6 de Janeiro de 
Santa Casa da Misericórdia 1806 — Juizes — Floriano 

de Camargo Penteado, Fran-
cisco de Paula Camargo. — Vereadores — Joaquim Cardoso de Gusmão, Manoel Ferraz 
de Campos, Domingos da Costa Machado. — Procurador — Joaquim Piedfroso de Barros. 

11." — 2 de Março die 1807 — Juizes — Capitão José da Cunha Raposo Leme, Ignacio 
Ferreira de Sá. — V.ereadores — João de Barros Pedroso, Raphaeí Antunes de Campos, Joa-
quim José deMoraes — Procurador — João Leite do Amaral. 

12.* — 3 de Fevereiro de 1808 — Juizes — Capitão-mór João Francisco de Andrade, 
Antonio de Cerqueira Cesar. — Vereadories — Luciano Ribeiro Passos, Miguel Ribeiro da 
Camargo, Alferes Antonio Ferraz de Campos. — Procurador — Pedro José de Campos. 

13.* — 2 de Feve-
rero de 1809 — Jui-
zes — Sargento-mór 
Floriano de Camargo 
Penteado, Capitão I -
gnacio Caetano Leme. 
— Vereadores — Al-
feres João Leite de 
Camargo, Vicente Jo-
sé Machado, José Fer-
raz de Campos. — 
Procurador — Alferes 
Antonio José de Mat-
tos. 

14." — 29 de A-
bri l de 1810 — Juizes 
— Af feres Manoel Fer-
raz de Campos, Capi-
tão João José da Sil- . XT 
va Vereadores Edifício da Escola Normal 

Capitão José Antonio 
do Amaral, Joaquim Cardoso de Gusmão, José de Souza Siqueira. — Procurador — Joa-
quim Ferreira da Silva. 

15." — 24 de Fevereiro de 1811 — Juizes — Capitão José da Rocha Camargo, Vicente 
José Machado. — Vereadores — Pedro José Baptista, José da Cunha Paes Leme, José de 
Campos Penteado. — Procurador — João Dias Aranha. 

16." — 2 de Fevereiro de ,1812 — Juizes — Alferes Joaquim Aranha de Camargo, A l -
feres José de Souza de Siqueira. — Vereadores — Joaquim Antonio de Arruda, Tenente 
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Domingos da Costa Machado, Antonio Francisco dc Andrade. — 
Joaquim de Almeida Lima 

17." — 28 de Março de 1813 — Juizes — Tenente Francisco de Paula Camargo, Tenente 
Domingos da Costa Machado. — Vereadores — Alferes Pedro José Baptista Joaquim Fer-
reira da Silva, Antonio Castanho de Medeiros. — Procurador — João Baptista de Maittos. 

18." — 10 de Janeiro de 1814 — Juises — Tetfiente Manoel José de Moraes, Francisco 
de Paula Camargo. — Vereadores — Pedro José de Campos, Ajudante José da Cunha 
Paes Leme, Bernardo Guedes de Godoy. — Procurador — Francisco de Sampaio Góes. 

19."' — 16 de Março de 1815 — Juizes — Capitão João José da Silva, Capitão José An-
tonio do Amaral. — Vereadores — Alferes Antonio José die Mattos, Alferes João Dias 
Aranha, Joaquim Guedes Barreto. — Procurador — Antonio Antunes de Campos. 

20." — 4 de Março de 1816 — Juises — Capitão Antonio Francisco de Andrade, Capi-
tão Manoel Ferraz de Campos. — Vereadores — Miguel Ribeiro de Camargo, José Pedro 
de Moraes, Albano Leite do Canto. — Procurador — Joaquim José dos Santos. 

21/ — 7 de Fevereiro de 1817 — Juizes — Capitão-mór João Francisco de Andradte, 
Guarda-mór Manoel Teixeira Vilella. — Vereadores — José Maria de Moraes, Anftonio 
Teixeira de Camargo, Joaquim da Silva Leme. — Procurador — Alexandre Barbosa de 
Andrade. 

22." — 8 de Fevereiro de 1818 — Juizes — Capitão José Francisco de Moraes, Alferes 
Miguel Ribeiro de Camargo. — Vereadores — Alferes José Pedro Baptista, João Leite de 

Freitas Alvares Fran-
cisco de Pauía Camar-
go. — Procurador — 
Alferes Aintonio José 
de Mattos. 

23." — 1 de Janeiro 
de 11819 — Juizes — 
José de Souza de Si-
queira, Antonio Tei-
xeira de Camargo. — 
Vereadores — Jioão 
Manoel do Amaral, 
José Teixeira No-
gueira de Camargo, 
Alferes Eliziário de 
Camargo Andrade. — 
Procurador — Vicen-
te Guedes Barreto. 

Estação Estrada de Ferro 24." — 19 de Mar-
ço de 1820 — Juises 

Capitão Antonio Francisco de Andrade, Ajudante José da Cunha Paes Leme. — V e r e a d o r e s 
— Pedro José Baptista, Joaquim Aranha de Camargo, Luiz Bernardo Pinto Ferraz. — 
Procurador — Reginaldo Antonio de Moraes Salles . 

25/ — 12 de Fevereiro de 1821 — Juises — Alferes Antonio José de Mattos, Tenente 
coronel Antonio de Cerqueira Cesar. — Vereadores — Alferes Joaquim da Silva Leme, 
Theodoro Francisco de Andrade, Antonio Manoel Teixeira Vilella. — Procurador — Bento 
José de Abreu Alves Guimarães. 

26." — 2 de Fevereiro de 1822 — Juizes — Capitão Ignacio Caetano Leme, Capitão An-
tonio Francisoo de Andrade. — Vereadores — Alferes Raymundoi A. dos Santos Prado 
Leme, Angelo Custodio Teixeira Nogueira, Joaquim Guedes Barreto. — Procurador — 
José de Souza Campos. 

Aro Império — - Faita a independência, no mesmo anno tomou posse o conselho seguinte: 
27." — 1 de Dezembro de 1822 — Juizes — Capitão José Francisco de Moraes, Joaquim 

José dos Santos. — Vereadores — Reginaldo Antonio de Moraes Salllles, Capitão Julio 
Cesar de Cerqueira Leite, Lourenço Antonio Leme. — Procurador — Francisco Teixeira 
Nogueira. 

28/ — 10 de Janeiro de 1824 — Juizes — Luiz Bernardo Pinto Ferraz, Capitão Sal-
vador da Rocha Camargo — Vereadores — Alferes Joaquim de Moraes, Viceriíe Guedes 
Barreto, Antonio Corrêa Barbosa. — Procurador — Bento José de Abreu Alceis Guimarãles. 

29." — Maio de 1825 — Juizes — Antonio Teixeira de Camargo, Luiz Bernardo Pinto 
Ferraz. <— Vereadores — Salvador Bueno da Silveira, José Franco de Andrade, Joaquim 
da Silva Leme. — Procurador — Bento José de Abreu Alves Guimarães. 

30." — Fevereiro de 1826 — Juises — Antonio José de Brito, Antonio Benedicto die 
Cerqueira Leite. — Vereadores — João Leite de Freitas, Joaquim José de Moraes, Cus 
todio Manoel Alves. — Procurador — Domingos Leite da Silva. 



31.* — Janeiro de 1827 — Juizes — João Dias Aranha de Quadros, Antonio Pompeu 
de Camargo. — Vereadores — José Marcelino de Campos, Raymundo Alvaries dos Santos 
Prado, Theodoro da Silva Leme. — Procurador — João José dos Reis. 

32." — Fevereiro de 1828 — Juizes — José de Campos Penteado, José de Souza die 
Siqueira — Vereadjorcs — Antonio Corrêa Barbosa, José Rodrigues de Almeida, Querubim 
Uri-el Ribeiro de Camargo e Castro. — Procurador — Francsco Teixeira Nogueira. 

Em virtude da lei de 1 de Outubro de 1828, os concelhos foram substituídos por Ca-
maras municipaes. 

33." — 1829-32 — Fevereiro de 1829 — Presidente — Antonio Pompeu de Camargo.'— 
Vereadores — Francisco José de Camargo Andrade, Ignacio Caetano Leme, Francisco 
Teixieira Nogueira, José Pedroso da Silva, José Mendes Ferraz Júnior, Manoel Saturnino 
Garcia. 

34." — 1833-36 — 7 de Janeiro de 1833 — Presidente •— Antonio Benedicto de Cerqueira 
Leitie. — Vereadores — Antonio Rodrigues de Almeida, Reginaldo Antonio d|e Moraes 
Salles, Antonio Francisco de Camargo Andrade, João Dias Aranha de Quadros, Luciano 
Teixeira Nogueira, Bernardo José de Sampaio. 

35." — 1837-40 — 7 de Janeiro de 1837 — Presidente — Custodio Manoell Alves. >— 
Vereadores — Padre João Albertino de Seixas, Dr. Antonio Joaquim de Sampaio Peixtoto, 
Dr. Justiniano de Mello Franco, José de Campos Souza, Joaquim Quirino dos Santos, José 
de Souza Campos. 

36." — 1841-44 — 7 de Janeiro de 1841 — Presidente — Francisco José de Camargo An-
drade. — Vereadores — Cirurgião-mór Candido Gonçalves Gomide, Antonio Rodrigues de 

Almeida, Francisco 
Alvies de Souza, 
Candido José da 
Silva Serra, Anto-
nio Francisco de 
Andrade, José de 
Souza Campos. 

Elevada Cam-
pinas a cidade, pa-
ra os dois logares 
mais de vereadores 
foram eleitos: Ma-
nuel Joaquim do 
Sacramento Mattos, 
Miguel Ribeiro de 
Camargo. 

Esta eleição foi 
annulada, e em 
fins de 1842 foram 
eleitos: Capiftão 
Joaquim José Soa-
res dé Carvalho, 
Tenente Isidoro 

, , a i o i " /to - , , Fernandes Cantinho. 
j7. 1845-48 — 7 de Janeiro de 1845 — Presidente — Querubim Ur ie l Ribeiro de 

Camargo e Castro. — Vereadores — Diogo Benedicto dos Santos Prado, Francisdo de Pau-
la Salles Manoel Fernandes Palhares de Andrade, José de Barros Penteado Quirino do 
denSampaiomP°S ' J ° a í l U , m P o I y c a r P 0 Aranha, Luciano Teixeira Noguaira, Bernardo José 

38." — 1849-52 — 7 de Janeiro de 1849 — Presidente — Luiz Antonio de Oliveira Góes. 
— Vereadores — Vicente Borges de Almeida, Joaquim Egydio de Souza Aranha, Joaquim 
Bonifacio do Amaral. Jose Francisco Xavier dos Santos, João de Souza Campos, Pedro 
Jose dos Santos, Joaquim do Amaral Camargo, José Pedro de Moraes. 

39.* — 1853-.56 — 7 de Janeiro de 1853 — Presidente — Antonio Francisco do Amaral 
Gurgel. — Vereadores — Dr, Joaquim Mariano Galvão de Moura Locerda, João Martins 
de Azevedo, Joaquim Ignacio de Vasconcellos Machado, Luiz Nogueira Ferraz, João Bap-
Usta Pupo de Moraes, Miguel Caetano Alves Fragoso, Franoisco Barreto de Souza, Diogo 
Benedicto dos Santos Prado. 

40." — 1857-60 — 7 de Janeiro de 1857 — Presidente — Luiz Henrique Pupo de Mo-
raes. — Vereadores — Joaquim Egydio de Souza Aranha, Joaquim Caetano Leme, Antonio 
Pompeu de Camargo, Manoel da Riocha Ribeiro, Dr. Theodoro Langgaard. Floriano de 
Camargo Campos, João Baptista Rodrigues da Silva Júnior, Antonio Pio Corrêa Bittencourt. 

41." — '1861-64 — 7 de Janeiro de 1861 — Presidente — Floriano de Camargo Penteado. 
— Vereadores — Belarmino Rodrigues Pines, Dr. João Ataliba Nogueira, Amador Bueno 
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Rua da Conceição 



Commissão Sanitaria 



I 

N A R E P U B L I C A — Proclamada a Republica, por decreto do governo do Estado, de 21 
de Janeiro de 1890, foi dissolvida a Camara Municipal e substituida por um conselho de 
intendentes que tomou posse a 25 de Janeiro de 1890 e era composto dos cidadãos: 

1." 

Presidente — Dr. Antonio Alvares Lobo. — Intendentes — Dr. Thomaz Augusto de Mel-
lc Alves, Luiz Antonio de Pontes Barbosa, Christiano Wohnrath, Antonio Francisco de An-
drade Couto, Joaquim Ulysíes Sarmento, Joaquim de Pontes. 

Serviram depois, dando-se vagas, os cidadãos Antonio Alves Pimenta, José Maximiano 
Pereira Bueno, Herculano Pompeu de Camargo, Antonio Carllos do Amaral Lapa, Antonio 
Benedictto de Castro Mendes, Dr. Carlos Rohe, André Reinhardt. 

Tendo o governador do Estado Dr. Américo Brasiliense concedido demissão a Herculano 
Pompêu de Camargo, em virtude de um off icio, apocrypho, o conselho de Intendencia demit-
tiu-sie a 13 de Abr i l de 1890, e 'foi substituído por outro composto de nove membros, a 18 do 
mesmo mez e an-no, e composto dos cidadãos: 

2.° 

Presidente — Manoel Francisco Mendes. — Inten-
dentes — Tenente Francisco José de Abreu, Dr. Ger-
mano Melchert, Luiz Gomes Pinto, Carlos Kaysel, 
Ohristiano Wolkart , Dr . Francisco de Paula Cunha, 
José Theodoro de Oliveira Andrade, Paulino Moniz. 

Serviram também, preenchendo vagas, os cidadãos 
Francisco de Andrade Coutinho, Oscar Leite de Bar-
ros, Dr. Thomaz Alves, João Manoel de Almeida Bar-
bosa, Francisco Perpetuo Saraiva, Dr. Luiz Silvério 
Alves Cruz, Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, Dr. João 
Egydio, Dr. Angelo Simões, Dr. Germano Melchert, 
José Gonçalves Pinheiro, João Florentino Meira de 
Vasconcellos. 

Depois da deposição do Dr. Américo Brasiliense, 
a 19 de Dezembro de 1891. foi dada posse a novo con-
selho de intendentes composto dos cidadãos: 

Presidente — Dr. Thomaz Alves. — Intendentes 
— João Manoel de Almeida Barbosa, Francisco Per-
petuo Saraiva, Oscar Leite de Barros, Francisco de 
Andrade Coutinho, Carlos Kaysel, Orosimbo Maia. 

Serviram também Augusto Cesar do Nascimento 
e André Reinhardt. 

Em virtude da lei n. 16 de 13 de Novembro de 
1891, (organisação municipal) que creou 12 logares 
de vereadores para Campinas, com mandato por tres 
annos, tomou posse a primeira Camara Municipal 
eleita depois da proclamação da Republica. 

49.' — 1892-95 — 29 de Setembro de 1892 
Cathedral 

Presi-
dente — José Paulino Nogueira. — Vereadores — João Baptista de Barros Aranha, Au-
gusto Gomes Pinto, Dr. Antonio Alvares Lobo, José Maximiano Pereira/ Bueno, Ricardo 
Coelho, Francisco die Andrade Coutinho, Tenente Francisco José Abreu, Antonio Carlos 
do Amaral Lapa Dr. Germano Melchert, Carlos Kaiselí José Falque. 

No primeiro anno do período administrativo, houve tres intendentes, cujas attribuições 
foram reunidas numa só, occupando o cargo em 7 de Janeiro de 1894 o Dr. Antonio A l -
vares Lobo. 

50.* — 1896-98 — 7 de Janeiro de 1896 — Presidente — Dr. Antonio de Campos Salles 
Vereadores — Dr. Manoel de Assis Vieira Bueno, Antonio Corrêa de Lemos, Dario Pom-
peu de Camargo, Dr. Adriano Julio de Barros, Ar thur Leite de Barros, Orosímibo Maia, 
Antonio Alvares de Sousa Camargo, Juvencio Fernandes de Oliveira, Francisco Barbosa 
de Barros, Constantino Pio Ferreira. 

Occuparam o logar de intendentes os cidadãos Dr. Manoel de Assis Vieira Bueno e 
Joaiquim Ulysses Sarmento. 

51.* — 1899-901 — 7 de Janeiro de 1899 — Presidente — Dr. Carlos Augusto Pereira 
Guimarães. — Vereadores *— Dr . Manoel Assis Vieira Bueno, João Francisco Ferreira 
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Jorge, Dr. Adriano Julio de Barros, Manoel de Moraes, Carlos Kaysel, Candido Alvaro 
de Sousa Camargo, Herculano Pompeu de Camargo, Dr. Candido Gonçalves Gomide, Dr. 
Thomaz Alves, Dr. Paulo Machado Florence, Oscar Leite de Barros. 

Serviu corroo intendente o Dr . M. A . Viei ra Bueno. 
52.* — 1902-904 — 7 de Janeiro de 1902 — Presidente — Dr. Candido Gonçalves Go-

mide. — Vereadores — Dr. Antonio Alvares Lobo, João Baptista de Barros Aranha, Dr . 
T i to Martins Ferreira. Al f redo Augusto do Nascimentb, João de Paula Castro, Augusto 
de Salles Pupo, Américo Ferreira de Camargo, Orosimbo Maia, Antonio Alvaro de Sousa 
Camargo, Luiz de Queiroz Telles, Henrique Armbrust. 

O ultimo foi substituidto pelo Dr. Alberto Sarmento. 
Serviram como intendentes os cidadãos Dr. Antonio Alvares Lobo, Dr. T i to Martins, 

Orosimbo Maia e João de Paula Castro. 
53.' — 1905-907 — 7 de Janeiro de 1905 — Presidente — Dr. Antonio Alves da Costa 

Carvalho. — Vereadores — Joaquim Pinto de Moraes, José de França Camargo, Dr. 
Rapho Pacheco e Silva, Ar thur Leite de Barros, Antonio Benedicto de Castro Mendes, 
Dr. Angelo Simões, Dr. Francisco de Araujo Mascarenhas, Benjamin Reinliardt, Can-
dido Egydio de Sousa Aranha, José Guatemosim Nogueira, Dr. Luiz Augusto da Cbs-
ta Couto. 

Serviu como intendente o Dr. Francisco de Araujo Mascarenhas. 
Na vigência da lei n. 11038, foi eleita a seguinte Camara, sendo o Prefeito de elei-

ção directa. 
54." — 1908-1910 — 15 de Janeiro de 1908 — Presidente — Dr. Joaquim Alvaro de 

Souza Camargo. — Vereadores — Lafayette Egydio de Souza Aranha, Dr. Al f redo 
Bartholomeu da Silva e Oliveira, Dr. Jayme de Moraes Salles, Dr. Joaquim Mbrelira 
de Souza Dias, Francisco Mputinho de Castro, José Martins Ladeira, Dr. Ezequiel 
Candido de Souza Brito, Alvaro Ribeiro, Augusto de Salles Pupo, João de Paula Cas-
tro, Henrique Husemann. — •Prefeito — Orosimbo Maia. 

Nesta Camara deram-se 8 renuncias dos vereadores primitivos, 5 de camaristas eleitos 
em substituição e 1 de vereador do triennio transacto, chamado para preencher vaga 
existente. , 

Nota — Nesta lista, ampliada de uma organisada pela Secretaria da Camara, não estão 
mencionados os supplientes e faltam muitos vereadores eleitos em substituição. Dentre 
os supplentes, o que mais serviu foi o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, em vários trieninios. 

55." — 1911 — 1913 — Dr. Francisco de Araujo Mascarenhas, Joaquim Egydio de Sousa 
Aranha, Raphael de Andrade Duarte, Alvaro Ribeiro, Indalecio Camargo Teixeira, Dr. 
Heitor Teixeira Penteado, Pedro A. Anderson, Dr. Antonio Alvares Lobo, Dr. Carlos de 
Moraes Bueno, Dr. Omar Simões Magro, Antonio Alvaro de S. Camargo, Dr. Antonio 
Alves da Costa Carvalho, — Presidente — Dr. Antonio Alvares Lobo. — Prefeito — Dr. 
Hei tor Teixeira Piénteado. 

56." — 1914 — 1916 — Dr. Antonio Alvares Lobo. Dr. Francisco de Araujo Mascare-
nhas, Dr. Francisco A. Pompêd de Camargo, Dr. Heitor Teixeira Penteado, Pedno A. 
Anderson, Alvaro Ribeiro, Joaquim Egydio de Souza Aranha, Raphael de Andrade Duarte, 
Dr. Julio Soares de Arruda, Antonio Benedicto de Castro Mendes, Manoel de Moraes, 
Dr. Sylvio de Moraes SãMes. — Presidente — Dr. Antonio Alvares Lobo. — Prefeito — 
Dr. Heitor Teixeira Penteado. 

57." — 1917 — 1919 — Dr. Francisco de Araujo Mascarenhas, Raphael de Andrade 
Duarte, Justo Pereira da Silva, Dr. Sylvio de Moraes Salles, Dr. Miguel de Barros Pen-
teado, Alvaro Ribeiro, Dr. Heitor Teixeira Penteado, Dr. Francisco A. Pompeo de Ca-
margo, Thuribio de Moraes Teixeira, Dr. Julio Soares de Arruda, Dr. Omar Simões 
Magro, Pedro A. Anderson. — Presidente — Dr. Francisco A. Mascarenhas, — Prefeito 
— Dr. Heitor Teixeira Penteado. 

58." — 1920 — 1922 — Dr. Francisco de Araujo Mascarenhas, Pedro A. Anderson, A l -
varo Ribeiro. Raphael de Andrade Duarte, Dr. Omar Simões Magro, Paulo Décourt — 
Dr. Miguel de Barros Penteado, Dr. Ar l indo de Lemos Júnior, Dr. Heitor Teixeira Pen-
teado, Dr. Julio Soares de Arruda, Clodomiro Ferreira, Turibio de Moraes Teixeira. — 
Presiddnte — Dr. Francisco d e A . Mascarenhas. — Prefeito — Raphael de Andrade 
Duarte. 

Tendo resignado seus cargos os srs. dr. Omar Magro e Paulo Décourt, foram, suas 
vagas preenchidas pelos drs. Paulo Pupo Nogueira e Enéas Cesar Ferneira. 
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Historico — Em 16 de fevereiro de 1815, por carta de sesmaria do Con-
de da Palma, foram doadas ao Padre Manuel Pompeu de Arruda uma 
légua de testada por duas de fundo de terras, principiando a sua medição 
na fazenda do Retiro, Ribeirão da Cachoeira, no logar de divisa com terras 

do Cap. Ma-
nuel Rodri-
gues, fazen-
do testada 
pelo Rio Ba-
tataes acima, 
confrontan-
do com a 
sesmaria do 
Cap. Anto-
nio Gomes 
Barroso e 

outros, se-
guindo pe-
las divisas 
da fazenda 
da Prata, 
procurando 
a cabecei-

ra do Ribei-
rão da Ca-
choeira. Em 
1820 foram 
essas terras 

medidas e demarcadas pelo Cap. Pedro Diniz Junqueira, que as adquiriu do 
referido padre. 

Em 1882 alguns mineiros tentaram fundar uma capella sob a invocação 
de São Sebastião, o que não foi levado a effeito devido á forte e tenaz oppo-
sição de Antonio José Teixeira Júnior contra a escolha do local. Só em 
1863, no logar denominado Barra do Retiro, onde hoje se assenta a parte 
central da cidade, foi edificada a ermida, localisada num terreno de 145 
hectares doado por José Borges da Costa, Antonio Soares de Castilho e 
João Alves da Silva para o patrimonio da Matriz, datando dahi, portanto, 
o inicio do povoado. A capella, que serviu de Matriz, teve provisão de ben-
ção em 9 de janeiro de 1868. 

Ribeirão Preto foi elevada a Freguezia pela Lei Provincial n. 51, de 
2 de Abril de 1870; a Villa e Município, pela Lei n. 62, de 12 de Abril de 
1871. 

Trecho da cidade 
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Gymnasio do Estado 

Em 7 de Abril de 1879, foi, pela Lei Provincial n. 34, mudada sua de-
nominação para Villa de Entre Rios, voltando á primitiva pela Lei n. 99, 
de 30 de Junho de 1881. 

A Lei n. 88, de 1 de 
Abril de 1889 elevou-a 
á cathegoria de Cidade. 

Data de 23 de No-
vembro de 1883 a inau-
guração da primeira es-
tação da Mogyana na Ci-
dade, o que constituiu o 
ponto inicial do seu ver-
tiginoso progresso. 

O approveitamento 
das terras de Ribeirão 
Preto para grandes cul-
turas de café começou 
em 1876, por iniciativa 
do eminente scientista 
Dr. Luis Pereira Barreto 
e do saudoso Dr. Mar- ,,-viS 
tinico Prado, que nessa época batalhavam numa verdadeira campanha em 
prol dessa idéa. A s principaes fazendas caféeiras de então eram : a denomi-
nada Santa Thereza de João Faria, com 50.000 pés; a Cantagallo, do Cel. 
Luiz da Cunha Diniz Junqueira, com 25.000 pés; a Santa Maria, actualmente 
São Martinho, da viuva do Cap. Gabriel Junqueira, com 70.000 pés, e a 
Antas, hoje São Luiz, do Tenente Luiz Herculano Junqueira, com 50.000 pés. 

População — Ribei-
rão Preto conta presente-
mente 76.500 habitantes, 
dos quaes 25.000 na cida-
de; 51 .500 habitam na zo-
na rural, comprehendido 
o districto de paz de Vi l -
la Bomfim. 

Note-se que, se em 
1920 o recenseamento fe-
deral accusava a somma 
de 62.900 habitantes, tal 
estatística, explicada nes-
sa época pela retirada de 
muitos colonos para zo-
nas novas do Estado, foi 
grandemente augmenta-
da com a entrada de no-
vos elementos para a po-
pulação. 

Colonização — Além dos nacionaes, emprestam suas energias ao desen-
volvimento da agricultura colonos portuguezes italianos, hespanhóes, ja-
ponezes e allemães. 

Commercio — O commercio é, em sua maioria, composto de nacio-
naes, italianos, portuguezes e syrios. 

Instrucção Publica e Particular — Além do Gymnasio, possue a Ci-
dade 3 G r u p o s Escolares, 52 escolas, 21 escolas municipaes e subvenciona-

Sociedade Beneficente Portugueza 



das. Nos 
creanças. 

Por ahi se pode bem avaliar do grau de desenvolvimento da instrucção 
publica e particular de Rebeirão Preto, collocado parelhas com o seu as-
sombroso progresso. 

Bancos (Agencias Bancarias) — O movimento bancario da prestigiosa 
Cidade é servido por importantes institutos de credito: Banco do Brasil, 
Banca Francese e Italiana per l'America dei Suld, Banco de Commercio e In-
dustria, Banco de São Paulo, Banco Dr. Jorge Lobato, Banco Berchizza & Ci . \ 

Sociedades Beneficien-
tes, Civicas e Recreativas 
— Existe um grande nu-
mero de sociedades be-
neficentes e sociedades 
civicas em Ribeirão Pre-
to. Das primeiras desta-
cam-se as seguintes: San-
ta Casa de Misericórdia 
(sociedade Beneficiente 
de Ribeirão Preto) , Asy-
lo de Orphãos Analia 
Franco, Asylo de Mendi-
cidade Padre Euclydes, 
Sociedade Beneficiente 
Portugueza, Assistência 
á Infanda, União Opera-
ria, Associação dos Em-
pregados do Commercio 

Entre as Sociedades ci-
vicas, salientam-se a Le-
gião Brasileira, a Liga 
de Propaganda, e Defeza 
do Brasil, ia Linha de 
Tiro 80 e a Linha cie 
Tiro da Collegio Sam-
paio. 

Ha ainda a notar a 
existencia de varias so-
ciedades recreativas, co-
mo a Commercial Foot 
Ball Club, a Sociedade 
Recreativa de Ribeirão 
Preto, a Estrella do Oes-
te ,etc. 

Religiões — A cidade de Ribeirão Preto é séde de Bispado, possuindo 
bellos templos. Afóra a sua Cathetral, tem a Igreja São José, a Matriz de 
Villa Tibério, a Igreja de Santo Antonio, a Capella de São Benedicto, etc. 

Funccionam também na cidade vários templos para cultos methodista. 
protestante, evangelico e espirita e maçonico, realizando-se este ultimo 
na Loja Maçónica Estrella do Oeste . 

Imprensa — A imprensa local é servida pelos importantes diários: ''A 
Cidade", "Jornal da Manhã" "Diário da Manhã" e "A Tarde". 

Paço Municipal e Herma B. do Rio Branco 



Rendas Municipaes, Estaduaes e Federaes — A Receita Geral do Mu-
nicípio em 1921 attingiu á importoncia de 1.421:468$800, contribuindo a 
verba de industrias e profissões, no 1." districto, com a importancia de 

293 :654$200, e no 2.° com 
16:540$100. 

Em 1921, as rendas 
federaes, foram pela col-
lectoria Federal, de 
1.823 :082$151 ; rendas es-
tadoaes, pela respectiva 
Collectoria, produziram, 
no referido anno 
928.911 $764. 

Prédios existentes — 
O numero de prédios exis-
tentes na Cidade eleva-se 
a 2.161. que, sommados 
com os 1562, existentes 
nos bairros de Barracão 
e Villa Tibério fazem um 

Cadeia e Fórum t o t a l d e 3 - 7 2 3 -
Companhia Electro-

Metallurgica — A 4 kilometros da Cidade está sendo montada a Usina da 
Companhia Electro-Metallurgica Brasilera — que se denominará Usina 
Epitácio Pessoa — devendo ser inauguradas, em Outubro proximo, pelo 
referido actual Presiden-
te da Republica, as gran-
des officinas da Compa-
nhia, com dois altos for-
nos para a transformação 
do minério em ferro e 
aço. 

O capital da Metal-
lurgica é de 
6.000:000$000. 

A Usina a inaugurar-
se será a mais importante 
da America do Sul. 

Diversões — Cidade 
moderna, Rebeirão Preto 
offerece compensação ao 
t r a b a l h o i n i n t e r r u p t o d o s Theatro Carlos Gomes 

seus filhos na belleza das 
suas praças e no ambiente das suas casas de diversões. 

O Theatro Carlos Gomes, o Cinema Rio Branco e o Casino Antarctica 
são finos reservatórios de encantamento, onde o cansado labor quotidiano, 
fecundo e abençoado, se retempera para novas e mais largas realizações. 
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J m p r e r t 0 a p a u l i s t a 

Se, consoante o conceito de alguns espíritos modernos, pode afe-
rir-se da importancia de um paiz, ou de um dos pontos da sua ex-
tensão geographica, pelo desenvolvimento da imprensa que é a válvula 
das suas maiores aspirações e o instrumento da sua liberalidade — 
São Paulo ha de ser forçosamente considerado o Estado mais interes-
sante da Federação Brasileira. 

Na sua vida mental e politica, a imprensa alcança relevo jamais 
ultrapassado por outro qualquer orgão da expressão popular entre nós. 

Que em outros reductos do grande território pátrio abundam, para 
nosso orgulho, jornaes e jornalistas de notável brilho e pureza de 
convicções, com serviços prestados á causa publica, seria por demaes 
injusto negar aqui: mas, nenhuma linguagem de jornalismo indigena 
conservou em tamanho culto a severidade nos momentos supremos em 
que foi necessário intervir, para cumprir o seu alto destino. 

Em São Paulo, o jornalismo não é somente uma obra de enorme 
defesa contra os possíveis desmandos do poder, nem apenas uma ex-
pressão da intelectualidade ambiente que tem gerado tantos e tão 
fulgurantes artistas, da palavra escripta — mas ainda uma forte e 
permanente licção de hygiene moral e um poderoso tonico á anemia 
de alguns descrentes do regimen. 

Nos cem annos de existencia nacional que breve se escoam, fi-
carão a rebrilhar as paginas do jornalismo paulista, cuja contribuição 
no alevantamento do Brasil é a melhor razão de ser da sua prosperidade 
presente e maior garantia do seu indelevel esplendor no futuro. 



0 <£gtnòo bc Q. Paulo 

"O Estado de São Paulo", é, incontestavelmente, um dos mais respeitáveis 
orgam da imprensa brasileira, pelas suas opiniões, pelos seus artigos sobre os 
diversos problemas da nossa nacionalidade, pelos seus sueltos, pela sua collabo-
ração variada e proveitosa, e até mesmo pelo seu feitio material e invariavel 
distribuição das suas secções de interesse publico. Orgam fundado por um grupo 
de homens sinceros e competentes, e até hoje orientado por aquelle mesmo equi-

líbrio moral rigoroso, mantém elle em nosso 
paiz aspecto singular que o destaca entre as 
folhas circulantes da imprensa indígena. 

•\ sua gravidade tradicional da-nos, po-
rem, ás vezes, a espuma de uma leve ironia 
nas coltunnas dos seus commentarios políti-
cos. E nas suas rubricas recolhidas não é raro 
roçarem azas doiradas e moças de phantasia. 
E' o jornal moderno, que para se entender 
com o homem moderno, necessitado de um 
pouco de sonho na miséria das suas luctas 
quotidianas, precisa, de quando em quando, 
desmanchar o sobrecenho e mostrar o sorriso 
da resignação ou da esperança. E' o orgam 
do povo que, per ser do povo, tem de acompa-
nhar-lhe os passos e reflectir-lhe a existencia, 
traduzindo, sem reservas premeditadas, os sen-
timentos comtemporaneos, dando conta dos fa-
ctos e dos homens com as tintas, negras ou 
alacres, que uns e outros suscitam. 

"O Estado de São Paulo" foi fundado, 
em 1875, com o titulo "Provinda de São Pau-
lo", diário de quatro paginas que circulava 
então numa pequena cidade provinciana com 

uma população de perto de vinte mil habitantes. Faziam parte da sociedade com-
manditaria que lançou a "Provinda de São Paulo" os Snrs. Capitão Bento de A. 
Almeida Bicudo, Antonio Pompeu de Camargo, Dr. Américo Brasiliense de Almei-
da Mello, Dr. João Francisco de Paula Souza, João 
Manuel de Almeida Barbosa, Dr. M. F. de Campos 
Salles. Dr. Raphael Paes de Barros, Major Diogo 
de Barros, Dr. João Tobias de Aguiar e Castro 
Manuel Elpidio Pereira de Queiroz, João Tibiraçá 
Piratininga, José de Vasconcellos Almeida Prado, 
José Pedroso de Moraes Salles, Antonio Carlos de 
Salles, Dr. Martinho Prado Júnior, José Alves de 
Cerqueira Cesar, Candido Valle. Francisco Glycerio, 
F. Rangel Pestana e Américo de Campos; occupando 
o logar de gerente o Snr. José Maria Lisboa. A 
"Província de São Paulo'' começou no velho prédio 
da Rua do Palacio (hoje Largo do Thesouro), 
transferindo-se para o n.° 44 da Rua da Impera-
triz (hoje 15 de Novembro) um prédio mais es-
paçoso onde tinha livraria o Snr. Abilio Marques, 
collaborador da folha, e escriptorio o Snr. Emi-
lio Rangel Pestana, pae do Snr. Nestor Rangel. Dr. Julio Mesquita Filho 
Pestana. Em 1879 a sociedade passou por uma reorganisação, ficando constituí-
da pelos Snrs. Drs. Américo de Campos, Rangel Pestana, Francisco Glycerio, 
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Nestor Pestana 
Redactor-Chefe 

Campos Salles, João Tibiriçá; Raphael Paes de Barros, José Matta Machado, 
Luiz Pereira Barreto, José de Almeida Prado e Major Diogo Antonio de Barros. 
Em 1882, Rangel Pestana adquiriu a "Província de São Paulo" por 
29:800$000. Achava-se então o jornal á Rua da Imperatriz, n.° 88, onde perma-
neceu até ao anno de 1906, quando se mudou 
para o magnifico prédio que ainda hoje occupa. 

O Dr. Julio Mesquita entrou em 1886 pa-
ra a "Província de São Paulo", marcando a 
sua entrada o inicio da phase de maior pro-
gresso da empreza. 

Desse anno para cá, o jornal envereda por 
um caminho de prosperidades crescentes. 

Em 1890, a "Província" foi susbtituida pe-
lo "Estado de São Paulo". O Dr. Julio de Mes-
quita fica em 1902 com a propriedade esclusiva 
da grande folha. 

Constituída em sociedade anonyma, desde 
1907, a empreza, com o capital de 
3.000:000$000, do qual 615.000$000 realisados, 
resolveuentão construir na Rua 25 de Março um 
vasto prédio para todas as officinas do jornal. 

Acha-se installada na officina de obras do 
"Estado de S. Paulo" uma importante secção de 
livros em branco, pautação, douração e encader-
nação, servida por mechanismos aperfeiçoados adquiridos na America do Norte. 

Todo o mundo sabe o papel brilhante e generoso do "Estado de São Paulo" 
em pról das populações flagelladas do Nordeste-brasileiro. E não só aquellas, 
como todas as que necessitam de um appello auctorisado e serio, encontram echo 
no seio do grande diário paulistano. 

Deve-lhe o sport o extraordinário desenvolvimento que entre nós alcançou. 
O "Estado de São Paulo" tem como director actualmente o Sr. Dr. Julio 

Mesquita, occupando as funcções de redactor-secretario o Sr. Dr. Julio Mesquita 
Filho e o de redactor-chefe o Sr. Nestor Rangel Pestana, um dos mais ful-
gurantes jornalistas da imprensa brasileira. Para o feliz êxito da conceituada 
empreza, muito tem concorrido sua actual gerencia, que ha muitos annos, colla-
bora na grandiosa prosperidade do Estado de S. Paulo. 

Correio paulistano 
Em 1831, sob os auspícios do sr. 

José Gomes Segurado, appareceu o 
"Correio Paulistano", o mais antigo or-
gam de publicidade do Estado de S. 
Paulo. Tendo vida curta, voltou a cir-
cular, no anno de 1854, mercê de um 
sobrinho e genro do velho Segurado, o 
sr. Joaquim Roberto de Azevedo Mar-
ques, que lhe fez apparecer o primeiro 
numero, por elle editado, em 26 cie Ju-
nho da anno acima referido. 

Tomando o feitio de orgam infor-
mativo popular e defendendo com ele-
vação de vistas os interesses da popula-
ção, o "Correio Paulistano" conseguiu 
despertar no espirito publico o amor ao 
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Flamínio Ferreira 
Director Gerente 

jornal, realizando dest'arte um inolvidável beneficio á nossa imprensa. E não é 
só isto quanto se lhe deve, pois que se lhe deve, ademaes, a introducção no 
jornalismo independente da província de uma novi-
dade audaciosa e arriscada — a publicação diaria 
do jornal; que as folhas até aquella época em cir-
culação nesta capital eram publicadas semanalmente, 
quando não distribuídas em dias incertos. 

Não havia então mais que um diário, o "Cons-
titucional", fundado em >Maio de 1853, tendo vi-
vido ephemera existencia e á custa quasi que ex-
clusivamente da publicação do expeditnte official 
e divulgação dos trabalhos da Assembléa Provincial. 

Pode-se bem 
avaliar dos ser-
viços que o "Cor-
reio Paulistano" 
prestou ao jor-
nalismo da pro-
víncia comparan-
do-se o caracter 
deste, a sua imparcialidade e o seu critério com 
a curta existencia dos periodicos anteriormente 
apparecidos para a defesa de interesses alheios 
aos do publico, ou a este vagamente ligados, 
e que por consequência lhe não mereceram 
o apoio necessário. 

Comprehendendo o alcance da réclame 
commercial, de que se não tinha ainda naquel-
le periodo a noção verdadeira, e contra a qual 
luctava mesmo o commerciante paulista de en-
tão, segundo refere A f f o n s o de Freitas, o 
"Correio Paulistano", pela pertinacia do seu 
editor Joaquim Roberto, conseguiu, após gran-

des luctas, a inserção de annuncios commer-
ciaes, em suas columnas. 

O "Correio" teve como seu primeiro re-
dactor-chefe o Dr. Pedro Taques de Almeida 
Alv im, que se celebrizou na jornalismo paulis-
tano pelos seus brilhantes artigos de combate. 

Foram também seus redactores, em va-
rias épocas, entre outros, o Dr. Américo de 
Campos, o conselheiro Antonio Prado, e, mais 
tarde, o Dr. José Luiz de Almeida Nogueira, o 
Dr. Luiz Silveira, o Dr. Luis Piza, e o Dr. 
Herculano de Freitas, que foi, por duas vezes, 
director do velho orgam. 

Actualmente, o "Correio Paulistano", é 
publicado sob a direcção do eminente Dr. Car-
los de Campos, espirito multiforme e brilhante 
que, na imprensa, 11a politica e nas artes se 
distingue còmo personalidade representativa 
da cultura, da ponderação e da capacidade 
dos paulistas. 
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Occupa o cargo de director geral o sr. Flaminio Ferreira Pinheiro Ma-
chado, a cuja orientação sympathica e intelligente muito deve esta folha a 

situação de prosperidade que hoje desfructa no 
jornalismo local. 

E' gerente do "Correio Paulistano" o activo 
cavalheiro sr. Edgard Nobre de Campos. 

O velho orgam da imprensa paulistana é ain-
da notavelmente servido pela capacidade de tra-
balho e rara competencia jornalística do sr. Anto-
nio Carlos da Fonseca, secretario da redacção, e 
pelo festejado intellectual Dr. Menotti dei Pic-
chia, cuja penna lhe tem abrilhandado as colum-
nas em chronicas de fino lavor literário; alem 
de outros que tanto elevam o ambiente jornalís-
tico brasileiro, honrando a tradicção do respeitá-
vel decano da imprensa de S. Paulo. 

Anton io Carlos da Fonseca 
Redactor-Secretario 

fornnl òo 
Commercio 

E' de ha sete annos apenas o apparecimento nesta capital do "Jornal do 
Commercio", fundado pela grande empreza do "Jornal do Commercio" do Rio'. 

Desde o seu primeiro numero, a 1 de Novembro daquelle anno, a edição 
paulista da formidável folha carioca, que aqui 
surgiu animada apenas da alta idéa de colla-
borar 110 progresso de S. Paulo, conquistou 
as sympathias do nosso publico, obtendo, 
dentro de alguns mezes, uma tiragem de 
muitos milhares de exemplares. 

Orgam de grande autoridade no paiz. 
cioso de ampliar a industria jornalística de 
S. Paulo, cuja vida sempre lhe mereceu 
attenção preferente e em cuja atmosphera 
sadia de trabalho, de ordem e de cultura 
não podia deixar de sentir-se admiravelmente 
bem, como disse em artigo de apresentação 
o brilhante jornalista e homem de letras 
que é Felix Pacheco — entendeu a concei-
tuadíssima folha que para melhor agir era 
necessário um contracto mais intimo com a 
existencia do grande Estado. 

Em seus dois primeiros mezes, o "Jor-
nal do Commercio", teve á frente da sua 
redacção, organizada pelo secretario da fo-
lha sr. Valente de Andrade, aquelle digno 
pari amentar e escriptor, redactor-chefe da edição carioca. Em 1917, assumiu 
a chefia da redacção o festejado romancista e polemista, Sr. Dr. Veiga Mi-
randa, continuando o Sr. Valente de Andrade no seu cargo de secretario, e 
no de sub-secretario o Sr. Mário Guastini. 
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A gerencia do "Jornal do Commercio" está a cargo do distincto moço Sr. 
J. Mattos, que se tem desempenhado a contento geral das suas funcções, 

tendo concorrido grandemente, mercê do seu zelo 
e actividade, para a prosperidade alcançada pela 
folha. 

Pertencentes outrora á empreza editora d'"O 
Commercio de S. Paulo", as officinas, que sof-
freram depois vários serviços de adaptação e 
ampliação, foram adquiridas pelo director-pro-
prietario da empreza do "Jornal do Commercio", 
o Sr. Ferreira Botelho, orientador das trez edi-
ções, a vespertina inclusive, do importante jornal. 

As secções de lynotipia, typographia, este-
reotypia e impressão rivalizam actualmente com as 
mais perfeitas existentes no Brasil. 

Már io Reys 
Kedactor Secretario p j (J^Q^CÍQ 

Dos jornaes vespertinos é a "Gazeta" um dos de maior tiragem. A aco-
lhida que ella, desde a sua fundação — 16 de Maio de 1907 — vem mere-
cendo da parte do nosso publico origina-se, em maior parte, da excellencia dos 
seus redactores e collaboradores, entre os quaes se destacam nomes consa-
grados definitivamente na lista dos nossos mais victoriosos publicistas. 

Fundada por um homem predestinado ao off i - ..Î MO Í̂ _ • » » . • • > • 
cio da imprensa, como o foi o saudoso Adolpho 
Araujo, contou esta folha, afora aquella penna, 
com a pujança jornalística do Srs. Dr. Couto de 
Magalhães, Augusto Barjona e Horácio Guima-
rães, juntando-se-lhe a collaboração assídua de 
festejados escriptores desta capital. 

Jornal de feição moderna e útil vivacidade no 
abordar as questões palpitantes da época, era na-
tural que se distinguisse, entre os demais orgams 
de publicidade paulistana, a adoptar em S. Paulo 
os processos de reportagem de factos locaes e de 
fora, illustrados com clichés. 

Ao lado de Adolpho Araujo, serviam á "Ga-
zeta", além dos jornalistas citados, os Srs. Mar-
tinho Botelho, fundador e director da "Revista 
Moderna", de Pariz; o saudoso escriptor luso, Dr. 
Gomes dos Santos; Deodato Carneiro e Paulo Mar-
tinho, todos já fallecidos, sendo que o ultimo foi 
victima da cruel epidemia de grippe, em 1918, e mais os Srs. Dr. Mário Hen-
riques, Dr. Luiz Piza Sobrinho, Dr. Moacyr Piza e Joaquim Corrêa de Mello. 

Com a morte de Adolpho Araujo, a 25 de Novembro de 1915, ficou o 
jornal por algum tempo, sob a direcção de Gomes dos Santos, passando em 
princípios de 1916 a ser propriedade dos Srs. Drs. João Dente e A. A. de 
Covello, que na direcção do jornal tiveram o concurso do Dr. Couto de 
Magalhães. 

Dr. Cásper Libero 



Em phase da existencia da "Gazeta" foi uma das mais interessantes, con-
vindo assignalar o considerável desenvolvimento obtido, então, em todos os 
seus serviços de informação, particularmente o ser-
viço telegraphico do Rio de Janeiro, de onde vi-
nham ainda collaborações semanaes e regulares de 
Coelho Netto, Carlos de Laet, Mauricio de Medeiros, 
Bricio Filho e outros. 

Foi curta a permanencia do Dr. João Dente 
na "Gazeta", sendo que o Dr. A. A. de Covello, J 
que se conservára na folha até 1917, a transferiu, I 
por venda, naquelle anno, ao Dr. Cásper Libero. | 

Actualmente propriedade de uma sociedade 
anonyma. que tem como director-presidente o Dr. 
Cásper Libero e director-secretario o Sr. Miguel 
Arco e Flexa. também secretario, e desde o tempo 
de Adolpho Araujo, da redacção do vespertino, 
possue este uma installação moderna, a melhor tal-
vez dos jornaes da tarde. D r . C o u t o Magalhães 

E' superior a dez mil o numero de exemplares 
de sua venda avulsa diaria, conforme consta do ba-
lanço da Sociedade Anonyma, sem inclusão da venda 
avulsa de Santos, Campinas Jundiahy, Bragança, 
Rio Claro e outras muitas cidades do interior de S. 
Paulo. 

E' o único vespertino que mantém uma linha 
directa de telephone para o Rio de Janeiro, delia 
se servindo para as suas noticias diarias. 

O corpo de redactores effectivos do jornal 
actualmente se compõe dos Srs. — Dr. Couto de 
Magalhães, redactor-chefe; Miguel Arco e Flexa, 
redactor-secretario; Nicolau Nazzo, redactor tam-
bém do "Correio Paulistano"; Nuto Sant'Anna, 
Wenceslau Arco e Flexa, Pedro Monteleone, Leo-
poldo Sant'Anna, Couto de Magalhães Filho e 
João Camara. 

^rco ; F1 'cha Encarrega-se da parte administrativa desta 
folha o Sr. Carlos de Oliveira Vianna, antigo jor-

nalista do Rio de Janeiro, redactor e um dos fundadodes da "Noite" da-
quella capital. 

A "Gazeta" possue cinco linotypos, machina rotativa Marinoni e numerosa 
variedade de typos para obras. 

Trabalham nas suas officinas, 16 pessoas; na redacção, 11, e na admi-
nistração, 7. 

X>ínrío Popular 

Orgam do povo e para o povo, com uma brilhante tradicção de civismo 
e de independencia politica e governamental, o "Diário Popular" justifica lar-
gamente as sympathias conquistadas no seio da população paulistana. 

Foi o primeiro jornal que firmou contracto com a Agencia Havas, empe-
nhando-se, simultaneamente, em proporcionar aos seus leitores uma bôa e 



variada collaboração. Data a sua publicação de 8 de Novembro de 1884, tendo 
sido seus fundadores os Srs. José Maria Lisboa e Dr. Américo de Campos, 
exercendo este ultimo o cargo de redactor-chefe. 

O "Diário Popular" teve como collaboradores principaes o Dr. Aristides 
Lobo, que foi um dos mais fulgurantes propagandistas da Republica, Drs. Cam-
pos Salles, Bernardino de Campos, Horácio de Carvalho, Miranda de Azevedo, 
Rangel Pestana e outros. 

Teve as suas officinas e redacção á rua 15 de Novembro n.° 54. 
Em 1890, o Dr. Américo de Campos retirou-se da folha, para ir occupar 

o cargo de Cônsul do Brasil em Nápoles. 
Passou, então, o "Diário" a ser propriedade exclusiva do Sr. José Maria 

Lisboa. Serias difficuldades cercaram os primeiros annos do vespertino, até 
que se lhe exgottou o pequeno capital, refeito, felizmente, mercê da estima do 
publico. 

Em 1907, transferiu-se o "Diário Popular" para o prédio n.° 1 da rua do 
Rosario fhoje João Briccola), construido pelo proprio jornal. 

Passou no anno seguinte, a ser dirigido por J. M. Lisboa Júnior, em 
virtude de enfermidade de seu progenitor. 

Essa época assignala as varias transformações por que passou o diário ves-
pertino, com desenvolvimento de todas as suas secções, e com o vasto serviço 
telegraphico que lhe permittia o contracto da Havas, a que nos referimos. 

Opera-se a esse tempo uma reforma nas suas officinas, substituindo-se 
typographos pela lynotipia, e em vez da machina motonoplana a rotativa, tudo 
sem que se dispense ali um só auxiliar. Dessa época em diante, foi transfor-
mado em sociedade limitada cabendo ao Dr. José Maria Lisboa Júnior, por deter-
minação testamentaria, a direcção da folha. 

Novos melhoramentos vêm dilatar o prestigio do tradiccional "Diário", 
sobretudo no serviço telegraphico, que tem o seu complemento na correspon-
dência do extrangeiro. 

Não admira, pois, que o apreço da população paulistana cada vez mais o 
procura, compensando-lhe as luctas e coroando-lhe os serviços inolvidáveis. 

Hoje em dia, tem o "Diário Popular" a preferencia dos annunciadores. 
Essa circumstancia o põe em mais intimo contacto com as classes labo-

riosas da capital. O seu titulo está plenamente justificado nessa ansiedade 
quotidiana da população quando a grita vadia dos garotos apregoa a sabida de 
cada numero. 

No "Diário Popular" trabalha um total de cincoenta pessoas, entre auxi-
liares da administração, da redacção e das officinas. 

B pintén 

"A Platéa" foi fundada pelo seu actual director e proprietário Araujo 
Guerra — uma das pennas de mais longa e notável actividade na imprensa 
do Paiz. 

Araujo Guerra começou ha 44 annos, 110 Rio Grande do Sul, a sua car-
reira jornalística, tendo sido o fundador, em Pelotas, dos semanarios illus-
trados "A Abelha" e "O Cabrion", cujas paginas abrilhantou de 1875 
a 1880. 
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Fez parte da redacção d ' " O Século", de Porto Alegre, e depois fundou 
naquella capital a revista illustrada "A 
Lente" (1883-1886), transferindo-se, em 
seguida, para esta capital, onde fundou, 
como dissemos, "A Platéa", em 1.° de 
Maio de 1868. 

Republicano de convicções, collaborou 
na causa politica do abolicionismo e em 
outras campanhas liberaes, desde a mo-
narchia. 

A contar do inicio da grande guerra 
até á assignatura do armistício, escreveu 
nesta folha, diariamente, sob o pseudony-
nio de Magriço, alcançando as suas chro-
nicas larga divulgação nos meios culturados 
de S. Paulo. 

Araujo Guerra se caracteriza, no jor-
nalismo paulistano, por uma formidável 
organização moral de combatente, sabendo 
sempre terçar armas em pról das grandes 
causas populares e acolhendo com sympa-
thia carinhosa as victimas da prepotencia 
e da maldade dos homens. 

Por isso, "A Platéa", que é um re- Araujo 'Guerra 
flexo quotidiano desse temperamento ex-
cepcional de luctador, se impoz á geral acceitação do publico de S. Paulo e 
occupa logar distincto na imprensa local. 

f anfulla 

Fundado em Maio de 1893, por Vitaliano Rotellini, o "Fanfulla" foi pu-
blicado semanalmente durante o seu primeiro anno de existencia, passando 
a ser bisemanal, e finalmente, em 1895, diário. 

Constituíam o seu primeiro corpo de reda-
ctores os Srs. Mário Cattazza, Dr. Alexandre 
Sfrappini, Natali Belli e outros jornalistas de 
nomeada nesta capital. 

Data de 1902 a popularidade do "Fanfulla": 
é, entretanto, a começar do anno seguinte, com 
a chegada do Sr. Luiz Vincenzo Giovannetti, que 
exercera successivamente os cargos de redactor, 
secretario e redactor-chefe, até 1917, que se in-
tensificam as sympathias pelo grande orgam da 
colonia italiana. 

Entrando, em 1908, na qualidade de socio-
administrador da empreza do "Fanfulla", o com-
mendador Angelo assumiu logo depois a direc-
ção da folha, permanecendo nesse posto até a 
data presente. 

Em 1917, o Sr. Luiz Giovannetti foi substi-
Angelo Pocci tuido no cargo de redactor-chefe pelo Sr. Um-

berto Serpieri, que ali se conserva. 
O máximo de popularidade e de prosperidade deste diário, alcançou-o a 

direcção Pocci-Serpieri, de tal modo que é elle actualmente uma das folhas 
de maior circulação no Paiz. 
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Durante a guerra italo-turca e o conflagração europea, a orientação se-
guida pelo "Fanfulla" foi das mais brilhantes e memoráveis. 

A elle se deve a iniciativa das grandes subscripções feitas entre a colonia 
italiana e os nacionaes durante o terremoto da Calabria e da Sicilia, e no pe-
ríodo da grande guerra mundial. 

O Estado de S. Paulo conta neste diário um dos mais enthusiasticos c 
sinceros propagandistas do seu progresso e um contribuinte da sua grandeza 
e renome jornalistico. 

Amigo dos brasileiros, ha mostrado sempre palpitante interesse pelas ver-
dadeiras causas nacionaes, tornando-se assim merecedor do alto posto que 
occupa no conceito indigena. 

£>ínrío ftUemõo 

Fundado pelo Sr. Dr. João Paulo Lehfeld, advogado no fôro de S. Paulo, 
o "Diário Allemão" ou melhor, o "Deutsche Zeitung", cuja publicação se deve 
aos esforços daquelle conceituado cavalheiro, começou a sahir 110 dia 12 de Junho 
de 1897, sendo a principio, publicado uma vez por semana. Poucos mezes 

depois passou a sahir duas vezes e, mais tarde, trez 
vezes por semana. 

Em 1902, tendo alcançado grande desenvolvi-
mento, os seus proprietários de então resolveram 
transformal-o em folha cliaria. 

O "Diário Allemão" é, desde o anno de 1905, 
de propriedade exclusiva do Sr. Rodolpho Trop-
pmair. E' hoje, em lingua tudesca, a folha de 
maior tiragem e de mais vasta circulação no 
Brasil. 

Orgam representativo de pensamento alle-
mão em nosso paiz, assim reconhecido 11a Alle-
manha, na Áustria, na Suissa, na Bohemia, nos 
Estados Unidos, e em outras nações de alem-mar 
— o "Deutsche Zeitung" deve ao seu actual pro-
prietário o desenvolvimento que alcançou, como 
laço mental que é entre os allemães deste pedaço 
da America e os que habitam a terra natal. 

Rodolpho Troppmair Redigido pelos Srs. Ludowig Rose, Ricardo 
Heinritz, Dr. Clemente Brandenburger e Dr. Wal-

ter Schueck, conta ainda este diário com a collaboração em suas columnas de 
um grande numero de pennas allemães e teuto-brasileiras. 

O "Diário Allemão" manteve, ha tempos, um supplemento em lingua 
vernacula com a collaboração de vários jornalistas brasileiros. • 

f olt|a òa Ttoíte 

O primeiro numero da "Folha da Noite" appareceu a 19 de Fevereiro 
de 1920, conquistando rapidamente as sympathias do publico paulistano. 

Edições successivas não tardaram em confirmar no espirito dos leitores 
a primeira impressão que o jornal lhes trouxera em suas columnas iniciaes, 
e que no correr dos tempos o collocou em apreciavel destaque no seio da 
nossa imprensa. 
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Olival Costa 
Director 

Sob a direcção do Sr. Olival Costa, um dos seus proprietários e que ás 
qualidades abundantes de coração junta um raro cabedal de competencia e de 
critério critico, a pequena gazeta da noite é hoje em dia geralmente apreciada 
por todas as classes que em S. Paulo se desenvol-
vem, a cuja causa commum vem aquelle orgatn 
prestando o brilhante concurso das suas paginas 
quotidianas. Os seus artigos e commentarios so-
bre homens .e coisas de S. Paulo e a collaboração 
que contribue para a analyse dos factos importan-
tes da vida do grande Estado constituem, sem du-
vida, esplendidos documentos da elevada cultura 
da imprensa regional, collocando-a, por isso, em 
primeira linha 110 exercito de pensamentos em 
defesa do nosso futuro. 

Doutrinando sobre assumptos geraes, de in-
teresse palpitante para a collectividade brasileira, 
mostra-se a "Folha da Noite" animada do mesmo 
espirito de penetração e de amor civico, ciosa, 
como cellula ideal da finalidade patria, da ordeni 
e do progresso harmonicos em toda a extensão 
do territorio a que pertencemos. 

Movendo-se numa circulação de 15.000 exem-
plares diários, a "Folha da Noite" é com todos 
esses títulos digna de figurar na galeria dos expoentes da imprensa moderna 
da capital de S. Paulo. 

A Redacção da "Folha da Noite" acha-se montada em confortável sala 
situada á rua da Bôa Vista n.° 51. 

"ft tribuna" òe ffantog 

Numa resenha sobre os principaes orgams da imprensa paulista, não podia 
ser esquecida a cidade de Santos, que é, depois da capital, o mais interessante 

centro de culto jornalístico do nosso Estado. 
Occupando, desde longos annos, sin-

gular destaque no ambiente politico da vi-
sinha cidade marítima, "A Tribuna" é, na-
turalmente, a primeira folha indicada no cri-
tério de quem analyse o desenvolvimento da 
imprensa santense. Vale a pena, pois, falar 
aqui da sua existencia até á presente data. 

Fundada pelo jornalista Olympio Lima, 
que, fugindo a perseguições politicas, che-
gara a Santos em 1893, a actual folha teve 
uma vida agitada e perigosa. 

Installada na rua General Camara n.° 
25, teve "A Tribuna" de transferir-se para 
outro prédio da mesma rua — no qual ainda 
hoje permanece — por desintelligencia po-
litica entre o proprietário do primeiro pré-
dio citado e o fundador e orientador da 
folha. 

Passado alguns annos, Olympio Lima, 
adoentado e fatigado enormemente pelas lu-

Nascimento jún io r 

tas sustentadas, veiu para esta capital, passando a gerencia ao Sr. Paiva Ma-
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galhães. Aqui, Olympio Lima arrendou o "Commercio de S. Paulo" (hoje "Jor-
nal do Commercio") cujos prejuisos cobria com os lucros d "A Tribuna"; mas 
peorando-lhe a saúde, foi obrigado a abandonar a vida jornalística e, a conselho 
medico, partiu para o Rio em direcção ao Norte. Falleceu, na Capital Federal, 
em 4 de Outubro de 1907. 

Nomeado testamenteiro e inventariante, o Sr. Paiva Magalhães, amigo de-
dicado de Olympio Lima, assumiu a gerencia d "A Tribuna", dirigindo-a até 
Julho de 1909. Findo o inventario, o jornal foi vendido em haste publica e 
arrematado por Manoel Nascimento Júnior e Rocio Egydio de Queiroz Aranha, 
já fallecido. Sob a orientação dos novos proprietários, a folha moderou a sua 
linguagem, tomando a feição moderna de orgam noticioso e informativo. 

Simultaneamente, transformou-se-lhe a tiragem, que augmentou de ma-
neira a dar diariamente uma media de 14 paginas. Em Outubro de 1912, com 
a retirada do socio Rocio Egydio de Queiroz, assumiu o Sr. Nascimento Júnior 
todo o activo e passivo da firma. 

Em 1919, o actual director e proprietário adquiriu o prédio onde func-
ciona o jornal, reformando-o de accordo com as necessidades do seu grande 
desenvolvimento. A "Tribuna" é hoje considerada, com justiça, um dos mais 
importantes e bem feitos orgams de publicidade do Estado de S. Paulo. 

Entre os collaboradores effectivos da "A Tribuna", destaca-se o festejado 
publicista Alberto Veiga, que desde o tempo de Olympio Lima vem empres-
tando ás columnas desta folha o prestigio da sua penna fulgurante. 

<tommercío òe gnntog 

Apezar de novo, o "Commercio de Santos" goza de enorme acceitação 
popular e é considerado, pela sua independencia, o verdadeiro orgam da po-
pulação santista. 

Celebrizou-se em varias campanhas politicas, mercê da elevação de con-
ceitos e abstinência de interesses pessoaes que sempre manteve em todas ellas, 
constituindo-se defensor dos princípios constitucionaes e guarda avançada do 
progresso e da cultura da cidade de Braz Cubas. 

Em suas columnas abrigam-se de continuo as aspirações de quantos se 
empenhem pela liberdade nacional: desde a reclamação modesta do operário, 
até a collaboração brilhante, culturada e sarcastica de um Martim Francisco. 

Foi fundado, em 7 de Janeiro de 1920, pelos Srs. Dr. Lincoln Feliciano, 
Dr. José Luiz de Jorge, Virgilio dos Santos Magano, Christovam Prates da 
Fonseca e Dr. Nilo Costa, passando este ultimo a ser exclusivo proprietário 
da folha, em Setembro do mesmo anno. 

A redacção do "Commercio de Santos" é constituída pelos brilhantes jor-
nalistas, Dr. Bruno Barbosa, secretario; Af fonso Schmidt, sub-secretario; Al-
varo Augusto Lopes, Stockler de Araujo, Perillo Prado, Gomes dos Santos 
Netto e A. Lossio. 

Foram seus primeiros radactores os Srs. José Simões Coelho, Paulo Gonçal-
ves, Corrêa Júnior, Alberto de Carvalho, Af fonso Schmidt, e Ovidio de Andrade. 

A gerencia está a cargo do distincto cavalheiro Sr. Manoel Carvalho. 
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Alem das folhas acima, publicam-se aqui os diários "O Combate", "A 
Capital", "II Piccolo", o "Diário Espanol", a "Tribuna Italiana" e os perió-
dicos "Le Menssager de S. Paul", "Al-Mizan", "A Revista", e outros. Publi-
ca-se também nesta capital o "Diário Official", orgam que edita os actos off i -

Entre as revistas de grande circulação, destacatn-se "A Cigarra", a "Vida 
ciaes do Governo do Estado e que tem larga acceitação do funccionalismo publico. 
Moderna", a Vida Paulista" e a "Illustração Paulista, contando a primeira delias 
com a collaboração effectiva dos mais brilhantes poetas da geração contemporânea. 
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(Ds 1100000 Collabombores 
O acêrto que presidiu á organização desta obra, e que tanto recommenda 

o seu director, sr. Antonio Carlos da Fonseca, ainda se evidencia no critério com 
que foram escolhidos os seus collaboradores. 

Conhecido o fim único deste trabalho, e que é o de patentear ao Brasil 
inteiro, no anno do seu Centenario, -o desenvolvimento de S. Paulo, nada mais 
fácil que applaudir a distribuição dos differentes capítulos que o deveriam 
constituir a pennas adextradas e competentes. 

São Paulo acompanhou, durante os primeiros cem annos de independem-
cia, o progresso do Paiz, tendo-o, por vezes, excedido e sobrepujado. Isto, po-
rém, sem marchar á parte no caminho da evolução, portanto, fiel ao regimen 
federativo, e dentro dos limites da sua autonomia, poude S. Paulo contribuir, 
com uma grande parte, talvez a maior, para o geral desenvolvimento da Nação. 

Na politica, no commercio, nas letras, como nos demais ramos a que se 
dedicou a actividade dos seus filhos, S. Paulo alcançou resultados magníficos, 
que bem assignalam a pujança da sua vida material e intellectual. 

E' impossível estudar a sua politica, a interna propriamente dita, sem re-
conhecer, ao mesmo tempo, o lugar de relevo que lhe está reservado na da Fe-
deração, e a influencia que exerceu, já pela rectidão dos seus princípios, já pela 
lealdade dos seus meios. 

Os srs. drs. Altino Arantes e Carlos de Campos accederam gentilmente ao 
convite que o sr. Antonio Fonseca lhes dirigiu, de maneira que aos dois emi-
nentes homens de governo se devem os substanciosos estudos sobre "A adminis-
tração paulista" e "São Paulo na Federação". Ex-presidente do Estado um, 
"leader" da bancada paulista na Camara Federal outro, ambos podem dar teste-
munho seguro do que escreveram, porque são ambos figuras das mais repre-
sentativas da nova geração de políticos paulistas. Mui justificável é, portanto, 
a homenagem especial que lhes prestam, neste volume, os organizadores de "São 

Paulo é seus homens cio Centenario". 
O sr. Mário Tavares, que se incumbiu de es-

crever sobre "O parlamento paulista", também é 
dos políticos mais experimentados. Deputado por 
varias legislaturas, e "leader" da Camara Estadual 
durante muitos annos, sempre se houve nesses car-
gos com egual prudência e critério. Orador fluente, 
sem exhuberancia de rhetorica, mas com sóbra de 
energia e reciocinio, era a sua a ultima palavra ou-
vida, com acatamento, nas contendas politicas que 
se suscitaram 110 tempo em que representou dire-
ctamente a opinião do governo. Estudioso do nosso 
idioma, o seu estylo é como a sua eloquencia: 
sobrio. Com uma visão larga dos homens e das 
cousas, visão que adquiriu na longo trato com a po-

litica. que desde moço se empenhou, a sua penna 
não detém nas particularidades minimas e com 
dois traços fortes reproduz o caracter de toda uma 

época. O seu estudo sobre "O parlamento paulista" não é, pois, a enumeração fasti-
diosa de nomes e de datas, é antes o transumpto dos factos principaes que 
agitaram o velho casarão da praça João Mendes. 

Dr. Mário Tavares 
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Nem sempre a politica é factor de progresso. Muitas vezes, é ella em-
pecilho á evolução natural de um povo, ou por falta de entendimento dos que 
a praticam, ou por vificio na applicçaão dos seus princípios. Quando os inte-
resses da politica collidem com os da justiça, e os desta são pelos daquella 
subjugados e vencidos, a politica é então perniciosa e entrava o desenvolvimento 
do paiz sobre que espalhe os seus malefícios. Produz-se a paralysia do organis-
mo social, todas as forças vivas como que desapparecem. 

A nossa politica, ainda que desviada algumas vezes da trajectória re-
ctilínea pelos arruaceiros de esquina, deixou sempre livre a esphera de acção 
da justiça, de maneira que S. Paulo se pode jactar de possuir, actualmente, um 
dos mais perfeitos e mais bem organisados apparelhos judiciários do paiz. 

A um ministro, a um juiz e a um advogado confiou a direcção desta re-
vista o estudo de tres theses interessantes e que se relacionam todas com a 
justiça. 

João Mendes Júnior, que já agora vive a saudade de todos nós, começava 
a escrever para esta obra um estudo sobre "As letras jurídicas em S. Paulo". 

A morte privou-nos, porém, do brilho que o seu nome eminente empresta-
ria ao nosso trabalho, e é com o pezar de uma perda irreparavel que lhe presta-
mos, nestas linhas, a homenagem da nossa admiração e do nosso respeito. 

O sr. Dr. Adalberto Garcia, que tomou a si o encargo de escrever sobre "A 
Justiça em S. Paulo", produziu um trabalho digno do renome que S. Excia. goza 

entre nós, como integro e compe-
tente magistrado que é. Esses estu-
dos são da sua preferencia, como 
se pôde verificar pelos trabalhos 
anteriores que publicou. E' um dos 
mais dedicados cultores da Scien-
cia penal em S. Paulo, e tendo 
exercido por muitos annos a pro-
motoria publica da capital, firmou 
reputação de orador, pelo brilho 
da sua palavra fácil, pela precisão 
e justeza dos seus raciocínios e pe-
la propriedade das suas imagens. 
E' um dos nomes, da tribuna ju-
diciaria de S. Paulo, que o Dr. 
Ernesto Sampaio se incumbiu de 
estudar. 

O sr. Dr. Ernesto Sampaio per-
tence á nossa mais nova geração 
de advogados. E' moço estudioso 
e culto, escriptor e poeta de gran-
de merecimento. O seu trabalho, 
que será publicado no segundo vo-
lume, confirmará por certo a jus-
ta consideração que desfructa nos 
nossos meios intellectuaes. 

A tribuna judiciaria de S. Paulo 
possue um passado de glorias. Passaram por ella os maiores oradores do Brasil, 
e um dos últimos nomes que ella conserva com carinho é o do Barão Bazilio 
Machado, o erudito professor de Economia Politica da Faculdade de Direito. 
De Bazilio Machado para cá também é grande a pleiade de moços de talento, 



os quaes têm contribuído para que a tribuna judiciaria de S. Paulo não des-
mereça no presente do que foi no passado. 

Da nossa velha Faculdade de Direito têm 
sahiclo, para o paiz, algumas das figuras mais 
brilhantes da jurisprudência, da oratoria e das 
letras. Ella tem sido, em quasi cem annos de 
existencia, o maior centro intellectual do Brasil, 
tendo conseguido reunir, sob suas arcadas, em 
determinadas épocas da nossa historia, as gera-
ções que maior influencia exerceram na evolução 
politica social e literaria do paiz. 

Todavia, é digno de nota o actual movimen-
to literário de S. Paulo, o qual se caracteriza pela 
desorientação e desorganização, motivadas ambas 
pela falta de um ideal a perpetuar. 

Em virtude do papel saliente que desempe-
nhou nesse movimento, ninguém melhor do que 
o Dr. Menotti de Picchia nos poderá orientar no 
caminho da nova escola. O sr. Dr. Menotti de! Pic-
chia goza de invejável reputação em todos os cen-
tros intellectuaes do Brasil, tendo já uma glan-
de bagagem literaria. 

O subtitulo que coube a Aristêo Seixas é talvez improprio, porquanto não 
só dos velhos falará o distincto escriptor paulista, serão de todos aquelles que 
se conservaram fieis á tradicção das nos-
sas letras. 

Aristêo Seixas é uma das pennas mai: 
brilhantes da moderna geração de es 
criptores paulistas, salientando-se na pro 
sa como no verso. Collabora ha muito: 
annos na imprensa da capital, e os seu: 
trabalhos de critica são verdadeiras mo 
nographias, cheias de ensinamentos e 
de erudicção. Polemista vigoroso e dex-
tro, constituiu-se, desde os mais tenros 
annos, em acérrimo defensor de verná-
culo, tendo prestado, nesse sentido, ines-
timáveis serviços á literatura patria. E 
uma das nossas mais perfeitas organiza-
ções de critico, successor directo de Svl-
vio Romero e de José Veríssimo, aos 
quaes sobreleva, entretanto, pela corre-
cção da linguagem e pelo apurado senso 
esthetico. 

Publicou vários livros de poesias e 
promette-nos, para breve, esplendida col-
lecção de sonetos, a que deu o nome Aristeo Seixas 
de "Pôr de sol". 

Para remediar a falta do seu trabalho sobre "Os velhos", que sahirá no 
segundo volume, os directores da presente publicação offerecem aos seus lei-
tores quatro sonetos de Aristêo Seixas, quatro verdadeiras obras primas. 

Menot t i Del Picchia 
Redactor Politico 



DEPOTS INCONTENTADO 

Ventura que chegaste, sonho ardente, 
Que, emfim, alcanço amargurado e triste! 
Será melhor sonhar perpetuamente, 
Si o bem com quem sonhamos não existe 

O mal não fere, o bem não nos propina 
O desejado instante da ventura: 
Pois não existe o mal que se imagina, 
Pois não existe o bem que se procura. 

Porto buscado. . . Tem mais vida a gente. 
Quanto mais delle pesarosa diste! 
Felicidade, és vã! Paixão demente, 
Morreste! Instante de prazer, mentiste! 

Ha na infelicidade que fulmina 
l'ma felicidade que fulgura; 
E no conforto do prazer domina 
o desconforto de uma dôr futura. 

Não passarás, delicia de um segundo. 
Sem a der, que é um exemplo e uma verdade 
Porque ha, glorificando o nosso mundo, 

Desde que Adão peccou, do berço á lousa, 
— Para sua illusão e seu tormento, 
A humanidade sente a mesma cousa: 

Num misto de temor e de ansiedade, 
Para a perpetuação do amor fecundo, 
O sacrifício da maternidade. . . 

Pelo que está por vir — uma ansiedade, 
Pelo que existe — um aborrecimento, 
De tudo que se foi — uma saudade. . . 

O MONGE 

Por visitar-te, esforço-me e trabalho, 
O' casa, ó ninho, ó canto, ó tecto amigo! 
Sendo tu mesma o que, a sonhar, persigo, 
Por te rever, das afflicções me valho! 

Vem dalii, do teu intimo agasalho, 
Tudo o que eu dou e tudo o que eu mendigo! 
Vem de ti o meu premio e o meu castigo, 
Todo o mal que perpetro e o bem que espalho! 

Bem que, por vago, nunca frutifica; 
Mal que, zombando da fragilidade, 
Quanto mais fere, mais se multiplicai 

Bem que não sinto, mal que não me deixa 
No perpetuo clamor desta saudade 
E na amarga impotência desta queixa! 

Os demais ramos da Arte (musica, pintura e 
esculptura) esta revista apresenta um bem elaborado 
estudo da autoria do sr Dr. Freitas Valle. Este 
distincto homem de letras é, sem favor, dos que 
acompanham com maior interesse a evolução da 
Arte em S. Paulo, sendo elle proprio um artista 
de muito merecimento. 

A imprensa tem collaborado efficazmente na 
evolução artistica de S. Paulo, bem como no seu 
progresso material, politico e social. Coube ao sr. 
Corrêa a tarefa de estudal-a, e o sr. Corrêa Jú-
nior nos apresenta, neste volume, mais um attes-
tado das suas bellas qualidades de escriptor e de 
poeta. 

Os srs. Drs. Ramos de Azevedo e Af fonso 
d'£. Taunay firmam, respectivamente, dois traba- Dr. Freitas Valle 
lhos sobre "A construcção civil em S. Paulo" e 
"O Museu no centenário". Os nomes dos dois eminentes paulistas, subscrevendo 
taes artigos, valem por uma recommendação. O Sr. Dr. Ramos de Azevedo é 
uma das glorias da engenharia nacional, um dos primeiros architectos do Brasil, 
e o Sr. Dr. Af fonso d'E. Taunay é o profundo conhecedor da nossa historia 

l'eor que a cella, é o mal que me enclausura 
No derradeiro passo dos meus diasl 
Participam da mesma desventura 
Os meus cantos e as minhas l i tan ias . . . 

Jã não supporto a solidão sem cura 
Dos dias quentes e das noites frias. 
Hebo o fel, curto a dôr, soffro a amargura, 
Perambulando pelas arcarias . . . 

Vivo de solavanco em solavanco, 
Mas, perseguido, o campo não deserto, 
Mas, castigado, as lagrimas estanco. . 

E, a carregar este burel de monge, 
Eu sinto a morte cada vez mais perto, 
Eu sinto a vida cada vez mais longe. . . 



Dr. Af fonso Tounay 

colonial, o incansavel pesquizador de thesou-
ros com que vem enriquecendo o patrimó-
nio historico do nosso Estado. E' também 
escriptor da raro mérito, tendo, publicado 
no "Correio Paulistano" narrações interes-
santes de episodios dos tempos coloniaes. 
num estylo seguro e harmonioso. 

Os Srs. Drs. Jorge Street, Ferreira 
Ramos e Lelis Vieira incumbiram-se, res-
pectivamente, de estudos concernentes á 
industria, á agricultura e ao commercio 
de São Paulo. São tres nomes que dispen-
sam apresentação. O Dr. Jorge Street é o 
industrial progressista e culto, dotado de 
uma capacidade de trabalho só egualada 
pela sua competencia nos assumptos de sua 
predilecção. E' um dos maiores bemfeito-
res do Estado de S. Paulo, e a sua Fa-
brica de Tecidos de Juta, organizada se-
gundo os mais recentes e aperfeiçoados 
methodos, já se tornou o ponto de vista 
obrigatorio de quantos procuram conhecer o 
desenvolvimento das industrias em S. Paulo. 

O Dr. F erreira Ramos é presidente da Sociedade de Agricultura, e o sr. Lelis 
Vieira é o espirito versátil que todos admiramos, jornalista e homem de negocios. 

A base, porém, do desenvolvimento aue 
se operou em S. Paulo nos primeiros cem 
annos de independencia politica do paiz, tem 
sido a instrucção publica. Sobre esse assum-
pto falará, com a competencia que lhe re-
conhecemos, o sr. Dr. Fernando de Azevedo, 
que, da moderna pleiade brilhante de edu-
cadores paulistas, é, por sem duvida, um dos 
mais cultos e dos mais dedicados. Formou-se 
em direito pela Faculdade de S. Paulo e de-
dicou-se, a principio, ao magistério particular, 
tendo sido convidado, mais tarde, pelo actual 
governo, para reger a cadeira de latim na 
Escola Normal. Tem collaborado na impren-
sa paulistana, e é, alem de um fervoroso parti-

dário da cultura classica, uma das mais jovens autoridades em matéria de ensino. 
São esses os collaboradores da obra que se propoz patentear, no anno do 

Centenario, o lugar de relevo que S. Paulo conquistou no seio da Federação. 
Ainda agora não sabemos a quem felicitar: se aos directores do "S. Paulo 

e os seus homens no Centenario", pela escolha acertada que fizeram, se aos 
leitores, pelas horas de alto prazer espiritual que lhes vai proporcionar a leitura 
de trabalhos de tanta valia. 

Fernando Azevedo 
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Organisadores 
Introducção 

Dr. Al t ino Arantes •— A administração em São Paulo 
Dr. Adalberto Garcia — A Justiça em São Paulo . 
Dr. Freitas Valle — A Arte em São Paulo . . . . 
Dr . Affonso Tonnay — O Museu Paulista . . . . 
Menotti Del Picchia i v Os novos 
Corrêa Júnior — Imprensa Paulista 
Francisco Patti — Os nossos collabpradorcs . . . . 

P A R T E O F F I C I A L 

Camara dos Deputados 
Camara Municipal 
Congresso Estadoal — Senado 
Estado de São Paulo — Resumo histórica . 
Ministros Paulistas. 

Dr. . Azevedo Marques 
D r . José Pires do Rio 
Dr . Sampaio Vidal 
D r . Veiga Miranda 

Presidência do .Estado 
Prefeito Municipal — Dr. Firmiano Pinto 
O futuro Presidente 
Suprema Magistratura da Nação . . . . 

P A R T E S O C I A L 

Conde Alexandre Siciliano 
D r . Arnol fo Rodrigues de Azevedo 
D r . Carlos de Campos 
Dr . Gabriel A . da Veiga 
D r . Lemos Torres . . 
D r . Leopoldino dos Passos Júnior 
Senador Rodolpho Miranda •• . 
Escuptor Starace 
Automovel Club 
Club Português 
Conservatorio Dramatico e Musical de S. Paulo 
Gomes Cardim 
Jockey Club Paulistano 
Sociedade Hippica Paulista 
Um Estadista Insigne 



P A R T E I N D U S T R I A L 

Antonio de Camillis 
Brasital S]A 
Brunetto Cioni & Cia 
Campos Irmãos & Cia 
Cappellificio Serricchio 
Comipanhia Antarct ica Paulista. 

A rmour do Brasil 
Mechanica e Importadora de S. Paulo . . . . 
Nacional de Estamparia 
Fiação e Tecidos S. Bento 

" S. Mart inho 
" Guaratinguetá 

Nacional de Tecidos de Juta 
Paulista de Aniagens 

de Industr ia e Commercio 
Docas de Santos 
Constructora de Santos 
Constructora em Cimento Armado 

Continental Products Company 
Cottonif icio Rodolfo Crespi 
Fabrica de Tecidos Japy 
Fabrica de Productos óhimicos Sta. Cléo 
Fiação, Tecelagem, Estamparia, Ypiranga " J a f e t " . . . . 
Matarazzo 
Oetterer, Speers & Cia 
Pereira Ignacio & Cia 
S- Boyes & Cia 
Soe. Anonyma " Fabrica Vo to ran t im" 
Trevisioli, Borin & Cia 
Viuva Craig & Cia. . ' ' ; 

PARTE COMMERCIAL 

A . Barboza & Cia. 
Assumpção & Cia 
Banca Francese e Ital iana per 1'America dei Sud 
Banco Allemão Transatlantico 
Banco Commercial do Estado de S. Paulo 

" Commercio e Industr ia de S. Paulo 
Nacional Ul t ramarino 
Português do Brasil 

Brasilianische Bank f i i r Deutschland . . . 
Caixa Economica do Estado de S. Paulo 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

Ferroviár ia S. Paulo-Goyaz 
Mogyana 
Brazileira de Seguros 
Navegação Fluvial Sul Paulista 
Commercio e Navegação Pereira Carneiro & Cia 

Estrada de Ferro Sorocabana 
F . P. Ramos de Azevedo & Cia 
Frontão Bôa Vista 
London & Brazil ian Bank Limited 
Loteria de S. Paulo 
Lloyd Real Hollandez 
S. Paulo Railway Co 
Serviço Telephonico 
Sociedade Anonyma Leonidas Morei ra 
The Bri t ish Bank of South America 
The Royai Bank of Canadá 
The S. Paulo Tramway, L ight and Power Co 

Município de Santos 
" Campinas 
" Ribeirão Preto 
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