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OBRAS

Albuquerque Coelho, Duarte — (Marquês de Basto, Conde e Senhor
de Pernambuco) — MEMÓRIAS DIÁRIAS DA GUERRA DO BRASIL
- 1630-1638. Recife, 1944. (Secretaria do Interior). XXIV330 p. er.
A Secretaria do Interior do Estado de Pernambuco, no louvável
empenho de comemorar o terceiro centenário da restauração pernambucana, vem reproduzindo uma série de livros fundamentais para o
conhecimento desse fato de capital importância na História do Brasil.
No desdobramento desse programa cultural, acaba de ser dado a lume
com uma Nota Explicativa do Sr. Arnóbio Tenóriol Vanderlcy, diretor daquela Secretaria, mais um livro indispensável para os estudiosos
das lutas da restauração pernambucana. Trata-se das Memórias Diárias da Guerra rio Brasil, de autoria de Duarte de Albuquerque Coelho,
Marquês de Basto, Conde e Sanhor de Pernambuco. A edição se recomenda não somente polo seu acabamento material como pelo cuidado
com que se fez o confronto da tradução de Melo Morais com o original espanhol existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Esse confronto foi entregua à dedicação' e à competência do Sr. Durval Mendes, especialmente designado pelo Governo de Pernambuco
para esse meritório trabalho de divulgação histórica.
Creio que nada mais preciso acrescentar sobre o valor da presente edição. Quanto aos seus méritos para a nossa História, nada
mais devo lembrar do que as palavras cio Capistrano de Abreu, ao considerar que Duarte Coelho é o admirável historiador da restauração de
Pernambuco. Esse julgamento mantém-se como uma sentença definitiva que em qualquer tempo pode ser confirmada.
R. G.

Alves Nogueira, M. T. - - O MONGE CAVALEIRO NICOLAS DURAND
DE VlLLEGAGNON. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DAS
RELAÇÕES FRANCO-BRASILEIRAS NO SÉCULO XVI. (Biblioteca
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Brasileira de Cultura, II. Direção de Basílio de Magalhães e
Cândido Jucá (filho) . Rio de Janeiro, 1944 . Editora PanAmericana S/ A. (Epasa) 2 map. 220 p.
A obra de M. T. Alves Nogueira, foi publicada em alemão com
o título - - Der Monchsritter-Nikolaus Durand von Villegaignon,
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1887; a tradução para o vernáculo na
edição atual é devida ao Dr. Rodolfo Coutinho, que ia traduziu a contento a História do Açúcar, de O. von Lippmann, publicada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, Rio, 1942.
Merecem reparo nesta tradução as .ilterações sofridas pelo nome
do herói,, e que vem a ser Nicolau para Nicolas, e Villegaignon para
Villegagnon. Essa última ortografia procura justificar o Sr. Basílio
de Magalhães, que escreveu as biografias de Alves Nogueira e Villegaignon, com o fundamento de que o "nome sem o / se encontra nos
melhores historiadores que lhe fizeram referências ou dele mais particularmente trataram, como, por exemplo, Léon Guérin, Paul Gaffarel e o próprio Arrhur Heulhard". Tal alegação não tem razão de ser,
senão quanto ao último dos autores citados, que apesar de estampar
em seu livro a assinatura fac-similada do Villegaignon, escrever no
texto por conta própria Villega^non.
Aliás, Heulhard, na opinião dos críticos, fez obra suntuosamente
impressa, que carece de critério histórico. Os três maiores historiadores brasileiros, Vornliagen, Rio-Brancp e Capistrano de Abreu, sempre escreveram Villegaignon, que ainda é o nome oficial da ilha ou
quase ilha em frente ao Aeroporto do Rio de Janeiro, e onde se instalou, há poucos anos, a Escola Naval.
Quanto à obra em, si o que se pode dizer é que não pertence à
classe dos livros da literatura exótica essenciais ao conhecimento da
história do Brasil no que entende com as relações franco-brasileirss
no século XVI ; prova deste asserto colhe-se no fato de que, publicado há longos anos, tem passado quase despercebido aos estudiosos.
que desdenham justamente de suas compiladas informações.

R. G.

Bates, Henry Walter — O NATURALISTA NO Rio AMAZONAS . Tradução, Prefácio e notas de Cândido de Melo Leitão. (Biblioteca
Pedagógica Brasileira, série 5.a, ns. 237-237-A) - - São Paulo,
1944. Companhia Editora, Nacional . 378, 398 p. il.
Em tradução brasileira do prof. Dr. Cândido de Melo Leitão,
acaba de ser editado, ní Coleção Brasiliana, que tf>m prestado inestimáveis serviços à cultura nacional, a famosa obra de Henry Walter

Bates, The Naturalist on the Amazon River. O tradutor, nome conhecido como eminente naturalista brasileiro, não se limitou ao trabalho
de verter para a língua portuguesa o livro de Bates : enriqueceu-o,
também, de copiosas notas, que elucidam o texto, dilatando-lhe o
âmbito de exposição. Bates pertence ao grupo de sábios europeus
que penetraram a bacia fluvial amazônica, inteirando-se de numerosas
observações que constituem hoje dados científicos de uso e conhecimento internacional. O Amazonas foi perlustrado por esse naturalista com uma altai paixão de pesquisa e um elevado cabedal de cultura especializada. Daí a importância que tem para o Brasil o seu
trabalho agora publicado em edição brasileira.

R. G.

BRASIL (O) E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. - - (Ministério das
Relações Exteriores) . Vols. l/li. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 238, 242 p.
Calmon, Pedro — PEQUENA HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA,
PARA A ESCOLA PRIMÁRIA. (Biblioteca Pedagógica Brasileira,
série 2.a. Livros Didáticos, 32) 6.a edição. São Paulo, 1944,
Companhia Editora Nacional. 162 p. il.
. O REI DO BRASIL (Vida de D. João VI). (Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana. Vol. 228). São Paulo.
1944. Companhia Editora Nacional. 228 p. -- Reedição.
Câmara Cascudo, Luís da — INFORMAÇÃO DE HISTÓRIA E ETNOGRAFIA. Recife, 1944. Editora Tradição. 213 p.
Dois estudos históricos e seis de etnologia e folclore foram
incluídos no último volume do S'r. Luís da Câmara Cascudo, o ilustre
polígrafo do Rio Grande do Norte.
Referem-se os dois primeiros a importantes questões da história
dos primeiros anos do Brasil : "A intencionalidado no descobrimento
do Brasil" e "O mais antigo marco colonial do Brasil", este o que,
tendo sido colocado provavelmente pela expedição exploradora de
1501, ainda existe numa praia de Touros, no Estado nordestino.
Os seguintes, versam assuntos em que o Sr. Luís da Câmara Cascudo já dispõe de sólida reputação internacional. São os! seguintes
* os respectivos títulos, que por si mesmos dizem do interesse dos temas : "Os índios conheciam a liberdade privada ?" - "A criação do
homem entre os índios do Brasil". — "A tradição do dilúvio para os
indígenas brasileiros". — "Avifauna no folclore brasileiro". - "Uma
interpretação da couvade". — "Superstições meteorológicas".
H. V.
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Coelho, Jayme e Traverso, Antônio — HISTÓRIA DO BRASIL (Exame
de Admissão ao curso ginasial) . Rio de Janeiro, 1944. Epasa,
108 p.
A literatura didática no Brasil tem sido um paraíso de aventuras de muitas incompetências corajosas, principalmente no capítulo
atinente à história do Brasil. Os professores Jayme Coelho e Antônio
Traverso escreveram, de colaboração, um compêndio destinado a transmitir aos jovens que só preparam para oí> exames de admissão ao curso
ginasial. Nessa experiência os dois educadores não incorreram nos
erros que povôarn inúmeros trabalhos congêneres largamente divulgados em todo o país. Trata-se de um folheto no qual se acham resumidos com clareza os aspectos essenciais da Historiai do Brasil. O livro, além da correção histórica, apresenta, assim, um estimável valor
didático. E da tua leitura não se, extrairão as falsas noções que, em
muitos compêndios semelhantes, têm servido para perpetuar, através
de sucessivas gerações brasileiras, alguns errôneos julgamentos sobre
o passado de nossa Pátria.

R. G.

Cor tesão, Jaime — CABRAL E AS ORIGENS DO BRASIL. (ENSAIO DE
TOPOGRAFIA HISTÓRICA). Rio de Janeiro, 1944. Edição do
Ministério das Relações Exteriores. 180 p. il.
Trabalho de profunda erudição histórico-geográfica é o que realizou o cminento historiador português Sr. Jaime Cortesão, hoje> estabelecido entre nós, a pedido do ministro Bernardino José de Sousa,
presidente da comissão oficialmente encarregada de determinar os
lugares em que se registraram os atos históricos do descobrimento do
Brasil, bem como a respectiva demarcação.
Pondo em execução a incumbência que lhe foi confiada, à vista
de numerosos textos antigos, a começar pela carta de Pero Vaz de
Caminha, e à vista, principalmente, de muitos mapas, roteiros e atlas
- alguns dos quais ainda desconhecidos no Brasil -- efetuou não
apenas um "ensaio de topografia histórica", mas verdadeira obra de
erudição e critica, esgotando, praticamente, o assunto.
f O rosultado dessa minuciosa pesquisa acha-se compendiado no
volume intitulado Cabral e as Origens do Brasil, mandado editar pelo
Ministério das Relações Exteriores. Inscrevendo-se em nossa bibliografia brasiliana, será, daqui por diante, de insubstituível consulta,
para todos os quo tiverem curiotidade de saber, com precisão, qual o
local em que se escreveu a primeira página de nossa história política,
em fins de abril do ano «de 1500.
H. V.

Costa, Dídio — SALDANHA -- Almirante L. Ph. de Saldanha da
Gama. — Bibliografia. — Edição do Serviço de Documentação
da Marinha. Seção de História Marítima, do Brasil. Rio de
Janeiro, 1944. 485 p. il.
A mais completa biografia do contra-almirante Luís Felipe de
Saldanha da Gama, um dos mais notáveis marinheiros do Brasil, será,
certamente, a que organizou o comandante* Dídio Iratim Afonso da
Costa, visto ter sido interrompida pela morte a que há muito vinha
preparando seu sobrinho-neto Waldemar de Saldanha Ramiz Wright.
Todas as fases da vida do morto \ da Campo Osório são mencionadas 110 volume simplesmente intitulado Saldanha. Todas as comissões por ele desempenhadas, campanhas navais e militares em que
tomou parte, opiniões ««pendidas por escritores e políticos, civis e
militares, aí aparecem em grande número, mostrand» a razão de seu
prestígio, quase meio século depois de seu desaparecimento ainda
mantido.
Depois de significativa Introdução e de minuciosa Cronologia,
constituem o livro trinta capítulos, contendo todas as fases da vida
do ilustre marinheiro.
H. V.

Ellis Júnior, Alfredo — CAPÍTULOS DA HISTÓRIA SOCIAL DE S. PAULO.
(Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana. Volume 235). São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional.
573 p.
O Sr. Ellis Júnior é professor catedrático de História da Civilização Brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São
Paulo. Seu livro presente encerra as aulas ou lições professadas naquele estabelecimento, restritas, tão somente à história da civilização
paulista, por outras palavras à história social de uma das unidades
brasileiras.
O juízo que se impõe a respeito desse livro pode ser expresso em
poucas palavras : E' obra de exaltação a São Paulo, justa, se não
fosse delirante e, em detrimento do resto do Brasil. Basta ler o que
ali se contém do nordestino, em relação ao s«rviço militar, onde se
escreve que —• ;'of que oj leva às fileiras é apenas o desejo de encostar-se a uma sinecura qualquer que lhe satisfaça a um tempo oj seu
instinto de mandriagem e o seu instinto de truculência, permitindo-lhe
sabrear o contendor nas rixas ou acutilar o povo nos motins. . ."
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O, Sr. Ellis Júnior, autor de Raça de gigantes e outros panfletos
do gênero, tendenciosos e anti-brasileiros, foi e continua a sei* separatista.

R. G.

Enes, Ernesto — Dois PAULISTAS INSIGNES : JOSÉ RAMOS DA SILVA
E MATIAS AIRES RAMOS DA SILVA DE EÇA. (Contribuição para
o estudo crítico de sua obra) — (1705-1763). Prefácio de Luís
Camilo de Oliveira Neto. Ilustrações de Alberto de Oliveira
Neto. (Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana.
Vol. 236). São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional.
487 p.
A Academiaf Brasileira de Letras, hrí tempos, em um dos seus
concursos anuais, instituiu um prêmio destinado a coroar o melhor estudo sobre Matias Aires Ramos da Silva de Eça, o clássico brasileiro
que escreveu as Reflexões sobre a vaidade dos homens. O concurso da
Academia destinava-sa a chamar a atenção dos estudiosos para uma
das figuras exponenciais da cultura brasileira na época colonial. Com
o tempo, o movimento dei estudos provocado pela iniciativa acadêmica parecia ter-se extinguido. Agora, o escritor português Ernesto
Enes acaba de publicar na Coleção Brasiliana, sob o título de< Dois
paulistas insignes, um longo estudo sobre José Ramos da Silva e Matias Aires, gravando admiráveis perfis dos dois paulistas ilustres, com
documentação a respeito tão copiosa quanto interessante. O Sr. Ernesto Enes, além de proficiente pesquisador, é escritor de largos recursos. Seu livro representa ótima contribuição ao conhecimento das
letras do Brasil e Portugal no século XVIII.
O Dr. Luís Camilo do Oliveira Neto, no belo prefácio que acompanha a obra, abona esse juízo sobro o valor e o trabalho do historiador lusitano.

R. G.

Faria, Júlio Cezar de — JOSÉ BONIFÁCIO, o MOÇO. (Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana. Vol. 233). São Paulo,
1944. Companhia Editora Nacional. 410 p. il.
O Sr. Júlio Cezar de Faria escreveu sobre a figura de José Bonifácio, o Moço, um excelente estudo, qite nobilita o biografado e dignifica o biógrafo. Historiador que tem a noção do valor dos documentos,
o Sr. Júlio Cezar de Faria narra-nos não somente a biografia de José
Bonifácio, mas também os acontecimentos gerais da história brasi-

leira que serviram de cenário a atuação de uma das inteligências mais
elevadas que já serviram à cultura e à política do país. A Coleção
Brasileira, quq tem foros de benemerência para o estudo da vida nacional, acrescenta, com o livro do Sr. Júlio Cezar de Faria, mais um
título à sua obra de divulgação do Brasil aos brasileiros.

R. G.

Ferreira, Tito Lívio -- GÊNESE SOCIAL DA GENTE BANDEIRANTE.
(Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana. Volume 240). São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional.
256 p.
O autor estuda as instituições sociais de São Paulo durante os
primeiros tempos da colonização, com base nas Atas das Câmaras de
Santo André da Borda Campo e de' São Paulo, publicadas há ano:*
pelo governo paulistano. A formação da sociedade, os primeiros conflitos sociais, originários de interesses em jogo entre os moradores, ali
aparecem em destaque especial, amplamente documentados.
Merece louvores o belo estudo do Sr. Tito'Lívio Ferreira, sócio
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

R. G.

Ferreira de Rezende, Francisco de Paula — MINHAS RECORDAÇÕES.
Prefácio de Otávio Tarquínio> de Sousa. Introdução de Cássio
Barbosa de Rezende. Rio de Janeiro, 1944. Livraria José
Olympio, Editora. 542 p.
Fiel à sua orientação, de incluir na Coleção Documentos Brasileiros memórias devidas não só a vultos eminentes na política e nas
letras, mas também a figuras simplesmente representativas da sociedade brasileira de outros tempos, editou a Livraria José Olímpio o
volume intitulado Minhas Recordações, de autoria de Francisco de
Paulai Ferreira de Rezende, magistrado, político e fazendeiro mineiro
do século passado.
Não se trata, evidentemente, de obra destinada à inscrição entre
as poucas que merecem a categoria de excelentes, que possuímos no
gênero. Encerra, porém, contribuição bastante apreciável para o conhecimento da história de uma grande família do Sul de Minas, durante o Segundo Reinado, das viagens à Corte e estudos de Direito
em &ão Paulo do narrador, sua passagem pela magistratura, em Queluz,
e pela advocacia e a lavoura, no município de Leopoldina, já em
outras regiões da então província. A revolução liberal de 1842, seus
companheiros de estudos e professores da Academia, algumas con-
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tingências políticas e econômicas, oferecem ocasião para interessantes observações do autor. Usos e costurri£« mineiros, as eleições e a
abolição, ao lado de curiosos retratos de vultos que passaram; a seu
lado, mantém interesse em torno da despretensiosa narrativa.
À vista da raridade com que aparecem, entre nós, os livros de
memórias, merecem simpático acolhimento as Minhas Recordações, de
Francisco de Paula Ferreira de Rezende, relevando-se-lhe os erros de
julgamento em que incide, sobre D. Pedro II, D. Isabel e o Conde
d'Eu, e a interpretação que apaixonadamente empresta à abolição,
embora não se lhe possa perdoar a ingênua defesa de uma obra antireligiosa que também escreveu, relativa a Pilatos e sustentando nada
menos que a loucura de Jesus Cristo.
H. V.

Freitas Nobre
JOÃO CORDEIRO . ABOLICIONISTA E REPUBLICANO.
(Coleção Ensaios, 1). São Paulo, 1943-44. Letras Editora.
130 p. il.
Freyre, Gilberto — PERFIL DE= EUCLYDES E OUTROS PERFIS . Desenhos dos Srs. Cândido Portinari e Santa Rosa. (Coleção Documentos Brasileiros, n.° 41). Rio de Janeiro, 1944. Livraria
José Olímpio Editora. 234 p.
Frischauer, Paul — UN PORTRAIT SANS RETOUCHES. GETULIO
VARGAS. Version française de Pierre Morei. Rio de Janeiro,
1944. Americ-Edit. 384 p.
Gaspar Viana, Artur -- HISTÓRIA DO BRASIL.) 3.a série Ginasial.
(Coleção Didática do Brasil — Série Ginasial. Vol. 6). São
Paulo, 1944. Editora do Brasil S/A. 412 p. il. — Relatado.
Gomes, Alfredo - - CAPÍTULOS DA HISTÓRIA NACIONAL . (Da gênese, evolução e concretização do ideal republicano. (Primórdios e consolidação da República. Fronteiras do Brasil). São
Paulo, 1944. Edições e Publicações Brasil Editora. 162 p.
São várias conferências que o autor, tenente Alfredo Gomes, fez
em 1942, no 3.° Batalhão do 4.° Regimento de Infantaria. Versam
em sua grande parte sobre a evolução do ideal republicano no Brasil,
tema ainda hoje discutido e não esgotado. De um modo geral, o autor
trata do assunto com conhecimento de causa, mas interpreta por vezes
os acontecimentos tirando deles conclusões suscetíveis de serem contestadas .

Começa, por exemplo, por ligar a gênese da idéia republicana
no Brasil — e na América — à revolta pernambucana de 1710. Ora,
o ideal republicano dos chamados Mascates, pelo menos como entendemos hoje esse sentimento, é coisa discutível. Bernardo Vieira de
Melo pode ser tido como um dos precursores da república no Brasil,
mas todos sabemos que a sua república era quase uma monarquia, ou
tinha, pelo menos, a forma aristocrática. Aliás, ele próprio citou, como
modelo, a república de Veneza. De toda a maneira, a facão republicana ou tida como tal na revolta dos Mascates, formava uma minoria que, afinal, não prevaleceu, e que se deu por vencida antes mesmo
da própria revolta ser dominada.
Adiante, diz o autor que o início da idéiu republicana foi, entre
nós, a conspiração de Tiradentes, seguida, pouco depois, da revolução
pernambucana de 1817, quando a; idéia se tornou em fato.
Conviria, porém, não e-mprestar aos acontecimentos históricos
maior importância do que eles de fato têm, ou tiveram em seu tempo,
sem o que não haverá História. Não há negar que a revolução de
1817 visou a forma republicana de governo. Mas não porque seus
autores professassem esse credo político, pois é fato que nenhum deles,
pessoas aliás conhecidas e conceituadas em Ptrnambuco, havia manifestado antes, em publicações ou particularmente, idéias republicanas.
O que se deu com a revolução de 1817 e, de uma maneira geral,
com outros movimentos republicanos anteriores à instituição do Império, foi que havendo os nativos se rebelado contra o domínio português e, conseqüentemente, contra o rei português, tinham necessariamente que encaminhar os acontecimentos contra ^5 princípio monárquico, pois dentro desse princípio não dispunham eles de rei ou
príncipe seu que tomasse a direção do novo Estado. E fora do princípio monárquico não havia outra forma aceitável de governo que não
fosse o republicano. Tanto os revoltosos de 1817 não tinham o sentimento republicano que na falta desse rei ou príncipe seu, pensaram
em recorrer a Napoleão, que curtia o exílio em Santa Helena. No
fundo, nesse com* noutros movimentos de rebeldia da colônia, o que
se deve antes procurar é o espírito liberal que animava os nativos contra o princípio despótico que significava e era de fato para eles o
governo da rei, o Sentimento de libertação, contra a opressão e o absolutismo da Coroa.
O autor insiste nas expressões Primeiro Império e Segundo Império, copiadas do modelo francês mas inaplicáveis no Brasil, onde
só houve um Império. Coerente com o seu princípio, fala em Primeira e Segunda Repúblicas, expressões emprestadas, também, da
história de França.
Diz que a Monarquia foi "artificial, e se apoiou numa nobreza
artificial, nobres de última hora e de ocasião, sem apego- à disciplina,
nobreza cujo manto deixava transparecer a tanga". São palavras que
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nada explicam, e muito menos o nenhum interesse^ do brasileiro pela
monarquia. Teria sido mais compreensível se dissesse o que todos
sabemos, isto é, que a monarquia, no Brasil, foi o monarca, como a
república foi e continua a ser os presidentes. Enquanto Dom Pedro II
foi respeitado e obedecido, ela se manteve entre nós. Mas no dia em
que não soube ou não poude se impcr ao meio que o cercava, a monarquia perdeu seu esteio.
E' inútil querer apurar se o brasileiro tinha ou não afeição à
forma monárquica, sabido que no fundo não tem apego a nenhuma
forma de governo : aceita ou transige oom todas, sejam liberais ou
opressoras, tudo dependendo de quem tem o mando. Por isso, talvez, a
propaganda republicana iniciada com o Manifesto de 1870, não teve
no tempo maior repercussão. Para muitos não passou de um gesto platônico, puramente lírico ou mera excentricidade, de vez que havia no
poder o Imperador, em pleno vigor da idade e cheio de autoridade.
E para a maioria passou desapercebido, o que tudo não se concilia
com a afirmativa do autor, de que "o ambiente político" se agitou
com a publicação desse Manifesto,, assinado, acrescenta, por 57 nomes, "quase todos de prestígio na época". A verdade é que eram em
sua grande maioria desconhecidos, jovtons inexperientes, sem nenhuma
situação política na vida do país, e cujas idades não passavam em
média, dos trinta e cinco anos.
Resumindo a chamada questão militar, ou os vários incidentes
militares que surgiram nos últimos anos do Império, o autor identifica-os com a propaganda republicana, encabeçada por um grupo de
jornalistas, estudantes e oradores populares. A verdade é que uma
e outra coisa evoluíram separadamente, de origens diversas e por caminhos distintos, como tinham também chefes distintos, mesmo porque os, dois mais em evidência nas fileiras militares, Pelotas p Deodoro, eram sabidamente monarquistas, ou tidos como tais. Só à última
hora é que os dois grupos se fundiram, ou melhor, se confundiram,
associando-se na queda do Império e implantação da República.
O autor, um militar, procura provar que o Exército, na Monarquia, ou pelo menos nos últimos anos da Monarquia, não gosava do
prestígio que merecia, parte por sua própria culpa e parte, grande
parte por culpa dos podercs públicos, a começar pelo Monarca, "sempre civil, sempre intelectual, que assistia indiferente à situação que
lhe acarretava a desafcição do Exército". E cita, a propósito, uma
frase de Floriano, segundo a qual "A Monarquia é inimiga disto" —
isto eram os botões da farda.
Com relação ao Imperador, é certo que era um intelectual. Mas
nãct parece que essa circunstancia o devesse indispor com o Exército,
onde existiam também intelectuais, a começar por Benjamim Constant,
um dos principaisi instigadores do movimento contra o Governo. E é
certo, também, que tinha sentimentos civis. Nem podia aliás deixar
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de ser assim, sabido que timbrava sempre em ser um Soberano civil,
que preferia a casaca preta ao uniforme com bordados, a escola ao
quartel ou à parada militar. Mas nem por isso desamparou o Exército
ou os militares, ev já procurei provar, com fatos, que grande partia da
assistência que estes tiveram do poder público, foi por inspiração ou
iniciativa do Monarca, que nunca deixou, por outro lado, de lhes fazer justiça. Não coincide, pois, com a vt-rdade histórica, a afirmativa
de que "Osório, Pelotas e o próprio duque de Caxias", como diz o
autor, estavam abandonados ao próprio destino, e sofriam "a dosatençâo e desconsideração do Governo". Ao contrário, estes três chefes
militares receberam do Governo toda a recompensa merecida pelus
serviços prestados à Nação ; basta referir qua todos três foram enobrecidos pelo Monarca, sendo que na nobiliarquia imperial nenhum civil obteve a recompensa que foi dada a Caxias — o título de Duque,
nada deslocado, entretanto, mim Olinda, num Paraná ou num RioBranco.
H. L.

. HISTÓRIA DO BRASIL. (Do Descobrimento até a Independência). Terceira Série para o Curso Ginasial, de acordo com o
Programa anexo à Portaria Ministerial n.° 170, de 11 de julho
de 1942. (Coleção Didática Nacional. Série Ginasial) •
2.a Edição. São Paulo, 1944. Edições e Publicações Brasil
Editora. 128 p. il. map. --Relatado.
La Condamine, Ch. — M. de — VIAGEM NA AMÉRICA MERIDIONAL
DESCENDO o Rio DAS AMAZONAS. Com 3 Apêndices. Tradução
de Cândido Jucá (filho). Trad. notas e apresentação de Basílio
de Magalhães. (Biblioteca Brasileira de Cultura. Direção de
Basília de Magalhães e Cândido Jucá (filho). N.° 1). Rio de
Janeiro, 1944. Editora Pan-Americana S/A (Epasa). 270
p. il. l map.
. RELATO ABREVIADO DE UMA VIAGEM PELO INTERIOR DA AMÉRICA MERIDIONAL. Tradução de Aristides Ávila. (Série Brasílica, 8). São Paulo, 1944. Edições Cultura. 214 p. 2. map.
São duas traduções da mesma obra de La Condamine — Relation
abregée d'un voyage íait dans Vintérieur de 1'Amérique Méridionale,
depuis Ia Cote de Ia Mef> da Sud, jusqu'aux cotes du Brésil et de Ia
Guyans, en descendant Ia Rivière dês Amazones, etc., a primeira
edição original, Paris, 1745, e a outra da segunda edição, Maestricht,
1778.
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Publicadas simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo,
essas traduções visam comemorar o bi-centenário da chegada de La
Condamine ao Pará, em 19 de setembro de 1743, de regresso de suas
observações nos chapadõeá dos Andes para a medição do arco do meridiano terrestre, como co-participante da comissão da Academia das
Ciências de Paris encarregada dessa operação.
A edição dirigida pelo professor Basílio de Magalhães, além da
apresentação desse ilustre historiador, é por ele anotada ; a das Edições Cultura vem desprovida de notas, afora as do próprio autor.
Esta Uam a mais da outra o mapa do grande ria do Maranhão ou das
Amazonas, levantado pelo padre Samuel Fritz em 1691, e retificado
por La Condamine em relação ao traçado do curso do rio.
Em apêndices trazem ambas documentos sobre o motim popular
na cidade de Cuenca contra os acadêmicos franceses e sobre os dramáticos sucessos de que participou Mme. Godin dês Odonais, esposa de
um dos membros da comissão.
R. G.

Lacevda e Almeida, Francisco José de — DIÁRIOS DA VJAGEM •—•
Notas de Sérgio Buarque de Holanda. (Biblioteca Popular
Brasileira, XVIII). Instituto Nacional do Livro. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 266 p.
Lãs Casas, Fr. B. de — HISTÓRIA GERAL DAS ÍNDIAS . Tradução de
Heraldo Barbuy. (Série Brasílica, 7). São Paulo, 1944. Edições Cultura. 182 p.
Frei Dom Bartholomeu de Ias Casas, da Ordem de São Domingos, bispo de Chiapa, é autor diei vários livros sobre a América Espanhola, no primeiro Século, e cujas idéias levantaram grandes polêmicas, sobretudo quanto à questão da liberdade dos índios, que pregava,
absoluta e inatingível, em detrimento dos negros africanos, que deviam passar à América sem que pagassem quaisquer direitos. Que se
transportasse a Etiópia para a América, e se deixassem os americanos todos no mesmo estado em que permaneciam, — era em que consistia a pseudo-filantropia de Las-Casas que, sã condenava as crueldades dos espanhóis em relação aos índios, o fazia em troco de crueldades maiores contra os africanos.
Por isso mesmo seus livros têm hoje interesse meramente teorético para a grande história da América Espanhola, e valem mais como
raridades bibliográficas do que como instrumentos de estudos.
A versão portuguesa sob o título de História Geral das índias
foi feita através da tradução francesa da Histoire dês Indes Occidentales (Lyon, 1662) . Nota-se que o editor se permitiu a liberdade de

alterar o título da obra, como para fazê-la complexiva de toda a América, quando de fato se trata da parte castfejhana, excluída a portuguesa. Por isso é para estranhar ainda que se incluísse na Série
Brasílica um livro qua nem de leve se refere ao Brasil.
T?. G.

Leite, Aureliano — A HISTÓRIA DE SAM PAVLO EM BREVE RESUMO
CRONOLÓGICO, DESDE MD A MCMXXX. São Paulo, 1944. Livraria Martins. 308 p.
Três foram as Cronologias Paulistas tentadas no século passado,
todas deficientes, embora merecedoras de encômios pelos esforços
que exigiram de seus autores, o brigadeiro José Joaquim Machado de
Oliveira, Manuel Eufrásio de Azevedo Marques e J. Jacinto Ribeiro.
Evitando alguns de seus defeitos, porém incidindo em outros aliás inevitáveis em obras do gênero, publicou mais uma, recentemente, o
Sr. Aureliano Leite.
A História de Sam Paulo em breve resumo cronológico, desde
MD a MCMXXX — é o respectivo título. "Obra enriquecida de uma
relação bibliográfica de quasn tudo que se publicou sobre cousas e
homens de Sam Paulo, desde MDII a MCMXLIII" — é o subtítulo.
Apesar do mau gosto da imitação do estilo antigo, são úteis tanto o
sintético texto quanto a referida lista bibliográfica, realmente bastante
extensa, mas não esgotando a matéria e nem mesmo sendo convenientemente ordenada. Para comprová-lo, basta lembrar que, nem
s-empre distingue as publicações incluídas em periódicos das que tiveram existência própria, em volumes especiais. Igualmente incompleto
é o índide onomástico e de assuntos que encerra o livro, tornando-o
de consulta difícil e incerta.
Apesar das restrições feitas, como não são muitos os que entre
nós se abalançam à organização de trabalhos da espécie de A Historia
de Sam Paulo em breve resumo cronológico, por isso merece aplausos
a iniciativa do Sr. Aureliano Leite.
H. V.

Macedo, Roberto — EFEMÉRIDES CARIOCAS. Rio de Janeiro, 1944.
Cia. Brasileira Artes Gráficas. 383 p.
NOTAS HISTÓRICAS. Primeira série. Rio de Janeiro, 1944.
Cia. Brasileira de Artes Gráficas.
O Sr. Roberto Macedo é jornalista em atividade em um dos
grandes jornais desta Capital, ao qual também presta interessante
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colaboração em forma de efemérides históricas e de pequenas notas
sobre pessoas e fatos do passado brasileiro, principalmente no que
se refere ao Rio de Janeiro.
Foi o que em seus tempos fizeram Manuel Joaquim de Macedo,
Moreira de Azevedo e Vieira Fazenda, cujas crônicas são ho;t? elementos indispensáveis ao estudo da historiografia nacional.
As Notas históricas, nessa primeira série, encerram 140 resumidos capítulos sobre os mais diversos assuntos e relativos a diferentes
épocas. Não há neles preocupação de sincronismo, mas um índice
adequado facilita a consulta, que é útil e proveitosa.
O livro é adornado de bons retratos de alguns dos personagens,
que nele figuram.
R. G.

Melo, D. Francisco Manoel de — RESTAURAÇÃO DE PERNAMBUCO
— EPANÁFORA TRIUNFANTE E OUTROS ESCRITOS. (Revisão e
notas de Sérgio Higino e ilustrações de Manoel Bandeira)
Recife, 1944. Imprensa Oficial.
A Secretaria do Interior do Estado de Pernambuco, no louvável
empreendimento de fazer imprimir os documentos capitais sobre a
expulsão dos invasores holandeses do solo pátrio, a fim de comemorar
esse máximo acontecimento em 1954, acaba de publicar a Epanálora
Triuniante, de D. Francisco Manoel de Melo e outros escritos que
à sua autoria são atribuídos.
São documentos já publicados várias vezes, nas que não perdem
em que sejam mais uma vez divulgados. Nesse particular muito
haveria que fazer de útil e interesante, se os historiadores pernambucanos se dispusessem a arrancar do arquivo de José Higino, no
Instituto Arqueológico de Pernambuco, as preciosidades que encerra.
R. G.

Melo Barreto Filho e Lima, Hermeto - - HISTÓRIA DA POLÍCIA
DO Rio DE JANEIRO. ASPECTOS DA CIDADE E DA VIDA CARIOCA.
1870-1889. Prefácio de Pedro Calmon. Rio de Janeiro, 1944.
Editora "A Noite". 300 p. il.
Melo Franco, Afonso Arinos de — HOMENS E TEMAS DO BRASIL.
Rio de Janeiro, 1944. Zélio Valverde, Editor. 152 p.
Entre os nossos mais ativos publicistas é o Sr. Afonso Arinos
de Melo Franco um dos que mais dedicam aos estudos brasileiros,
sobretudo os que se relacionam com a historia das idéias políticas.

Reunindo em volume da coleção "Problemas de Cultura Contemporânea" diversos trabalhos anteriormente dados em aulas e conferências, sob o título Homens e Temas do Brasil, maior será a respectiva divulgação.
Ligam-se principalmente à história, as conferências sobre "Os
patriarcas portugueses no Brasil", "A Maioridade ou a aurora do
Segundo Reinado" e "A propósito de Rodrigues Alves". "Regionalismo e nacionalismo", "Arte, tradiião e nacionalismo" e "Política
cultural panamericana" apresentam ternas de interesse, que a inteligência do Sr. Afonso Arinos consegue revestir de apaixonantes aspectos. Nas "Reflexões sobre Eu;lides da Cunha", não ficou o autor no
terreno puramente literário: a significação exata dos Sertões, livro em
que o autor retificou errados julgamentos que em seu tempo circulavam
sobre a sinistra irrupção de fanatismo — aí aparece com nitidez e
justiça. Em "O pensamento político e a reconstrução da democracia"
fo.'-im abordadas questões que a guerra atual veio pôr em foco,
exigindo definições e estudos em que a profundidade teórica não
poderá, entretanto, distanciar-se da realidade nacional, característica
de cada povo.
Homen<- e Temas do Brasil é um livro que merece o seu título
e que plen.imente confirma os reconhecidos méritos de seu autor.
H. V.

Mendes de Almeida, Cândido Antônio — O SENADOR DO IMPÉRIO
CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA (1818-1881). Apresentação
de : F. Arlindo J. B. Barreto, S. J. Rio de Janeiro, 1943-44.
C Alentíes Júnior. Distr. Editora Atlântica. 114 p. il.
O zelo pelas tradições familiares auxilia, freqüentemente, o
levantamento de biografias, embora, às vezes, possa descambar no
panegírico. Quando, porém, o descendente dedicado ao culto dos
avoengos é um jovem de quinze anos de idade, apenas, cresce,
com a exceção, o mérito do trabalho realizado.
E' este o caso do livro O Senador do Império Cândido Mendes
de Almeida (1818-1881), há meses publicado por seu bisneto
Cândido Antônio Mendes de Almeida.
Não se trata, evidentemente, de obra perfeita, nem seria justo
exigi-lo de um moco que termina os estudo;; secundários. Mas, sem
dúvida, a quantidade e a qualidade das informações no volume
recolhidas, torna-o excelente repositório de dados sobre o jurista
e o geógrafo, o político e o historiador, o católico e o abolicionista,
que foi o ilustre senador pelo Maranhão.
H. V.
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Menezes, Raimundo de -- A VIDA BOÊMIA DE PAULA NEY. São
Paulo, 1944. Livraria Martins, Editora. 300 p.
A geração literária que antecedeu a proclamação da República
apresentou alguns nomes cujo prestígio tem resistido à passagem
do tempo. Outros, embora bastante populares na Corte e na Capital
Federal, naquela época, tornaram-se pouco depois quase esquecidos,
havendo necessidade de explicações quando acidentalmente mencionados .
E' este o caso do boêmio Paula Ney, figura conhecidíssima
de estudante, abolicionista e homem de imprensa, nos últimos anos
do Império e primeiros da República, hoje, porém, bastante esquecida. Espírito dispersivo, incapaz da realização de obras definitivas, boêmio incorrigível, conversador emérito, generoso, imprevidente — o cearense trocadilhista merecia, realmente, o cuidadoso
retrato com que o relembrou o Sr. Raimundo de Menezes.
A vida boêmia de Paula Ney vale, portanto, não como uma
rehabilítação histórica, mas como curiosa evocação de um tipo
excêntrico e de uma época em que ele era possível. Como trabalho
de minuciosa pesquisa, de difícil reconstituição de uma existência,
afinal de contas, subalterna, o livro do Sr. Raimundo de Menezes
merece ser lido pelas contribuições de história literária, política e
social que encerra, pelos numerosos episódios humorísticos que
apresenta — e que aliás são tão raros em nossa prosa biográfica,
quase sempre sisuda e pesadona.
H. V.

Nabuco, Joaquim -- Mi FoRMACiÓN. Traducción de Justo Pastor
Benítez. (Ministério de Relaciones Exteriores. — División de
Coopjsración Intelectual - - Colección de Estúdios Brasilenos — 3). Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 204 p.
Oliveira Lima, M. de — FORMAÇÃO HISTÓRICA DA NACIONALIDADE
BRASILEIRA. PREFÁCIO DE GILBERTO FREYRE, M. E. MARTINENCHE E JOSÉ VERÍSSIMO. - - TRADUÇÃO DE AURÉLIO ÜO-

MINGUES. (Coleção Conhecimentos do Brasil, n.° 1) (Rio de
Janeiro), 1944. Editora Leitura. XXXII-260 p.
Esse livro de Oliveira Lima, constituído das conferências lidas
na Sorbonne em 1911, escritas em francês e publicadas logo a seguir,
é agora traduzido para o vernáculo em bela edição, como estava a
exigir. Sua primeira impressão em número limitado de exemplares,
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teve por isso mesmo restrita divulgação, que aumentou com a
tradução castelhana publicada tempos depois em Madrid.
Inacessível ao mercado dos livros, somente encontradiço nas
bibliotecas, quer numa, quer noutra edição, tornou-se por esses
motivos a "obra meio esquecida e meio ignorada", a que se refere
o Sr. Gilberto Freyre em um dos três impropriamente chamados
prefácios, que sobrecarregam a presente edição brasileira. Livro de
mestre, seu lugar na literatura histórica nacional, ao lado do Dom
João VI no Brasil, é dos mais destacados, mercê de suas proveitosas
lições. Aplausos merece a Companhia Editora Leitura, que inicia
sua biblioteca com esse livro tão notável quanto necessário ao
conhecimento do Brasil.

R. G.

Parreiras, Antônio -- HISTÓRIA DE UM PINTOR, CONTADA POR ELE
MESMO. BRASIL-FRANÇA. (1881-1936) Niterói, 1944. Diário
Oficial. 268 p. il. fora do texto.
Pinto, Luís - - TIRADENTES. Rio de Janeiro, 1944. Editora Panamericana Ltda. 162 p. apend. doe.
Gênero panegírico, essa monografia nada acrescenta à história
de Tiradentes. O autor declara que é seu "intento traçar o roteiro
da conspiração mineira e, no desenrolar dos acontecimentos, colocar
Tiradentes no lugar que lhe compete, como o elemento nuclear
da Inconfidência, a sua maior figura, até hoje ultrajada pela incompreensão dos que não querem encarar o fato histórico sem
enfeites nem adulterações..." Ainda para o autor, "o levante, ou
melhor a conspiração mineira, denunciada e sufocada antes do
empunhar das armas, não teve ainda um julgamento definitivo,
embora haja sido um dos mais belos episódios da história do
Brasil.
E esse julgamento pretende o autor lavrá-lo; mas faz apenas o
que Capistrano de Abreu chamaria "discurso de 11 de agosto",
com os exageros próprios do calouro e exaltações patrióticas sem
termo nem medida. Ainda uma citação e ter-se-á tirado a limpo o
critério do autor na avaliação dos méritos das individualidades do
Brasil — "onde se alevantam, na verdade, (diz ele) vultos como
Vidal de Negreiros, Tiradentes, Rui Barbosa, Castro Alves, Deodoro,
Barroso, Caxias, Floriano, Anita Garibaldi, Rosa da Fonseca, Quitéria
de Jesus, José Bonifácio de Andrade (sic) e Silva, os anônimos
soldados da Guerra do Paraguai, Branca Dias, Rio-Branco, Nabuco,
Euclides, Felipe dos Santos, Domingos José Martins, Miguelinho,
Henrique Dias, Camarão, Frei Caneca, Siqueira Campos, Zumbi e
tantos outros".
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Dr. José Inácio da Rocha Werneck, Dr. José Gonçalves Viriato de
Medeiros e outros.
Obra modesta, mas útil, por refletir desvelo pelas instituições
municipais, de tanta importância na história do Brasil — Paraíba
do Sul e Entre-Rios merece suscitar imitações, a bem da defesa da
tradição nacional, não poucas vezes ameaçada pelos desconhecedores de nossa história.
H. V.

A monografia do Sr. Luís Pinto tem 162 páginas : o texto
comporta 65 e o Apêndice documentário 97. os documentos são
todos publicados e republicados.

R. G.

Pinto do Carmo, J. A. — MINISTROS DA FAZENDA. 1822-1930.
Edição comemorativa da inauguração do Palácib Sede do
Ministério da Fazenda. Rio de Janeiro, 1944. Irmãos Pongetti, Editora. 474 p.
Proenca, M. Cavalcanti — RIBEIRA DO SÃO FRANCISCO. (Biblioteca
Militar. Volume LXXVI) (Prêmio "Visconde de Taunay",
1943). Rio de Janeiro, 1944. Gráfica Laemmert, Limitada.
190 p. l map. il.
Este livro mereceu o "Prêmio Visconde de Taunay", instituído
pela Biblioteca Militar, para comemorar o centenário do nascimento
do imortal autor da Retirada da Laguna.
A Comissão julgadora do Concurso disse, em seu parecer, que
Ribeira do São Francisco "é um livro excelente, brilhante no estilo
às vezes tangendo a corda do vocabulário popular, revelador de
pesquisa, de observação popular e de cultura".
Fui por essas qualidades de escritor, que o tenente Proenca
obteve aquele merecido prêmio.
S. D.

Roosevelt, Theodoro — ATRAVÉS DO SERTÃO DO BRASIL. Tradução
de Conrado Ericksen. Ilustrações e fotografias de Kermit
Roosevelt e outros membros da expedição. (Biblioteca Pedagógica Brasileira. Série 5.a Brasiliana, 232). São Paulo, 1944.
Companhia Editora Nacional. 392 p. l map.
Roosevelt, Theodoro - - NAS SELVAS DO BRASIL. Tradução de
Luiz Guimarães Júnior. — Edição do Serviço de Informação
Agrícola. Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro. 1943.
Imprensa Nacional. 1944. 328 pp.

Ribeirc\ de Sá, A. de — PARAÍBA DO SUL E ENTRE-RIOS. Cartas e
Estudos Históricos. Juiz de Fora, 1944. Tipografia Brasil
156 p.
Uma injustiça feita à memória de seu antepassado, o Barão
de Ribeiro de Sá, levou o Sr. A. de Ribeiro de Sá a publicar
interessante monografia sobre os municípios fluminenses da Paraíba
do Sul e Entre-Rios, este agora denominado Três Rios.
Fazendo-o, em linguagem despretenciosa e composição tipográfica inteiramente fora das exigências técnicas usuais, teve o
autor ocasião de prestar homenagem não só àquele elemento da
aristocracia rural do Segundo Reinado como a outros titulares e
vultos do Império, beneméritos por seus atos de filantropia, pela
parte que tiveram na administração municipal etc. Foi o que aconteceu, nas páginas de Paraíba do Sul e Entre-Rios, com relação
aos Condes de Rio Novo, Visconde do Paraíba, Barões do Piabanha.
de Palmeiras e de Santa Leocádia, Dr. Martinhr de Campos Filho.
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Demonstrando o interesse hoje vigente por quaisquer livros
de viagens pelo Brasil, quase simultaneamente apareceram duas
traduções do volume em que Thecdoro Roosevelt, o ex-presidente
dos Estados Unidos, narrou a sua excursão pelo interior do nosso
país.
Intitulando-se, na edição original, Throufth the Brazilian Wilderness, apareceu, na conhecida coleção Brasiliana, da Companhia
Editora Nacional, como Através cio Sertão do Brasil, em versão de
Connado Ericksen. Publicada pelo Serviço de Informação Agrícola,
do Ministério da Agricultura, foi traduzida pelo Sr. Luiz Guimarães
Filho como Nas Selvas do Brasil. Ilustradas, ambas as tiragens,
com elucidativos mapas e fotografias tiradas por Kermit Roosevelt
e outros membros da expedição, nota-se sua maior abundância na
edição oficial. Em compensação, entre os respectivos "apêndices",
julgou-se, nesta, dispensável a reprodução do que dizia respeito ao
"equipamento necessário para viajar no sertão sul-americano".
Eximindo-nos de assinalar as naturais diferenças de interpreinterpretação perceptíveis nos trabalhos dos dois tradutores, basta-nos
registrar o interesse que merece o livro ora posto em vernáculo,
cheio de simpatia pelo Brasil, além de encerrar sólida contribuição
científica relativa às mais longínquas paragens de Mato Grosso,
Guaporé e Amazonas.
H. V.
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Santiago, Dioèo Lopes de - - HISTÓRIA DA GUERRA DE PERNAMBUCO E FEITOS MEMORÁVEIS DO MESTRE DE CAMPO JOÃO
FERNANDES VIEIRA. - - Publicação da Secretaria do Interior
do Estado de Pernambuco. Recife, 1943-44. Composto e
impresso nas oficinas gráficas da Imprensa Oficial. VI-763 p.
A Secretaria do Interior do Estado de Pernambuco está empenhada na louvável empresa de publicar as obras clássicas da hir.tória de dominação holandesa em Pernambuco e capitanias vizinhas,
destinadas a comemorar o transcurso do terceiro centenário da restauração. E' iniciativa digna de irrestritos aplausos, que lhe não
devem ser regateados pela alta significação patriótica e cultural
que encerra.
Depois do livro de Frei Manuel Calado, aparece agora o cie
Diogo Lopes de Santiago, que é apresentado ao público pelo Senhor
Cônego Xavier Pedrosa, do Instituto Histórico e Geográfico Pernambucano, ou, melhor, do Instituto Arqueológico e Geográfico
Pernambucano, que é o nome por que é geralmente conhecida a
venerável associação, a mais antiga do Norte do Brasil. Pouco
informa sobre a obra e sobre o autor a apresentação do Senhor
Cônego Pedrosa. Com relação àquela apenas deixa entender que
é a primeira vez que sai publicada em livro, o que está certo, sem
mais adiantar a respeito. Não diz que apareceu primeiro na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomos XXXVIII a
XLIII, nas respectivas partes primeiras (1875-1880), conforme cópia
do Cód. ms. n.° 11, da Biblioteca Pública Municipal do Porto;
não esclarece que desse apógrafo existe cópia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na qual o copista, por conta própria,
escreveu como título : "Segunda parte do Valoroso Lucideno", — o
que já foi motivo de inútil discussão, encerrada por Capistrano
de Abreu, que verificou tratar-se da própria obra de Lopes de
Santiago, diferente da obra de Frei Manuel Calado, de cuja segunda
parte não há notícia, apesar de afirmar-se que o autor a deixara
preparada para a impressão.
Sobre o autor não sabe o apresentante "Se foi eclesiástico",
mas insinua que devia ser, porque "era versado em letras latinas,
de variada cultura...' 1 - o que não é razão plausível, evidentemente .
Além da apresentação, o Sr. Cônego Pedrosa fez ao texto algumas notas, sem maior interesse histórico, dispensáveis por inócuas.
Em todo caso, a publicação em livro, como agora se faz, da
História da Guerra de Pernambuco — um volume de 756 páginas,
em excelente papel, com ilustrações do pintor Vicente do Rego
Monteiro, representa bom serviço prestado às letras históricas na-

cionais, principalmente para quem não dispuser da Revista do
Instituto Histórico. . .
R. Cf.

Sequeira, Antunes de - - ESBOÇO HISTÓRICO DOS COSTUMES DO
Povo ESPIRITO-SANTENSE. (Desde os tempos coloniais até os
nossos dias) — (Coleção Autores Capixabas) 2.a Edição.
Vitória. Imprensa Oficial. 148 p.
O governo do Estado do Espírito Santo, movido em boa hora
por interesses culturais, instituiu junto à Imprensa Oficial uma
coleção de autores espiritossantenses, destinada a editar suas obras,
versando sobre os mais variados problemas sociais, econômicos, políticos e científicos, ou propriamente estéticos e literários.
A monografia do Sr. Antunes de Sequeira inicia essa coleção,
como justa homenagem ao autor, falecido em fins do século passado.
E' um livro interessante, em que há história, geografia e folclore
da terra capixaba.
R. Cf.

Serrano, Jônatas -- HISTÓRIA GERAL. Vol. 2.° — História Moderna e Contemporânea. 2.a Série Ginasial. Rio de Janeiro,
1944. F. Briguiet & Cia. 582 p. il.
O professor Jônatas Serrano é uma conhecida autoridade no
magistério brasileiro. Seu nome se impôs à consideração e ao respeito
dos que observam os movimentos de nossa cultura. Em numerosos
livros tem o professor Jônatas Serrano apresentado a solidez de
seus conhecimentos, a par de uma simplicidade de exposição que
torna agradável e fácil o contato com a sua ilustração. Acaba
ele de publicar o segunda volume de uma História Geral, que
abrange a História Moderna e Contemporânea. O livro tem finalidade didática. E confirma as qualidades de seu autor, já evidenciadas em vários trabalhos anteriores sobre o tema amplo da história
da civilização.
R. G.
EPÍTOME DE HISTÓRIA UNIVERSAL. Prefácio de Escragnole
Dória. Rio de Janeiro, 1944.
Livraria Francisco Alves.

438 p. il.
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Sefíe, Mário - - HISTÓRIA DO BRASIL. Terceira e Quarta séries
do Curso Ginasial. São Paulo, 1944, Edições Melhoramentos.
182, 104 p. il. Relatados.
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A título de exemplo, vamos apontar alguns erros involuntários
do "índice o_nomástico", naturalmente a seção de maior procura
da obra:
Pag.

Tapajós, Vicente
HISTÓRIA DO BRASIL. Curso de Colégio.
Prefácio de Alfredina de Paiva e Souza. São Paulo, 1944.
Companhia Editora Nacional. 482 p. il. Relatado.
Tarquínio de Sousa, Otávio e Buarque de Holanda, Sérgio. —
HISTÓRIA DO BRASIL. (3.a série, de acordo com o programa
oficial). Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olympio, Editora. 252 p. Relatado.
Tavares Pinhão - - D. JOSÉ GASPAR. Biografia-Depoimento. Petrópolis, 1944. Editora Vozes. 290 p. il.
Teixeira de Oliveira, José — DICIONÁRIO BRASILEIRO DE DATAS
HISTÓRICAS. Pirefácio de Affonso de E. Taunay. Rio de Janeiro, 1944. Editora Pan-Americana, S.A. 654 p.
Uma iniciativa de grande utilidade tomou o Sr. José Teixeira
de Oliveira, organizando um volumoso Dicionário Brasileira de Datas
Históricas,^ trabalho que exige cansativas pesquisas, .como devidamente assinalou o ilustre prefaciador, Dr. Affonso de E. Taunay.
Atendendo-se, entretanto, às enormes dificuldades de coordenação de material com que teve de lutar o autor, saiu bastante
imperfeita a obra, apesar dê seus meritórios esforços para aperfeiçoá-la, tornando-a digna de consulta por parte de todos os que se
ocupam com vultos e acontecimentos do passado brasileiro.
Decorreram, a nosso ver, de duas circunstâncias, a causa das
deficiências observadas no Dicionário Brasileiro de Datas Históricas.
Primeiramente, sempre que o Sr. Teixeira de Oliveira não pôde
encontrar os milésimos de nascimento e rnorte.de qualquer brasileiro ilustre, preferiu não citar um só deles, também não querendo
apontar datas aproximadas ou as simples indicações anuais. Dai
as numerosas omissões havidas. Em segundo lugar, nem sempre
eram bio-bibiiográficas as indicações alheias que deveriam acompanhar as referências a vultos e fatos que enchem a parte cronológica do Dicionário. Daí não satisfazerem elas as exigências de
uma consulta elucidativa, muitas vezes.

62 — Refere-se ao 3.° e não ao 2." Martim Francisco a
indicação aí contida.
Pag. 96 — João Metrovich e não Metrovick, o revolucionário
de 1824.
Pag. 115 — Os cariocas receberam em 1642 as vantagens de "cidadãos do Porto" e não as honras de "homens bons".
Citemos, agora, algumas omissões mais chocantes : Lucas José
de Alvarenga (poeta, governador de Macau); Manuel Ferreira de
Araújo Guimarães, jornalista; Cipriano José Barata de Almeida,
Diogo Soares da Silva de Bivar, Antônio Borges da Fonseca, Francisco Vieira Goulart (cônego), Luiz Augusto May, João Batista
de Queiroz, Tibúrcio José da Rocha, José Vitorino dos Santos e
Sousa, todos também jornalistas de relevo entre 1808 e 1850, brasileiros adotivos quando nascidos em Portugal, alguns deles.
Ainda no "índice Onomástico", conviria que os títulos nobiliárquicos figurassem junto aos nomes comuns, e não separados,
embora lhes façam referência. Em casos como o de Ana de Jesus
Ribeiro, por exemplo, conviria explicar, tratando-se de um Dicionário,
mesmo no índice, que se trata de Anita Garibaldi, não bastando
explicá-lo no texto.
Essas e outras observações que também poderiam ser feitas,
não diminuem o mérito da iniciativa do Sr. José Teixeira de Oliveira, digna de ser aperfeiçoada e consideravelmente ampliada em
nova edição.
H. V.

Thevet, Frei André -- SINGULARIDADES DA FRANÇA ANTÁRTICA A
QUE OUTROS CHAMAM AMÉRICA. Tradução de Estevam Pinto.
(Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a Brasiliana. Volume 219) São Paulo; 1944. Companhia Editora Nacional.
502 p.
Vasconcelos, Salomão de - - BANDEIRISMÓ. (Vol. XV da Biblioteca Mineka de Cultura). Belo Horizonte, 1944. 134 p.
Entre os modernos investigadores da história mineira inclui-se
o Sr. Salomão de Vasconcelos, que através de cuidadosas pesquisas
nos arquivos e numerosos^ artigos de jornal, muito tem contribuído
para a revisão que no passado das Minas Gerais vem sendo feita,
desde alguns anos.
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O último volume publicado pelo secretário geral do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado central, constitui suficiente prova
do muito que na referida matéria está se fazendo e ainda se poderá
fazer. Começando pelo estudo do devassamento do território mineiro
pelo norte e pelo leste,, conclui pela primazia do povoamento
baiano, ao contrário do que tem sido aceito por muitos historiadores.
Reconstituindo roteiros (inclusive o de Fernão Dias Pais) e estradas
do gado, amplamente demonstrou o Sr. Salomão de Vasconcelos os
profundos conhecimentos de que dispõe, da história geográfica de
sua província. Salientando a participação de negros e indígenas
nas bandeiras, boas contribuições ofereceu a respeito. Questões
ricas em divergências, como as das origens de Sabará, das localizações da Casa da Casca, de Vupabuçú e da Lagoa Dourada •—
foram excelentemente debatidas nas páginas do último livro do
escritor mineiro.
Um Mapa Geral das Entradas, Caminhos e Bandeiras, em
Minas Gerais, valoriza ainda mais o volume Bandeirismo, resultado,
como dissemos, de pacientes pesquisas arquivísticas, de verificações
in loco, de confrontos de textos de autores antigos e documentos
inéditos, etc.
H. V.

Veiga Cabral, Mário da — HISTÓRIA DO BRASIL. Curso Superior.
15.a Edição. (141.° a 150.° milheiros). Rio de Janeiro, 1944.
Empresa "A Noite". Livraria Jacinto -- Editon . 544 p. il.
Relatado.
Versiani dos Anjos, Rui Veloso — HISTÓRIA DA FAMÍLIA VERSIANI.
Belo Horizonte, 1944. Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais. 144 p.
Estudo biográfico e genealógico de uma família que teve ori b em um funcionário da Real Extração em Minas Gerais, esse livro,
é servido de boa documentação histórica encontrada no Tijuco,
na Vila do Príncipe e em arquivos particulares.
João Antônio Maria Versiani, natural de Luca, na Itália, foi o
tronco dessa família 'no Brasil, para onde emigrou por meados do
século XVIII, depois de passar algum tempo em Portugal e de
ter ali contraído matrimônio com senhora p
sã. Despi
para Minas Gerais, teve primeiro o íugar
... Jlvros da
Intendência dos Diamantes no Tijuco, senão por fim nomeado primeiro caixa da Real Extração.
De seus filhos, o capitão Pedro José Versiani, ou simplesmente
o Capitão Pedro, como era mais conhecido, foi o fundador da

fazenda de Santo Elói, visitada e descrita, quando estava em plena
florescência, por Augusto de Saint-Hilaire (Voyage dans lês Provinces de Rio de Janeiro et Minas Gerais, II, 348-351, Paris, 1830),
com louvores à propriedade e ao proprietário que o acolheu e hospedou com a maior cordialidade.
Entre os dois Versiani, o velho caixa e o filho, e o intendente
Câmara, houve, ao tempo da administração deste, certo incidente
grave, que o Dr. José Vieira Couto atribuiu às costumeiras arbitrariedades do intendente, useiro e vezeiro em criar casos com os
seus subordinados.
A descendência do Capitão Pedro foi numerosa, e com ela se
entrelaçam algumas das principais famílias mineiras, como os CataPretas, os Velosos, os Velosos dos Anjos, os Rodrigues Próis etc.
Desses descendentes alguns tiveram e outros ainda têm situação
de relevo nas letras, na política e na administração de Minas Gerais.
O livro é, ilustrado por alguns retratos e trás interessantes
documentos de família, como o testamento do velho caixa Versiani
e o inventário dos bens deixados pelo capitão Pedro, que demonstram
a relativa opulência de sua vida.
R. G.

Vidal, Ademar — TERRA DE HOMENS. Prefácio de Afonso Arinos
de Melo Franco. Rio de Janeiro, 1944. Editora O Cruzeiro.
184 p.

OPÚSCIÍLOS

Barros Scuza, Edmur cie — BARROS SOUZA. Genealogia, São
Paulo, 1944. Elvino Pocai, compôs e imprimiu. 98 p. em
grande formato.
O atual desenvolvimento dos estudos genealógicos em todo o
Brasil, especialmente em São Paulo, deve obedecer aos motivos que
levaram Luiz Gonzaga da Silva Leme a coordenar a sua monumental Genealogia Paulistana e que foram transcritos no pórtico do
trabalho que publicou, há pouco, o Sr. Edmur de Barros Souza :
" Não foi ele inspirado na vaidade de ostentar os brazões de
armas que provam a nobreza de nossos antepassados, e sim na necessidade que temos de guardar as tradições de família e satisfazer a
curiosidade justificada, que nos leva a perguntar de onde viemos,
a que nacionalidades, embora remotamente, nos filiamos pelos laços
de sangue, e quais os feitos que enobreceram aos nossoa antepassados, gravando seus nomes na história de nossa Pátria ".
Obedecendo a tão justos objetivos, resolveu o Sr. Edmur de
Barros Souza escrever um verdadeiro livro de família, no qual, baseado principalmente no referido genealogista, porém completando-o até agora, registrou os dados referentes aos Barros Souza que
há mais de um século acompanham a história de São Paulo. A participação na revolução de 1842 e à Convenção de Itu, em 1873, além
da vida agrícola, social e política da Província e do Estado, aparecem
no voiume luxuosamente impresso p.or Elvino Pocai, com subsídios
fornecidos pelo genealogista Sr. Carlos da Silveira e pelo historiador Sr. Francisco Nardy Filho.
.
H. V.

Cava/can Povina - - PERFIL DE TAVARES BASTOS. Conferência
no Silf'"
Brasileiro. Rio ds Janeiro, 1944, " Jornal do
Comei
', 36 p.
Cintra, Monsenhor Antônio Paes - - A ORIGEM DOS " LEMES " DE
S. PAULO. INDICAÇÕES E NOTAS PARA UM ESTUDO. Rio de Janeiro, 1944. Bloch., 84 p. il.
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Freitas, Lauro G. - - SANTOS DUMONT. (Coleção Heróis Brasileiros, 5). Rio de Janeiro, 1944. Editora "A Nação". 30 p.
Lago, Laurênio — CONSELHEIROS DE GUERRA, VOCAIS E MINISTROS
DO CONSELHO SUPREMO MILITAR -- MINISTROS DO SUPREMO
TRIBUNAL MILITAR. Dados biográficos. 1808-1943. Rio de
Janeiro, 1944. Imprensa Militar. 78 p.

Mottola, F. Renato — VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO. (Coleção Heróis Brasileiros, 3). Rio de Janeiro, 1943-44. Editora
"A Nação". 26 p.

Lopes, Luciano - - TIRADENTES. Rio de Janeiro, 1944. (Edição do
Departamento de Imprensa e Propaganda. Impressa na
Tipografia Mercantil). 64 p.

Paranhos Antunes - - ELOGIO DE VARNHAGEN . Separata da Revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil.
Rio de Janeiro, 1944. Empresa " A Noite ". 16 p.

Marins, Álvaro ("Seth") -- MEU BRASIL. HOMENS E FATOS DE
NOSSA PÁTRIA EM MAPAS ILUSTRADOS. 7.a edição aumentada.
Rio de Janeiro. Edições da Indústria do Livro Ltda. 28 p.
inum,

OSÓRIO, o PERFIL DE UM HERÓI. (Coleção Heróis Brasileiros, 1). Rio de Janeiro, 1944. Editora "A Nação".
32 p.

Medeiros, Mario de - - ALBERTO TORRES.
sileiros, 2). Rio de Janeiro, 1944.
32 p.

(Coleção Heróis BraEditora "A Nação".

Melo, D. Francisco Manoel de — RESTAURAÇÃO DE PERNAMBUCO.
EPANÁFORA TRIUNFANTE E OUTROS ESCRITOS. Revisão e
notas de Sérgio Higino e ilustrações de Manoel Bandeira.
Recife, 1944. (Composto e impresso nas oficinas gráficas da
Imprensa Oficial). 84 p.

t

Menezes, Djacir - - O BRASIL ECONÔMICO. Rio de Janeiro, 1944.
(Edição do Departamento de Imprensa e Propaganda. Impressa na Tipografia Mercantil). 96 p.

Continuando o seu programa de divulgação de obras capitais
de interesse histórico para as lutas da restauração de Pernambuco,
a Secretaria do Interior desse Estado acaba de prom
iiubh
cação de um volume de D. Francisco Manoel dfe Melo, no qual só
acham revinidos os diferentes lugares que, na obra desse clássir
letras de língua portuguesa, se referem aos feitos das armas portuguesas na antiga colônia. Esse volume é constituído de trabalhos,
a saber : Epanííora Triunfante, Apontamentos da Instrução para a
Capitulação, Assento e Condições da Capitulação, Relação da Vitória. da Segunda Batalha dos Guararapes, Relací.,> dos Sucessos da
Armada do Conde de Castelo-Melhor. A ediájfo desses trabalhos e
as notas que os acompanham ajudam fartampnte o leitor à eluci' dação da origem e do valor do livro agora pu'

Ribeiro, Adalberto Mário - - O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Reportagem. Separata da "Revista do
Serviço Público". Ano VI, vol. III, n.° 2, agosto de 1943.
Rio de Janeiro, 1943-44. Imprensa Nacional. 22 p. il.
Rodrigues de Melo, M. — PATRIARCAS & CARREIROS. Introdução
de Sérgio Higino. Recife, 1944. Tradição editou. 66 p.
SUva Araújo, Carlos da — A FARMÁCIA NO DISTRITO FEDERAL.
Conferência na Academia Carioca de Letras. Rio de Janeiro,
Ü J 44. "Jornal do Comércio". 60 p.
Steimann, João — SOUVENIRS DE Rio DE JANEIRO. (Coleção Álbuns do Brasil, II). São Paulo, 1944. Livraria Martins, 12
desenhos em cores.
Távora Filho, Elysiario — JOSÉ BONIFÁCIO, CIENTISTA, PROFESSOR
E TÉCNICO. Conferência rã Faculdade Nacional de Filosofia.
(Série Mauá). Publicação da Casa do Estudante do Brasil.
Rio da Janeiro, 1944. "Jornal do Comércio". 44 p.
Teixeira Mendes, R. - - BENJAMIN CONSTANT — Predica. Publicação da Igreja Positivista do Brasil. Rio de Janeiro, 1944.
"Jornal do Comércio". 32 p.
Reedição.

Viana cie Castro, Manoel - - BRASILEIROS DA ESTIRPE DOS ALMIRANTES PESSANHA, DE PORTUGAL.
Rio de Janeiro, 1944.
"Jornal do Comércio", f6 p.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E SERIADAS

ANUÁRIO GENEALÓGICO BRASILEIRO por Salvador de Moya. (Publicações do Instituto Genealógico Brasileiro). Vol. VI. São
Paulo, 1944. (Estab. Gráfico "Cruzeiro dc< Sul"). 416 p. il.
ARQUIVOS — Revista editada pela Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo da Prefeitura do Recife. Ano II. Números l e 2. Dezembro de 1943. Recife, 1944. Imprensa
Oficial do Estado ás Pernambuco. 374 p.
Reunindo em um só tomo a matéria referente aos dois números
de 1943, a revista Arquivos, publicada pela Diretoria de Estatística,
Propaganda e Turismo da Prefeitura do Recife, não desmereceu
dos fascículos anteriores, que a situaram entre as melhores publicações do gênero, existentes no país.
Amplo é o sumário do volume de 372 páginas. Na " Galeria
de Vultos Notáveis ", justa homenagem foi prestada ao historiador
Francisco Augusto Pereira da Costa. Atas da Câmara Municipal da
capital pernambucana, de 1846 e 1847, figuram na seção intitulada
" Papéis antigos", acompanhadas de alguns termos de assentamentos de pedras fundamentais recifenses. Entre as colaborações e
transcrições deste número duplo de Arquivos, citam-se as seguintes :
" Transportes do Recife ", minucioso estudo do devotado cronista da
cidade que é o escritor Sr. Mário £'atte : "Presépios e pastoris",
magnífica contribuição ao folclore local, devida ao poeta Sr. Ascenso
Ferreira e excelentemente ilustrada pelo pintor Sr. Lula Cardoso
Aires; " Anais da Imprenia Pernambucana ", estudo sobre a revista "O Progresso", de 1846, pelo Sr. João Peretti ; "D. Ana
Rosa", comentários a alguns papéis deixados pela madrinha de
Joaquim Nabuco, senhora do engenho Massangana, pelo Sr. Luís
Cedro; " O exército pernambucano na guerra holandesa ", criteriosas observações do Sr. José Antônio Gonçalves de Melo; " Contribuição ao estudo do mobiliário pernambucano", pelo Sr. José
de Almeida Santos; " Médicos e medicina no Bra=il holandês ",
pelo Sr. Leduar de Assis Rocha; "Para a história do porto",
documentado estudo do Sr. Sérgio Higino. Sobre o mesmo assunto,
é transcrito o trabalho do engenheiro Rafael Arcanjo Galvão Filho,
datado de 1870 e intitulado Estudos sobre os melhoramentos do
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Porto de Pernambuco, Causas das cheias dos rios que desaguam no
mesmo porto e meios de removê-las. Na parte de Arquivos dedicada à "Documentação Administrativa", aparecem interessantes
" Sugestões para orientação do estudo de um plano geral de remodelação e expansão da cidade do Recife", de autoria do Sr. João
F. da Ulhôa Cintra.
Encerra a revista dirigida pelo Sr. M. de Sousa Barros e secretariada pelo Sr. J. C. Regueira Costa copioso noticiário do
ano recifense de 1943.
H. V.

AUTORES & LIVROS — Suplemento Literário de "A Manhã" publicado semanalmente, sob a direção de Mudo Leão (Da Academia Brasileira de Letras). Ano IV. Vol. VI. 9-1 a
16-4-1944.
Número 2 — Notícia sobre Varnhagen.
Número 3 — Notícia sobre João Francisco Lisboa.
Número 4 — Notícia sobre Barão do Rio Branco.
Número 5 — Notícia sobre Capistrano de Abreu.
Número 6 •— Notícia sobre Eduardo Prado.
Número 7 — Notícia sobre Alcântara Machado.
Número 8 — Notícia sobre Rocha Pombo.
Número 9 — Notícia sobre Oliveira Lima.
Número 10 — Notvja sobre Alfredo de Carvalho.
Número 11 - - No i sobre Barbosa Lima.
Número 12 — Notíi; u sobre Pandiá Calógeras.
Número 13 — Notícia sobre João Ribeiro.
Rio de Janeiro, 1944.

12 jornais.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS - - Publicação da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Volume LXIII. Rio da Janeiro, 1944.
Tipografia Batista de Sousa. 400 p.
Continuando a publicação dos documentos manuscritos guardados em suas preciosas coleções, lançou a Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro mais um tomo da série de Documentos Históricos,
o sexagésimo-terceiro dá1 coleção que tantos serviços vem prestando
à historiografia brasileira.
Contém o referido volume a continuação do " Tombo das Terras pertencentes à Igreja de Santo Antão, da Companhia de Jesus ",
de Lisboa. Trata-se de valiosos documentos relativos ao patrimô-
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nio, existente no Brasil, pertencente ao referido templo, por sucessão da Condessa de Linhares, filha do terceiro governador-geral,
Men de Sá. Preciosos dados para a história religiosa e econômica
da Bahia aí se contêm, tornando o conjunto de indispensável consulta aos que. quizerem levantar, com novos elementos, a história
da região açucareira e pastoril do Recôncavo e norte da capitania
dos Ilhéus.
H. V.

RELATÓRIO DA REPARTIÇÃO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS — Apresentado à Assembléia Geral Legislativa, na Terceira Sessão da
Sexta Legislatura, pelo respectivo Ministro e Secretário de
Estado Barão de Cairu. (1846). Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 224 p. Reimpressão.
REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL (S. Paulo) — Publicação do
Departamento de Cultura. Órgão da Sociedade de Etnografia
e Folclore e da Sociedade de Sociologia. Diretor Francisco
Pati — Secretário Rubens Borba de Morais. Ano IX, volume XCIV. Janeiro-Fevereiro-Março, 1944. São Paulo,
1944. (Composto e impresso na Gráfica da Prefeitura).
308 p.
Entre as nossas publicações de alta cultura, esta ocupa lugar
de destaque, pela sua colaboração selecionada.
Foi ultimamente distribuído o volume 94.° que, como os anteriores, encerra matéria variada, destacando-se as conferências pronunciadas por Alfred Bonzon, em outubro de 1942, por ocasião do
transcurso de centenário do nascimento de José Maria de Heredia.
O autor relata na primeira conferência, a guisa de introdução,
a formação do pOBrta e, na segunda faz brilhante exame de Troféus,
estudando a arte de Heredia.

Contém esta Revista diversas seções.
Na denominada Documentação Social, sempre rica em informações e com elementos básicos para estudos, figura o excelente trabalho de Maria Julia Pourchet
Contribuição ao estado Antropoíisico, de um grupo de repetentes, que é a análise de uma pesquisa
realizada no seio de uma população escolar residente nos morros
do Leme e Babilônia, situados nos arredores de Copacabana.
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Na seção denominada Arquivo de Etnograíia e Folclore é inserido um estudo de Dorval Teixeira Vieira sobre O Saci e continua a publicação do interessante trabalho do Dr. Fritz Krause, Nos
Sertões do Brasil, traduzido por Egon Schaden.
Na parte relativa a Documentação Histórica são publicados
elementos para o estudo do passado paulista.
Há ainda nesta Revista um estudo de José Antero Pereira
Júnior, sobre sinais existentes em Itaquatiara do Ingá, que o autor
os reputa de " natureza ideográfica e idênticas aos caracteres existentes em taboinhas da Ilha da Páscoa ".
Aqueles sinais foram colhidos em parte do leito do rio Ingá,
próximo da cidade deste nome, no Estado da Paraíba, na região da
Bcrborema, outrora habitada pelos indígenas Cariris.
O autor apresenta um quadro comparativo de alguns dos sinais ali colhidos, com os existentes na Ilha da Páscoa e faz dos mesmos estudos particularizado e comparativo.
S. D.

REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
PERNAMBUCANO. Vol. XXXVIII. 1943. Recife, 1944. Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial. 400 p.
Urna das mais antigas publicações brasileiras dedicadas à arqueologia, etnologia, geografia e história, é a Revista do Instituto
Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, cuja coleção
se inclui entre as peças mais preciosas da bibliografia brasiliana.
O vol. XXXVIII da excelente publicação está recheado de
matéria interessante, como prova o respectivo sumário : " Síntese
cronológica de Pernambuco", trabalho de 135 páginas, abrangendo
o período de 1491 a 1937, de autoria do Sr. Mário Melo, secretário perpétuo da instituição e diretor da Revista ; " O ossuário da
Gruta do Padre, em Itaparica", pelo Sr. Carlos Estevão de Oliveira ; " O episódio do Rio Formoso", estudo sobre a localização
do reduto em que bravamente resistiram aos holandeses os vinte
comandados de Pedro de Albuquerque, pelo Sr. Mário Coelho
Pinto; "O primeiro arcebispo de Olinda e Recife", biografia de
D. Luís Raimundo da Silva Brito, por D. Felipe Conduru, bispo
de Ilhéus; "A origem do nome da povoacão Camela", pelo senhor
Naasson Figueiredo; "Povo livre", trabalho sobre as origens da
Guerra dos Mascates, pelo Sr. João Peretti ; "João Alfredo",
trecho de discurso do Sr. Pedro Moacir de Aragão ; " Dansas em
honra de São Gonçalo de Amarante ", pelo Sr. Naasson Figueiredo;
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" Trasladação dos restos mortais de André Vidal de Negreiros e
João Fernandes Vieira para a Capela dos Montes Guararapes ",
"Homenagem a Henrique Dias e Camarão" e "Culto aos heróis",
artigo do interventor Agamenon Magalhães — três capítulos relativos às homenagens em 1943 prestadas, no Recife, aos referidos
vultos da guerra holandesa; "Quem descobriu o.continente americano", artigo do almirante Gago Coutinho; "A coleção de quadros da Via Sacra da Igreja da Santa Cruz da cidade do Recife ",
notícia sobre a respectiva restauração, pelo Sr. Manuel Pereira de
Araújo; "Carnaval do meu tempo", crônica do Sr. Mário Sette ;
"Limites Pernambuco-Alagoas", relato dos trabalhos para sua fixação ; " Santo Antônio, padroeiro de Pernambuco", artigo do
acadêmico Barbosa Lima Sobrinho, a propósito do livro do embaixador José Carlos de Macedo Soares — Santo Antônio de Lisboa —
Militar do Brasil; "O Recife", pagina de saudade de Carlos Porto
Carrero ; " Fernando de Noronha ", minucioso esludo do coronelaviador Lísias Rodrigues sobre a ilha que tendo sido a primeira
capitania hereditária do Brasil, foi, também, o segundo território
federal ; " Cartografia portuguesa e cartografia holandesa ", interessante artigo do Sr. Jaime Cortesão, no qual se atribui ao piloto
Antônio Vicente Cochado uma das primeiras explorações portuguesas da foz do Amazonas.
O necrológio do pesquisador português Dr. Artur da Mota
Alves, uma síntese dos trabalhos do Instituto em 1942, atas das
sessões de 1935 e 1936 e a relação dos sócios da veneranda associação — completam o número correspondente a 1943 da Revista
do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
II. V.

REVISTA EO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO.
Diretor. Cláudio Gartns. Vol. 182, Janeiro-Março, 1944. Rio
de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 216 p.
Tendo voltado, em 1943, às saídas trimestrais, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, agora sob a direção do
Sr. Cláudio Ganns, vem publicando, com regularidade, os seus
excelentes tomos, ricos de contribuições às ciências psla mesma
instituição cultivadas há mais de um século.
O volume 182, correspondente ao primeiro trimestre de 1944,
contém, na primeira parte, merecida homenagem ao falecido secretário-perpétuo do Instituto, Max Fleiuss. Como trabalho original,
segue-se um estudo sobre as pretensões à realeza manifestadas por
Francisco Solano López, ditador do Paraguai, escrito pelo Senhor
Alcindo Sodré, diretor do Museu Imperial, de Petrópolis.
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Seções de transcrições, crítica de livros, bio-bibliografia e noticiário do Instituto Histórico completam o interessante volume da
tradicional revista brasileira.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA. Diretor — Canos da Costa Pereira. Vol. XII. 1.°
semestre de 1944. Florianópolis, 1944. 183 p.

H. V.

Vol. 183, Abril-Junho, 1944. Rio de Janeiro, 1944.
prensa Nacional. 329 p. il.

Im-

Tendo sido, em seus primeiros tempos, também denominada
Revista do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil,
a publicação da mais antiga de nossas associações culturais ainda
hoje reserva aos estudos indigenistas o apreço que merecem. E' o
que demonstra a inserção, no vol. 183, relativo ao segundo trimestre do ano corrente, da " Gramática, dicionário, verbos e frases
e vocabulário prático da língua dos índios ticunas ", pacientemente
elaborado por frei Fidelis de Alviano, que há quase dois decênios
convive com esses indígenas do alto Solimões. Prefaciou o valioso
trabalho mandado publicar pelo embaixador J. C. Macedo SoareSj
exaltando a sua significação quanto à lingüística ameríndia, o tupinólogo Sr. Plínio Airosa.
Um capítulo da história da luta com cs holandeses no Nordeste,
apresentou, no mesmo número da Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, o padre Serafim Leite, S. J.: "Os jesuítas
contra a invasão holandesa1". Amplamente documentado, como
todos 03 trabalhos do ilustre historiador português, vários são os
novos aspectos daquela grande fase da vida colonial agora esclarecidos, à luz dos manuscritos em 'primeira mão divulgados pelo
Sr. Alberto Lamego e pelo eminente autor da nunca assú's louvada
História da Companhia de Jesus no Brasil.
Três conferências enchem a segunda parte da Revista : " O
dia panamericano", pelo ministro João Martins de Carvalho
Mourão; " O centenário de Martim Francisco", pelo ministro
Arthur de Sousa Costa; e " Saboia", sobre o grande médico
Visconde de Saboia, pelo Sr. Luís Felipe Vieira Souto.
Completam a secular publicação as habituais seções de " Crítica de livros", a cargo do Sr. Feijó Bittencourt e do signatário
desta nota, e de " Bio-bibliografia", organizada pela Sta. Maria
Carolina Max Fleiuss, esta reunindo notas sobre a vida e obra de
três ilustres sócios beneméritos do Instituto, os Srs. Ricardo Levene,
Rodolfo Garcia e Afrânio Peixoto.
H. V.

Abre o vol. XII da Revista do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, relativo ao primeiro semestre de 1944, um comentário às homenagens oficialmente prestadas na cidade paranaense da Lapa ao heróico general Antônio Ernesto Gomes Carneiro,
inclusive o discurso aí então pronunciado pelo Sr. interventor no
Estado de Santa Catarina, Dr. Nereu Ramos.
Na seção de Estudos Históricos Originais, figuram dois trabalhos de valor : " Notas para a história da fundação de Lages
(1766-1783)", pelo coronel Vidal Ramos, e "O Falanstério do
Saí", pelo almirante Henrique Boiteux.
Na galeria de Homens do Passado, aparece um retrato biográfico do Visconde de Taunay, escrito pelo Dr. Oton d'Eça.
Como Páginas Esquecidas, continua a Revista publicando curiosos "Apontamentos de um oficial catarinense", João Machado de
Sousa, relativos à " Campanha do Paraguai", estes relativos ao
importantíssimo ano de 1868, até à épica dezembrada realizada pelo
Marquês de Caxias. Contribuições como esta, muito servirão para
o definitivo esclarecimento de numerosos aspectos da maior guerra
sulamericana.
Como Estudos Geográficos, incluem-se um sobre o " Sistema
orográfico do Estado de Santa Catarina ", pelo Dr. Jacinto Matos,
e outro apresentando um " Tipo de esquema para uma monografia
distrital ", do eng.° José Born.
Classificados como Trabalhos Diversos, aparecem os capítulos
"Not Poiso", do Sr. Tito Carvalho, e "Laguna •— engrandecedora
da História Catarinense", palestra do Sr. Ildefonso Juvenal.
Notas sobre " As atividades do Instituto " e bibliográficas completam o volume XII da Revista do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, publicação dirigida pelo Sr. Carlos da Costa
Pereira e que tern como redatores os Srs. Dr. Oswaldo R. Cabral e
J. Batista Pereira.
H. V.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO ESPÍRITO
SANTO. N.° 15. Dezembro de 1943. Vitória, 1944. Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo. 106 p.
Fundado em 1916, reconhecido de utilidade pública pelos governos federal e estadual, o Instituto Histórico e Geográfico do
Espírito Santo figura entre os mais ativos do país, como prova o
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1943. E' o que demonstra, igualmente, o " índice geral alfabético
da matéria contida nos primeiros 14 volumes da Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo", organizado pela Secretaria Geral da Casa e incluído no mesmo tomo.
Como sumário deste, além de amplo noticiário relativo ao Instituto, constam os seguintes estudos : " Rehabilitação histórica de
Vasco Fernandes Coutinho ", pelo Sr. Mário Aristides Freire;
"Uma escalada à Pedra do Oratório", pelo Sr. Adolfo Monjardim ;
" O 408.° aniversário da Colonização do Espírito Santo", pelo
Sr. João Manuel de Carvalho; "O guisamento no último projeto
orçamentai da província do Espírito Santo", pelo Sr. Francisco
Clímaco Feu Rosa; "Homens de cor do Brasil", pelo Sr. Jair
Etienne Dessaune; " Ceràmio de Sapucaia", pelo Dr. Ademar
Neves; "A Ordem de São Bento na Capitania do Espírito Santo",
por D. Clemente Maria da Silva Nigra, O. S.B.
H. V.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO Rio GRANDE
DO SUL. Ano XXIII. Ns. 91 e 92. 2.° semestre de 1943.
Porto Alegre, 1944. Imprensa Oficial do Estado. 206 p.
Reunindo em um só tomo a matéria relativa aos dois últimos
trimestres de 1943, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Sul continua a demonstrar o interesse que no referido Estado se mantém pelos estudos que constituem a especialidade da instituição que há vinte e quatro anos honra a sua cultura.
Começou homenageando dois sócios pouco antes falecidos o
n.° 91-92 da apreciada publicação : o professor norte-americano
Percy Alvin Martin, tão amigo do Brasil e dos brasileiros, lembrado em artigo do professor Walter Spalding, e o historiador
Alfredo Varela, evocado em trabalho do Dr. Olinto Sanmartin.
Estudos diversos, referentes à história e à terra gaúcha, aparecem a seguir : " Origem dos Ausentes", mais uma pesquisa sobre
as sesmarias, e "Lenda sacrílega " — trabalhos do Dr. Manuel
Duarte; " Taquarí " e "Rio Pardo", memórias toponímicas e
corográficas, escritas a propósito .dessas duas cidades pelo professor
Otelo Rosa ; " A carreta do Rio Grande do Sul e do sul de Mato
Grosso ", mais um capítulo de interessantíssimo trabalho que sobre
o carro de bois, em todo o país, está realizando o ministro Bernardino José de Sousa ; " Subsídios para o histórico da introdução do
cavalo no Rio Grande do Sul ", pelo coronel Luís Carlos de Morais ;
e "Pecuária, xarque e xarquedores no Rio Grande do Sul", pelf
professor Walter Spalding. Na seção de " Documentário ", apare-
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cem, devidamente comentados, alguns papéis antigos sobre o Rio
Grande de São Pedro e a província de São Pedro do Rio Grande
do Sul, copiados pelo falecido general Jcão Borges Fortes e pelo
Dr. Manuel Duarte, atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
" Aspectos do Brasil — Viagens de Estudo ", pelo padre Balduino Rambo, S.L, é outro trabalho incluído na Revista, e que bem
demonstra a importância das viagens aéreas nos modernos estudos
de geografia humana e física. " Mamíferos fósseis do Brasil ", pelo
Sr. Carlos de Paula Couto, continua uma série de interessantes publicações do gênero. " Noticiário da instituição" e " Nótulas bibliográficas ", pelos Srs. Walter Spalding e Olinto Sanmartin completam o volume do segundo semestre de 1943 da excelente publicação riograndense do sul.
H. V.

N.° 93. 2.° trimestre de 1944. Porto Alegre, 1944. Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial. 134 p.
Mantendo o regime de saídas trimestrais, a Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul ji.' alcançou o tomo 93,
relativo ao primeiro período do ano corrente.
Começa o fascículo prestando homenagem a dois e~critcres ultimamente falecidos : Gastão Penalva, evocado pelo Prof. Walter
Spalding, e general João Borges Fortes, de quem se transcreve o
formoso discurso de posse no Instituto gaúcho, sobre "A Estância",
bem como a saudação com que em 1931 ali o recebeu o historiador
Sr. Aurélio Porto.
Continuando a ser excelente repositório de estudos de história
brasileira e especialmente do Rio Grande do Sul, contém a Revista
mais os seguintes trabalhos : " Os Alves Valença ", estudo do falecido autor de uma monografia da cidade de Santa Maria, João
Belém; "A obra da constitucionalização do Brasil (1823-1934) ",
conferência do Sr. Leonardo Macedônia; " Transadores e Retirantes" e " Nemigalhas Toponímicas", estudos do Sr. Manuel
Duarte; "As Ordens Terceiras de São Francisco e do Carmo" (da
cidade do Rio Grande), pelo Sr. Antenor de Oliveira Monteiro;
"A fundação de São Gabriel", pelo Sr. Celso Martins Schrõeder ;
"Passo Fundo na Revolução de 1835", pelo Sr. Francisco Antonino Xavier e Oliveira; " Reminiscências históricas da guerra
contra o ditador do Paraguai", pelo Sr. J. O. Pinto Soares; "Saudação de Bagé ", discurso do coronel Danton Teixeira.
" Nótulas bibliográficas ", de autoria1 dos Srs. padre Luís Gonzaga Jaeger S.J., Walter Spalding e Olinto Sanmartin, completam
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o volume 93 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Sul.
H. V.

REVISTA GENEALÓGICA BRASILEIRA — Órgão do "Instituto Genealógico Brasileiro". Diretor : Salvador de Moya. Ano V,
n.° 9. 1.° semestre de 1944. São Paulo, 1944. (Estab. Gráfico "Cruzeiro do Sul"). 246 p. il.
Publicada com toda a regularidade, a Revista Genealógica
Brasileira, órgão do Instituto Genealógico Brasileiro, com sede em
São Paulo e ramificado por todo o país, vem prestando grandes serviços à história do Brasil, no setor que lhe diz respeito.
O n.° 9 da referida publicação, correspondente ao primeiro semestre de 1944, contém excelente colaboração, que tanto se prende
à história da família portuguesa, tronco da brasileira, como desta
mesma.
Estão no primeiro caso os seguintes artigos :
" O Nobiliário de Torres, da Biblioteca Nacional ", pela Srta.
Heloisa Cabral da Rocha Werneck; " Lusitanos radicados na Argentina colonial", pelo Sr. Celso Martins Schróeder; e "As tragédias da Casa dos Albuquerques ", pelo Dr. Mário D. Wanderley.
Pertencem ao segundo grupo estas colaborações :
" Genêalogia do Plutarco Maranhense" (Antônio Henriques
Leal), pelo Dr. Antônio Henriques Leal; "Câmaras e Mira-ndaHenriques " (do Rio Grande do Norte), pelo Dr. Adauto Miranda
Raposo da Câmara; "Genêalogia", conferência do Sr. Herman
Noeser, do Instituto Genealógico da Bahia ; " O Batistério do
Duque de Caxias", da redação,; " Achegas a um brasonário paulista", pelos Srs. Dr. Carvalho Franco e Roberto Thut; "Silva
Leme e o conceito de genealogia ", conferência do Sr. Carlos da
Silveira no Instituto Genealógico Brasileiro ; " Os Reis, de Tietê ",
pelo Dr. F.A. Veiga de Castro; "Trisavôs do Presidente Getulio
Vargas ", documentos apresentados pelo cônego Raimundo Trindade,
da Cúria Metropolitana do Arcebispado de Mariana ; " Troncos
genealógicos de Goiás ", pelo padre José Trindade da Fonseca e
Silva; "Marcos Konder Sênior", pelo Sr. Carlos Vianna, de
Santa Catarina.
Além desses artigos contém o n.° 9 da Revista Genealógica Brasileira as habituais seções de Ex-Libris, Galeria biográfica e Galeria
de Sócios (com árvores de costado), aquela a cargo do Sr. Nery da
Siqueira e Silva, as duas últimas redigidas pelo incansável presidente do Instituto e diretor da Revista coronel Salvador de Moya.
H. V.

TRABALHOS INCLUÍDOS EM PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS

Andrsda e Silva, José Bonifácio de — O CENTENÁRIO DE MARTIM
FRANCISCO. 23-2-1844—23-2-1944. (ín Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo
XXV. Vol. II, ps. 359-368).
Barata, Mário — Os MÓVEIS DO BRASIL COLONIAL, (ín "Cultura
Política". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Ano IV. N.° 40.
Ps. 243-248, il.)
SOBRE o MUSEU DA BAHIA (/n " Cultura Política" Rio
de Janeiro. Fevereiro d3 1944. Ano IV. N.° 37. Ps. 262-265).
Barros, Jaime de — JOAQUIM NAEUCO E os ESTADOS UNIDOS, (in
" Cultura Política ". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Ano IV.
N.° 39. Ps. 229-232).
Belo, José Maria — PRESIDÊNCIA EPITÁCIO PESSOA, (in " Cultura
Política ". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Ano IV. N.° 40.
Ps. 48-57).
- QUADRIÊNIO VENCESLAU BRAZ. (ín " Cultura Política".
Rio de Janeira. Janeiro de 1944. Ano IV. N.° 36.
Ps. 75-82).
Bittencourt Berford, Álvaro -- O DUQUE DE CAXIAS, (ín "Cultura Política ". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944. Ano IV.
N.° 37. Ps. 257-261).
Boiteux, Capitão de Mar e Guerra Lucas Alexandre — A BALAIADA
(1838-1841). PAPEL DA MARINHA DE GUERRA NA SUA SUFOCAÇÃO. .(Continuação). 2.a parte, (ín Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Março, Abril, Maio, Junho
de 1944. Tomos XXV-XXVI. Vols. I-III. Ps. 437-479,
91-97, 321-327, 539-545).
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(in Mensário do "Jornal
Janeiro de 1944. Tomo

- DECISÃO ACERTADA, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Vol. II.
Ps. 337-338).

O TERÇO DA TRINDADE EXCELSA. MARTIM FRANCISCO.
(in Mensário do " Jornal do Comércio". Rio de Janeiro.
Fevereiro de 1944. Tomo XXV. Vol. II. Ps. 355-358).

MARTIM FRANCISCO. (;n Mensário do " Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo XXV.
Vol. II. Ps. 347-349).

BRASÃO (UM) CONCEITO PELO PRÍNCIPE REGENTE D. JoÃo EM 1800.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Março de 1944.
Ano IV. N.° 38. Ps. 253-256) .

- O DERRADEIRO MONARQUISTA. (in Mensário do " Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Tomo XXVI.
Vcl. III. Ps. 475-477).

Castilhos Goycochêa — UNIONISMO E SECCIONISMO NA FORMAÇÃO
DA AMÉRICA. Conferência proferida na Sociedade Brasileira
de Filosofia, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio
de Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo XXV. Vol. II.
Ps. 397-404).

ORAÇÃO GLORIFICADORA. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI.
Vol. II. Ps. 415-417).

- MAURITY,- HERÓI AUTÊNTICO,
do Comércio". Rio de Janeiro.
XXV. Vol. I. Ps. 173-176).

Chandíer, Charles Lyon — BRASIL-ESTADOS UNIDOS. Palestra realizada em Belo Horizonte, em dezembro de 1943. (in Mensário do " Jornal do Comércio ". Rio de Janeiro. Janeiro de
1944. Tomo XXV. Vol. I. Ps. 185-190).

RESPONDENDO A CONSULTAS, (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Abril, junho de 1944. Tomo
XXVI. Vols. I-III. Ps. 23-25, 547-548).
- RODRIGO OCTAVIO. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Março de 1944. Tomo XXV. Vol. III.
Ps. 463-465).

CINQÜENTENÁRIO (O) DO CERCO DA LAPA. Porque foi comemorado, em todo o país, o brilhante feito do Exército Nacional.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Março cie 1944.
Ano IV. N.° 38. Ps. 199-201. retr.).

Costa, Odcrico — FASTOS DA HISTÓRIA DE GOIAZ (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Ano IV. N.° 41.
Ps. 206-213).

Continentino, Múcio — TITO FuLGÊNCiO — Juiz, PROFESSOR E
ESCRITOR, (in Mensário do " Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Março de 1944. Tomo XXV. Vol. III. Ps. 453-456).

- ORIGEM E ESTABELECIMENTO DA IMPRENSA EM GOIAZ. (in
"Cultura Política". Rio de Jane : ro. Maio de 1944. Ano IV
N.° 40. Ps. 191-200).

Corrêa Filho, Virgílio -— ASPECTOS SERRANOS, (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo XXVI. Vol. I. Ps. 167-171).

Dantas, Mercedes — As IDÉIAS DEMOCRÁTICAS E o ARTIFICIALISMO
CONSTITUCIONAL NO IMPÉRIO, (in "Cultura Política". Rio
de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano IV. N.° 36. Ps. 59-68).

- CAMPEÃO DO LIBERALISMO, (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Março de 1944. Tomo XXV.
Vol. III. Ps. 431-433).

- PROCESSOS DE PROPAGANDA POLÍTICA NO SÉCULO PASSADO.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Março de 1944.
Ano IV. N.° 38. Ps. 20-29).
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DÍVIDA (A) EXTERNA DO BRASIL. Do empréstimo de 1824 ao
ajuste consubstanciado no Decreto n.° 6.019, de 23 de novembro de 1943. Reportagem especial de " Cultura Política ".
(ín "Cultura Política". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944.
Ano IV. N.° 37. Ps. 56-79).

Leite, Aureliano — INGLESES NO ESTADO DE SÃO PAULO. (Notas
para melhor ensaio), (ín Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Tomo XXV. Vol. I.
Ps. 209-213).

Dornas Filho, João — A ABDICAÇÃO E A MUSA POPULAR EM 1831.
(ín "Cultura Política". Rio de Janeiro. Junho de 1944.
Ano IV. N.° 41. Ps. 155-159).
MANOEL BASÍLIO FURTADO. Do volume - "Figuras da
Província", a sair. (ín Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Junho de 1944. Tomo XXVI. Vol. III.
Ps. 583-585).
Fraga, Clemcntino — RUY — O ESTADISTA DA REPÚBLICA. Trabalho lido na sessão de 27 de janeiro da Academia Brasileira
de Letras, (ín Mensário do " Jornal do Comércio ". Rio de
Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo XXV. Vol. II. Ps. 289-291).
Freyre, Gilberto — O PERÍODO REPUBLICANO, (ín " Boletim Bibliográfico " da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. São
Paulo. Janeiro, fevereiro, março de 1944. Ano I. Vol. II.
Ps. 61-72).
Gonçalves, Álvaro — QUATRO SÉCULOS DE CIVILIZAÇÃO DEVIDOS
AOS NEGROS ESCRAVOS, (ín " Cultura Política ". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano IV. N.° 36. Ps. 114-118).

AINDA os INGLESES EM SÃO PAULO, (ín Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944.
Tomo XXVI. Vol. I. Ps. 181-183).
Leite, Serafim — HÓSPEDES DO COLÉGIO DA BAHIA. (Séculos XVIXVIII) . Governadores e Vice-Reis da índia e do Brasil —
Cerimonial da Transmissão de Poderes — O Rei das "Doze
Mil Ilhas Maldivias" — Patriarcas — Escritores — S. João
de Brito, (ín Mensário do " Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Vol. II. Ps. 313-315).
O VICE-REI MARQUÊS DE MONTALVÃO HÓSPEDE DO COLÉGIO DA BAHIA — Episódio da Restauração de 1641. (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Junho de
1944. Tomo XXVI. Vol. III. Ps. 447-448).
Lima, Heitor — O CONDE DE MOTTA MAIA. D. PEDRO II. (ín
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Junho
de 1944. Tomo XXVI. Vol. III. Ps. 595-597).
Lima, Herman — RAFAEL BORDALO PINHEIRO NO BRASIL, (ín
"Cultura Política ". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Ano IV.
N.° 41. Ps. 141-149. il. fora do texto).

Jacobina Lacombe, Américo — D. PEDRO II E WAGNER, (ín " Revista Brasileira". (Publicada pela Academia Brasileira de
Letras). Rio de Janeiro. Abril ds 1944. Ano IV. N.° 9.
Ps. 137-141).

Lima Figueiredo, Tenente-Coronel — PATTON E FLORIANO. (ín
"Cultura Política". Rio de Janeiro. Março de 1944. Ano IV.
N.° 38. Ps. 98-101).

Lamego, Alberto — Do ESCAMBO À ESCRAVIDÃO, (ín Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944.
Tomo XXV. Vol. II. Ps. 287-288).

Lima Júnior, Augusto de — D. JOÃO VI E A POLÍTICA PAN AMERICANA, (ín Mensário do " Jornal do Comércio ". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Tomo XXVI. Vol. III. Ps. 487-494).

— MENTIRAS HISTÓRICAS, (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Tomo XXV.
Vol. I. Ps. 41-53).

Lins, Álvaro — Rui. (ín "Boletim Bibliográfico" da Biblioteca
Pública Municipal de São Paulo. São Paulo. Janeiro, fevereiro, março de 1944. Ano I. Vol. II. P. 83-87).
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Macedo, Sérgio D. T. — À MARGEM DA PREHISTÓRIA BRASILEIRA.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944.
Ano IV. N.° 36, p. 119-124, i l . ) .

Oliveira Bello — TIRADENTES. O INCONFIDENTE DE FÉ SINCERA.,
(in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril
de 1944. Tomo XXVI. Vol. I, p. 145-149).

Machado, Antônio Carlos — As FONTES BIBLIOGÊNICAS DA HISTÓRIA GAÚCHA, (in "Boletim Bibliográfico" da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. São Paulo. Janeiro, fevereiro,
março de 1944. Ano I. Vol. II, p. 97-99).

Paiva, Glycon de — CALÓGERAS E o CÓDIGO DE MINAS, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944.
Tomo XXVI. Vol. I, p. 117-125).

Massena, Nestor — BARBACENENSES DE PROL. CARLOS PEREIRA
DE SÁ FORTES. — MANOEL RODRIGUES DA COSTA. — MARIANO
PROCÓPIO FERREIRA LAGE. — FLORIANO PEIXOTO. — DOMINGOS RODRIGUES DA FONSECA LEME . (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho de 1944. Tomo XXV. Vols. I I / I I I . Tomo XXVI.
Vols. I/II/III, p. 279-283, 513-516, 127-129, 345-348, 577581).
Melo, Mário — ANTECEDENTES DE AUTONOMIA EM PERNAMBUCO.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944.
Ano IV. N.° 36, p. 90-93).
Menezes, Djacir — RETALHOS DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE COLONIAL, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Maio de 1944.
Ano IV. N.°40, p. 144-150).
Menge, Alvim — ARARIGBOIA. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Vol. II,
p. 385-387).

Peixoto, Sílvio — ROTEIRO BIBLIOGRÁFICO DA REPÚBLICA . - - IIIIV. (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro, junho
de 1944. Ano IV. N."' 36-41, p. 297-303, 214-220).
Pena Marinho, Inezil — EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL.
I - - Brasil-Colônia 1500-1822. II — Brasil-Império 18221889. III — Brasil-República — l.a fase: 1889-1930, 2.a fase :
1930-1937. 3. a fase: 1937-1943. (in "Cultura Política". Rio
de Janeiro. Janeiro, março, abril, maio, junho de 1944. Ano
IV. N." 36, 38, 39, 40, 41, p. 164-172, 153-163, 123-141,
69-77, 82-113, i l . ) .
Peregrino, Umberto — A HISTÓRIA MILITAR NO BRASIL, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano IV.
N.° 36, p. 108-113).
Prazeres, Oro—A ABOLIÇÃO APRESSOU A QUEDA DA MONARQUIA?
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano
IV. N.° 36, p. 83-89).
O PAPEL DAS CONSTITUINTES, (in "Cultura Política". Rio
de Janeiro. Abril de 1944. Ano IV. N.° 39, p. 117-120).

Nascimento Brito, Dr. José do — A ORIGEM DAS ESTRADAS DE
FERRO DO BRASIL . Conferência realizada no Clube de Engenharia, em 27 de abril, (in Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Vol. II, p. 287292).

Silva Bruno, Efnani — APONTAMENTOS SOBRE A CIDADE E A CASA
DE SÃO PAULO NO SÉCULO DEZENOVE, (in "Boletim Bibliográfico" da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. São Paulo. Abril, maio, junho de 1944. Ano I. Vol. III, p. 99-104).

Nogueira Porto, L. de Almeida — A QUARTA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL AMERICANA, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano IV. N.° 3a, p. 131-136).

Silveira Guimarães, Ulysses — A VIDA EXEMPLAR DE PRUDENTE
DE MORAIS. Conferência realizada na Faculdade de Direito de
São Paulo, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Janeiro de 1944. Tomo XXV. Vol. I, p. 139-153).
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Sousa Costa, A. de — MARTIM FRANCISCO. Conferência realizada na sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
comemorativa do centenário da morte do Primeiro Ministro
da Fazenda do Império, (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Vol. II,
p. 389-395).

Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro
de 1944. Tomo XXV. Vol. II, p. 293-297).

Taunay, Afonso de E. — A GRANDE VIA SECULAR DE OESTE, (ín
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Janeiro
de. 1944. Tomo XXVI. Vol. I, p. 177-183).

-. — INFORMES MELHORES E PEORES. (ín Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo XXVI.
Vol. I, p. 47-50).

. — CARTA DE UM PASSAGEIRO DA MONÇÃO. I/II. (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944.
Tomo XXVI. Vol. II, p. 293-301).

-. — NAVEGANDO PARA CUIABÁ, (ín Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo XXVI.
Vol. I, p. 163-166).

.

-. — NOTÍCIAS DO Rio DE JANEIRO. (1821). (ín Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo
XXVI. Vol. I, p. 67-71).

COROGRAFIA E HISTÓRIA PELO MÉTODO CONFUSO . (ín

Men-

sário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Março de
1944. Tomo XXV. Vol. III, p. 491-494).
. — DE SALUBERRIMA POTIONE CUHE SEU CAFÉ NUNCAPATA
DISCURSUS (1671) — PRIMEIRO TRATADO IMPRESSO SOBRE
O CAFÉ. (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Junhode 1944. Tomo XXVI. Vol. III, p. 467-474).

GUSTAVO AIMARD E o SEU Novo BRASIL, (ín Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Tomo
XXVI. Vol. III, p. 505-508).

. — O PRIMEIRO PANORAMA DO Rio DE JANEIRO (1821) . (ín
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio
de 1944. Tomo XXVI. Vol. II, p. 397-401).

-. — DIOGO DE TOLEDO LARA E ORDONHES. (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo
XXVI. Vol. II, p. 339-343). '

-. — PÁGINAS DO MÉTODO CONFUSO . (ín Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo* XXVI.
Vol. I, p. 3-6).

-. — ENGENHARIA COLONIAL, (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Marco de 1944. Tomo XXV.
Vol. III, p. 423-427).

-. — PRIMEIROS DIAS DA ESCOLA POLITÉCNICA DE S.) PAULO .
(ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Março
de 1944. Tomo XXV. Vol. III, p. 525-528).

-. — ENGENHARIA COLONIAL E PROVINCIAL PAULISTANA. A
PROPÓSITO DO CINQÜENTENÁRIO DA ESCOLA POLITÉCNICA DE
SÃO PAULO, (ín Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo XXV. Vol. II, p. 337341).

-. — UM VISITANTE OBSCURO E MALÉVOLO DO Rio DE JANEIRO
EM 1850. (ín Mensárip do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Fevereiro de 1944. Tomo XXV. Vol. II, p. 255-258).

ENGENHARIA COLONIAL PAULISTANA . A PROPÓSITO DO CINQÜENTENÁRIO DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SÃO PAULO, (ín

Viana, Arízio de — CALÓGERAS E o ORÇAMENTO . (ín Mensáirio do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Tomo
XXVI. Vol. I, p. 185-190).
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Viana, Hélio — A CAMPANHA DO PARAGUAI ATRAVÉS DAS CARTAS
DE UM BRAVO . DA BATALHA DE PASSO DA PÁTRIA Á OCUPAÇÃO
DE ROSÁRIO (1866-1869). (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Janeiro de 1944. Ano IV. N.° 36, p. 94-107.
Retr. f acs. ) .

Vilhena de Morais, E. — O QUE RESTA DE CAXIAS. REFLEXÕES

-. — CIPRIANO BARATA E AS SENTINELAS DA LIBERDADE, (in
"Cultura Política". Rio de Janeiro. Março de 1944. Ano IV.
N.° 38, p. 168-198, f a c s . ) .

SÁRIA DO SEU FALECIMENTO, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Maio de 1944. Tomo XXVI. Volume II, p. 253-256).

Vilar, Frederico - - A REVOLUÇÃO QUE EU vi — O ALMIRANTE
Luís FILIPE DE SALDANHA DA GAMA. (in "Cultutra Política".
Rio de Janeiro. Junho de 1944. Ano IV. N.° 41, p. 193-205) .

EM TORNO DOS AUTOS DO SEU INVENTÁRIO, NA DATA ANIVER-

—. — HISTÓRIA DO BRASIL EM 1943. (in "Verbum". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Fase. l, p. 92-98).
-. — Luís AUGUSTO MAY E "A MALAGUETA" (1762-1850) . (in
"Cultura Política". Rio de Janeiro. Junho de 1944. Ano IV.
N.°41, p. 170-192).
- O CINQÜENTENÁRIO DO CERCO DA LAPA — PORQUE FOI
COMEMORADO EM TODO o PAÍS o BRILHANTE FEITO DO EXÉRCITO NACIONAL, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Março de 1944. Ano IV. N.° 38, p. 199-201, il. ) .
-. - - O "REPÚBLICO" ANTÔNIO BORGES DA FONSECA (18081872). (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Maio de 1944.
Ano IV. N.° 40, p. 151-190, facs. ) .
-. — O VISCONDE DE CAIRÚ — JORNALISTA (1821-1828). (in
"Revista Brasileira". (Publicada pela Academia Brasileira de
Letras). Rio de Janeiro. Abril de 1944. Ano IV. N.° 9,
p. 101-126).
-. — O VISCONDE DE CAIRÚ — PANFLETÁRIO (1821-1828) . (in
"Cultura Política". Rio de Janeiro. Abril de 1944. Ano IV.
N.° 39, p. 165-190).
Vidal, Ademar — A CASA DA TORRE NA PARAÍBA, (in "Revista Brasileira". (Publicada pela Academia Brasileira de Letras) . Rio
de Janeiro. Abril de 1944. Ano IV. N.° 9, p. 35-50).

Wsrneck, Francisco Klors — O BARÃO DE PATY DO ALFERES . FRANCISCO PEIXOTO DE LACERDA WERNECK. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Março de 1944. Tomo
XXV. Vol. III, p. 533-536).
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