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Almeida, Aluísio de — A REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842. Prefácio
de Carlos da Silveira. (Coleção Documentos Brasileiros, 46).
Rio de Janeiro. 1944. Livraria José Olímpio Editora. 264 p. il.
A passagem do centenário da revolução de 1842 proporcionou
o aparecimento de algumas obras que de certo modo vieram fazer uma
revisão nos conceitos até há pouco vigentes sobre esse movimento
político do início do Segundo Reinado. Aproveitando a documentação inédita existente no A.rquivo Público Mineiro, apareceu, em
Minas, a História da Revolução de 1842, do Sr. Martins de Andrade. Valendo-se de minuciosas pesquisas nos arquivos paulistas e
cariocas, notadamente nos de Sorodaba, publicou posteriormente o
Sr. Aluísio de Almeida A Revolução Liberal de 1842, volume incluído na Coleção Documentos Brasileiros, da Livraria José Olímpio
Excelente, na verdade, é a contribuição oferecida por esse trabalho, para o melhor conhecimento da revolta em São Paulo e Minas Gerais promovida pelos políticos que em 1841 foram despedidos do poder e no ano seguinte impedidos de exercer os mandatos
para os quais haviam realizado fraudulentas eleições. Dotado de
verdadeiro espírito de investigador de minúcias históricas, não deixando de lado nem mesmo as menores informações, o Sr. Aluísio
de Almeida conseguiu esclarecer numerosos pontos até aqui nebulosos e apenas acidentalmente mencionados, relativos ao episódio político em apreço. A Revolução Liberal de 1842 é, assim, um trabalho que se inscreverá entre os indispensáveis ao conhecimento da
história do começo do reinado efetivo de D. Pedro II.
H. V.

Almeida, Tito Franco da — CONSELHEIRO FRANCISCO JOSÉ FURTADO.
Biografia e Estudo da História Política Contemporânea. (Biblioteca Pedagógica Brasileira. Serie 5.a, Brasiliana, Vol.
245). São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional. 420 p.
O livro de Tito Franco de Almeida apareceu em 1867, e não
teve até agora nenhuma reedição. Teve, entretanto, naquela oportunidade a mais larga repercussão nas altas esferas governamentais
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do país, aplaudido ou censurado, ao sabor das opiniões políticas e
das divergências partidárias que então »e debatiam.
E' explicável que assim fosse. Porque a Biografia do Conselheiro Furtado não era mais do que um libelo contra os vícios do
regime monárquico, contra o chamado imperialismo de D. Pedro II
e contra a conduta política de seus ministros, tudo feito com a documentação necessária, extraída das discussões do parlamento.
A imprensa da época discutiu à larga esse livro, e sobre ele
Luís de Carvalho Melo Matos escreveu as Páginas da História Constitucional, — um livro notável saído em 1870 — para explicar os
fatos e combater as apreciações de Tito Franco. E D. Pedro II,
que era o alvo principal das acusações, serenamente tomou do seu
lápis fatídico e foi escrevendo à margem de um exemplar notas que
esclarecem e justificam as atitudes que teve e as faltas que lhe foram atribuídas. Não as destinava, certamente, à posteriodade ;
mas o livro em que as deixou foi ter, com outros de sua biblioteca
particular, ao Instituto Histórico, onde foram lidas, relidas e publicadas.
A presente edição da Biografia do Conselheiro Furtado, a cargo
do Dr. Carlos Pontes, competente exegeta da história política do
Império, reproduz essas notas nos lugares próprios do texto, o que
é feito pela primeira vez.
R. G.

AMAZÔNIA BRASILEIRA — Excertos da "Revista Brasileira de Geografia". Edição do Conselho Nacional de Geografia, por ocasião do "X Congresso Brasileiro de Geografia", realizado no
Rio de Janeiro, em setembro de 1944. Rio de Janeiro, 1944.
I . B . G . E . 480 p. il. fora texto.
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esgotou-se brevemente; a segunda, com alguns acréscimos e como
edição do autor, foi autorizada por aquele Instituto, a fim de permitir mais ampla divulgação sobre uma obra de interesse geral.
O trabalho do eminente Professor Fernando de Azevedo é verdadeiramente notável como explanação histórica da cultura nacional,
nos moldes de um minucioso inventário de seus fatores mais importantes, ou sejam, fatores físicos, raciais, técnicos e econômicos, sociais e históricos.
A muita ilustração do autor conseguiu fixar através desses elementos dispersos e variados uma visão de conjunto perfeita e admirável . Seu livro honra a inteligência brasileira.
R. G.

Bandeira Duarte — RONDON, o BANDEIRANTE DO SÉCULO xx. Desenhos de F. Acquarone. Rio de Janeiro, 1944. Livraria Editora Zélio Valverde. 204 p.
Barbosa de Morais, João — BRAVA GENTE BRASILEIRA. Episódios
heróicos das vidas de alguns brasileiros ilustres contados à juventude. Ilustrações de F. Acquarone. Rio de Janeiro, 1944.
Distribuidora Zélio Valverde. 164 p.
— NA TERRA CARIOCA. Episódios da crônica e da história do
Brasil passados no Rio de Janeiro e contados à juventude.
Ilustrações de F. Acquarone. Rio de Janeiro, 1944. Distribuidora Zélio Valverde. 118 p.

Atayde, Raimundo A. de — PEREIRA PASSOS, o REFORMADOR DO
Rio DE JANEIRO . Biografia e história. Prefácio de Edison Passos. Rio de Janeiro. 1944. A Noite. 314 p. il.

Bastos, Humberto — A MARCHA DO CAPITALISMO. (Ensaios de
interpretação). 1500-1940. São Paulo, 1944. Livraria Martins Editora. 226 p.

Azevedo, Fernando de — A CULTURA BRASILEIRA . INTRODUÇÃO AO
ESTUDO DA CULTURA NO BRASIL. (Série Nacional das Publicações do Recenseamento Geral do Brasil. Vol. I. Tom. I.
2.a Edição. São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional.
544 p. il.

Calmon, Pedro — BRASIL E AMÉRICA. (História de uma Política) .
Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 218 p.

Esta obra constitui o tomo I do volume I — Introdução — da
Série Nacional das publicações do Recenseamento geral do Brasil,
realizado em l de setembro de 1940. A primeira edição foi do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de reduzida tiragem, e

Obra com 218 páginas. O próprio autor diz, na introdução, em
que ela consiste : na "sistematização dos fatos e das idéias que constituem a nossa persistente política americanista". Por outras palavras : é a história do sentimento amerioanista no Brasil. O livro
está dividido em três partes. Na primeira, o autor traça a história
do panamericanismo no Brasil, desde antes da doutrina de Monroe
até a reunião da 1.° Conferência Panamericana, em 1889, que coincide, sem nada ter a ver uma coisa com outra, com o ano da pró-
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clamação da República no Brasil. O segundo período vai dessa época
até as vésperas do atual conflito mundial. O terceiro e último período é relativo aos anos recentes, e vai da chamada política de boa
vizinhança à aliança das nações americanas.
Reportando-se aos anos anteriores à Independência, cuja data
coincide quase com a declaração de Monroe, diz o autor que as responsabilidades brasileiras na elaboração da "alma americana" antecedeu à nossa emancipação política, vindo mesmo da "aurora colonial". O conceito é verdadeiro, e apesar das divergências, das disputas e mesmo das guerras que separaram por vezes Espanha de Portugal é certo que esses fatores de discórdia entre os dois Reinos se
fizeram sentir muito mais atenuados na América, entre os súditos e
as colônias das duas nações, do que na Europa. Por que ? Antes de
tudo porque todo atrito, todo choque, tende sempre a amortecer à
medida que se distancia de seu centro propulsor ou emissor. Ora,
esse centro propulsor estava na Península, nas capitais dos dois Reinos; era natural, portanto, que toda desinteligência ou disputa que
se verificasse entre elas tivesse uma repercussão muito mais atenuada — atenuada não só pelo espaço senão também pelo tempo —
nas colônias americanas dos dois países. O fenômeno, portanto, era
puramente físico.
Mas além dele, outro fator havia para atenuar na América todo
atrito que se abria entre os dois Reinos e este era o sentimento
continental, que sempre existiu latente entre os países americanos,
antes mesmo de ser proclamado ou reconhecido pelos homens públicos dos Estados americanos. Já se verificava isso no tempo colonial, como salienta o Sr. Pedro Calmon, e vamos encontrá-lo não
só nos governadores e vice-reis do Brasil como nos próprios governadores de Portugal, ou melhor, na própria corte portuguesa, sobretudo ao tempo em que ela residiu no Rio de Janeiro.
A este respeito, já tive ocasião de referir ao que chamei o "panamericanismo no Brasil antes da declaração de Monroe", isto é,
ao sentimento americano que prevalecia na política exterior lusobrasileira, ainda ao tempo em que estávamos sob o governo do rei
português, quando Araújo Carneiro, diplomata brasileiro residente
na Europa, escrevia para o governo de Dom. João VI, dizendo que
"os aliados natos do Brasil hão de ser sempre os americanos do sul
e mesmo do norte", e que "é em Buenos Aires e nos Estados Unidos da América aonde S. M. deve ter, não Ministros ordinários,
mas sim Embaixadores ou Ministros de primeira ordem".
Isso se dizia em 1819, na mesma ocasião em que Manuel Garcia, representante no Rio das Províncias Unidas do Rio da Prata
escrevia : "Los interesses de Ia Casa de Braganza han venido a ser
homogêneos con Ias dei Continente, de Ia misma manera que los de
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los Estados Unidos y los de cualquier otro poder soberano que se
establecese en esta parte dei Atlântico".
O sentimento americanista prevaleceu, assim, no Brasil muito
antes de nossa emancipação política. Proclamada a Independência
e instituída a Monarquia, não se afastou dele o Governo Imperial,
antes o fortaleceu sempre que se lhe ofereceu para isso uma oportunidade, apesar das desconfianças que o regime aqui implantado
suscitava em algumas Repúblicas íspano-americanas, notadamente
no Prata. Proclamada a República no Rio de Janeiro, o panamericanismo iria encontrar no Brasil o seu verdadeiro clima, até alcançar plena florescência com a política de boa vizinhança, proclamada pelo governo do Sr. Franklin Roosevelt, e logo transformada, com a guerra atual, numa verdadeira liga ofensiva e defensiva
dos países americanos.
E' a história dessa política que nos conta o Sr. Pedro Calmon nas páginas desse volume, com aquele seu estilo vivo e colorido, harmonioso, cheio de frases bonitas e bem trabalhadas, que podem por vezes não ser a de um verdadeiro historiador, porque nem
sempre a verdade dos fatos permite ser expressa por frases sonantes
e bem lapidadas, mas são certamente a de um artista.
H. L.

Canabrava, A. P. — O COMÉRCIO PORTUGUÊS NO Rio DA PRATA
(1580-1640) Com prefácio de Afonso de E. Taunay. — Separata do Boletim de História da Civilização Americana, n.° 2,
da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 1944. Empresa Gráfica da "Revista dos
Tribunais" Ltda. 174 p.
A autora desta monografia, D. Alice Piper Canabrava, apresentou-a como tese de doutoramento à Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo, e com ela conseguiu aprovação
distinta. Trata-se de um tema pouco versado, a exigir pesquisa
acurada e informação particular sobre as fontes platinas e brasileiras de fins do século XVI e quase metade do seguinte.
O material recolhido pela autora proporcionou-lhe um livro
apreciável e digno dos melhores elogios.

R. G.

Carneiro, David — O PARANÁ E A REVOLUÇÃO FEDERALISTA. Prefácio do General Raimundo Sampaio. São Paulo, 1944. Atena
Editora. 400 p.
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Carvalho, Afonso de -— CAXIAS. Ilustrações de Alberto Lima. (4.
edição). Rio de Janeiro, 1944. Distribuidora Zélio Valverde. 284 p.
Castro Barreto — ESTUDOS BRASILEIROS DE POPULAÇÃO. Rio de
Janeiro, 1944. Livraria Editora Zélio Valverde. 236 p.
Coaracy, Vivaldo — O Rio DE JANEIRO NO SÉCULO 17. (Coleção
Documentos Brasileiros, n.° 39). Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 252 p.
Trata-se de uma coletânea de nótulas históricas, relativas ao
Rio de Janeiro, cronologicamente distribuídas. O autor dispõe do
boa informação e de maneira agradável de transmiti-la a seus leitores .
Um índice remissivo facilita a consulta do livro, merecendo
apenas o reparo de, em vez de indicar a página, o que era mais
simples, fazê-lo em relação ao assunto, ao ano e ao capítulo ou
parágrafo do livro.
O exemplo dado para inteligência do consultante : "Anil, 82-4",
significa : veja Anil, ano de 1692, título 4; mas, por azar, saiu 82
em lugar 92, — erro de revisão que não abona um índice cuidadoso
em que o leitor deve confiar.
R. G.

Coelho de Almeida, Victor — GOIÁS. Usos, Costumes, Riquezas naturais. Estudos e impressões pessoais. São Paulo, 1944. Empresa Gráfica "Revista dos Tribunais". 216 p. il.
Corrêa, Viriato — HISTÓRIA DO BRASIL PARA CRIANÇAS . (Biblioteca Pedagógica Brasileira. Série l.a Literatura Infantil. Vol.
18). 10.a Edição. São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional. 228 p.
Costa, Capitão de Mar e Guerra Didio — NORONHA — Almirante
Júlio César de Noronha. (Edição do Serviço de Documentação da Marinha). Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Naval.
422 p. il.
Prosseguindo a série de biografias de grandes vultos da história naval brasileira, publicada pela Seção de História Marítima
do Brasil, do Serviço de Documentação da Marinha, apareceu, em
fins de 1944, o volume dedicado ao almirante Júlio César de Noronha, de autoria do comandante Dídio Costa.

Comemorando-se, a 26 de janeiro de 1945, o centenário de nascimento do ilustre marinheiro, era oportuna a lembrança de sua carreira, digna de servir de exemplo às novas gerações de nossos homens do mar. Participante das campanhas do Uruguai e do Paraguai, comandante de numerosos navios da esquadra imperial, tendo
dado a volta ao mundo na viagem de instrução de 1879-1881, exercendo numerosas comissões de confiança no país e no estrangeiro,
inclusive a de diretor da Escola Naval, reformador ministro da Marinha de 1902 a 1906, e, afinal, ministro do Supremo Tribunal Militar — o almirante Júlio César de Noronha merecia, realmente, a
homenagem que lhe prestou o distinto historiador que é o capitão
de mar e guerra Dídio Iratin Afonso da Costa.
A edição de Noronha está enriquecida por numerosas ilustrações a bico de pena, especialmente reproduções de antigos navios da
esquadra brasileira.
H. V.

Denis, Ferdinand — UMA FESTA BRASILEIRA . Com os Poemas Brasílicos do Pé. Cristóvão Valente, S.J., de Plínio Ayrosa.
Apresentação de Basílio de Magalhães. (Biblioteca Brasileira
de Cultura, Estante de História, 4 . ) Rio de Janeiro, 1944.
Epasa. 192 p.il.
Esse opúsculo de Ferdinand Denis, publicado em Paris, em
1850, tem agora a sua primeira versão portuguesa. Não significa
isso desapreço pelo autor ou por seu livro, que é bastante conhecido ; quer dizer apenas que, escrito em francês, que é idioma acessível à grande maioria dos leitores brasileiros, sua tradução não
era necessidade urgente.
Ferdinand Denis, que foi entre os escritores franceses um dos
maiores amigos do Brasil, é ainda autor querido dos estudiosos nacionais, como é prova a homenígem que lhe prestam os diretores da
Epasa.
R. G.

DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA PERNAMBUCANA. (Época Holandesa) Vol. I. (Secretaria do Interior). Recife, 1944. Composto e impresso nas oficinas gráficas da Imprensa Oficial) .
160 p.
A Secretaria do Interior do Estado de Pernambuco, em preparativos para as futuras comemorações do terceiro centenário da libertação do domínio holandês no Br-sil, continua a série de suas pu-

blicações referentes a esse período de nossa História. Depois de ter
dado à estampa as obras clássicas de origem lusa sobre o assunto,
já apontadas a esta Comissão, inicia no presente volume uma nova
série de documentos da mais alta significação para o estudo da
matéria. Embora não sejam inéditos ou desconhecidos esses diplomas, sua coletânea, visando facilitar a consulta dos estudiosos interessados, representa para eles extraordinária vantagem, sobretudo se
lhes for proporcionado o auxílio de índices adequados, que poderão
vir no final da coleção.
A repartição pernambucana, que tal serviço empreendeu, tornase assim credora e merecedora dos maiores aplausos.
R. G.

Elis Júnior, Alfredo — RAPOSO TAVARES E SUA ÉPOCA . Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 308 p. 2 pr.
Ferreira, Tito Lívio — HISTÓRIA E LENDA. l.a série. Rio de Janeiro, 1944. Livraria Civilização Brasileira. 234 p.
Freyre, Gilberto — OLINDA. (Segundo Guia Prático Histórico e
Sentimental de Cidade Brasileira). Ilustrações de Luís Jardim. (Coleção "Documentos Brasileiros" n.° 44). Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora.. 236 p. 2 pr. — 2.a
Edição.
Harding, Bertita — O TRONO DO AMAZONAS. A história dos Braganças do Brasil. (Amazon Throne. The story of the Braganzas of Brazil). Tradução de Adalgisa Néri. (Coleção O
Romance da Vida, 29). Rio de Janeiro, 1944. Livraria José
Olímpio Editora. 324 p.il.
Sobre a história dos Braganças no Brasil, escreveu a Sra. Bertita Harding, sob o título de AMAZON THRONE, um curioso estudo agora traduzido para a língua portuguesa e editado pela Livraria José Olímpio. A autora, que veio ao Brasil quando da elaboração de seu trabalho, teve oportunidade de tomar contato com as
nossas bibliotecas e os nossos arquivos e museus, nos quais recolheu as abalizadas informações que tornam seu livro uma obra honesta e digna de leitura. A escritora Bertita Harding incorpora-se
assim ao número dos estrangeiros curiosos de nossa civilização, e
aos quais devemos ser gratos pela espontânea divulgação que fazem
de nossa história e de nossos costumes nos países não acessíveis praticamente à língua que falamos. A história do Império, levemente
tocada pela fantasia da escritora, não está disvirtuada ou literaria-

mente enfeitada : Q Sra. Bertita Harding soube conciliar a verdade
e a poesia, dando-nos uma obra que nos recomenda a escritora e a
pesquisadora, que tem a elegância da frase e o senso da realidade
histórica. Além de nossa gratidão, O Trono do Amazonas merece,
assim, nosso louvor.
R. G.

Klinger, Jeneral - - NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS . Volume l —
Com fue tenente. (1884-1917). - - Rio de Janeiro, 1944.
Empresa Gráfica "O Cruzeiro". 354 p. il.
Lage, Sandoval — QUADROS DA AMAZÔNIA. Prefácio de Vítor do
Espírito Santo. Rio de Janeiro, 1944. Oficinas Gráficas Espírito Santo. 290 p.
Lessa, Ciado Ribeiro de — VOCABULÁRIO DE CAÇA CONTENDO os
TERMOS CLÁSSICOS PORTUGUESES DE CINEGÉTICA GERAL, os
RELATIVOS À FALCOARIA, E os VOCÁBULOS E EXPRESSÕES DE
uso PECULIAR AO BRASIL. (Biblioteca Pedagógica Brasileira.
Série 5.a Brasiliana. Vol. 239) São Paulo, 1944. Companhia
Editora Nacional. 202 p.
A literatura de caça no Brasil tem tido cultores eminentes, a
começar por Varnhagen, que lhe deu, sob o pseudônimo de Um
brasileiro devoto de Santo Umberto, uma contribuição excelente com
o livro •— Caça no Brasil, ou Manual do Caçador em toda a América Tropical, editado no Rio de Janeiro, em 1860. Segue-se cerca
de uma dezena de obras interessantes sobre a matéria, nas quais,
ou em quase todas, se anexam glossários de termos de caça.
O Dr. Ciado Lessa, historiador e erudito, preferiu neste seu
trabalho reunir os termos clássicos portugueses de cinegética geral,
os relativos à falcoaria, juntando-lhes ainda os vocábulos e expressões de uso peculiar ao Brasil. A esse material anexou uma Antologia cinegética Brasileira, do maior interesse, porque relaciona trechos escolhidos de autores nacionais e estrangeiros, em que se narram episódios de caça sucedidos no Brasil. São esses autores Pero
Lopes de Sousa, Simão de Vasconcelos, Antônio Vieira, John Luccock, Augusto de Saint-Hüaire, José de Alencar, Varnhagen (que
conta uma caçada da Imperatriz D. Leopoldina, nas vizinhanças de
Jacarepaguá), Paula Sousa, Agassiz, Henrique Silva, Júlio Ribeiro,
Pereira da Cunha, Bento Arruda, Hermano Ribeiro e Ernesto
Vinhais.
O bom gosto e a competência, que presidiram à feitura desse
livro útil, merecem especial realce.
R. G.
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Licínio Cardoso, Leontina — LICÍNIO CARDOSO. Seu pensamento,
sua obra, sua vida. Rio de Janeiro, 1944. Livraria-Editôra
Zélio Valverde. 232 p. il.
Um volume de 232 páginas, ilustrado, com uma introdução da
autora. Trata-se da biografia do Dr. Licínio Atanázio Cardoso,
professor, engenheiro e médico no Rio de Janeiro, homem ilustre
por suas virtudes públicas e privadas, por seu saber, pela inteireza
moral de seu caráter, e que deixou a mais funda impressão de simpatia em todos quantos o conheceram, pessoalmente ou através de
seus trabalhos e de suas atividades profissionais.
Originário de um lugarejo do Rio Grande do Sul, de origem
modesta, chegou à mais destacada posição que podia aspirar dentro
do programa de vida que se traçou, e isso devido unicamente ao seu
esforço individual, à educação da vontade, ao desejo de ser útil
aos seus semelhantes. Sob esse sentido, foi um verdadeiro produto
de si mesmo. "Produto da democracia", diz a autora, querendo, com
isso, salientar que somente num regime de ampla liberdade, de
amplas regalias para todos quantos queiram se impor por sua inteligência, por suas virtudes ou por sua ilustração, é que será possível
fazer-se a "seleção dos mais capazes".
Não importa a tese que se queira defender a este respeito : o
que é certo é que a vida de Licínio Cardoso há de ficar como um
estímulo a todos quantos se sintam com coragem de vencer, tenham
confiança em si mesmos e nas possibilidades de sucesso.
Sobre essa vida, que se pode chamar de exemplar, a autora fez
um livro ameno, de leitura fácil e proveitosa, porque não se limitou
a traçar apenas a biografia do pai, também nos descreveu o tempo
e a sociedade em que este viveu, e que foi, sobretudo, a do Rio de
Janeiro do fim do século XIX e começos do atual.
H. L.

Lima Figueiredo — GRANDES SOLDADOS EO BRASIL . Ilustrações de
Alberto Lima. 3.a Edição, revista e aumentada. Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 296 p.
O gênero biográfico é, sem dúvida, dos mais favoráveis à divulgação histórica. Compreendendo-o, reuniu o tenente-coronel José de
Lima Figueiredo, em vinte nove capítulos, interessantes dados sobre
os Grandes Soldados do Brasil. Já em terceira edição, excelentemente ilustrado pelo criterioso artista que é o Sr. Alberto Lima,
destina-se o livro a continuar obtendo a ampla aceitação que até
agora tem tido.

Os patronos do Kxército e das diversas armas ocupam as primeiras páginas. O Marquês de Barbacena, João Propício Mena Barreto, o Conde de Porto Alegre, o intrépido general Tibúrcio, o heróico Antônio João, os generais João Manuel Mena Barreto, Gurjãó
e Câmara, o Visconde de Taunay, o Barão de Serro Largo, Couto
de Magalhães -- general honorário que bem mereceu o título, os
generais da República — precedem os últimos capítulos, dedicados
aos heróis do forte de Coimbra, aos mártires da aviação brasileira,
etc.
Focalizando tantos vultos e aspectos de nossa história militar,
Grandes Soldados do Brasil é obra que preenche os seus objetivos
de divulgação educativa.
H. V.

Lins, Álvaro — JORNAL DE CRÍTICA. 3.a Série. Rio de Janeiro,
1944. Livraria José Olímpio Editora. 302 p.
O exercício da crítica literária não deixa de constituir importante capítulo da história social. Quando incide no exame de obras
históricas, como é o caso de diversos capítulos da terceira série do
Jornal de Crítica, do Sr. Álvaro Lins, cresce o seu interesse para os
cultores da especialidade.
Examinando a biografia do Padre Feijó, pelo Sr. Otávio Tarquínio de Sousa; comentando a Vida de Rui Barbosa, pelo Sr. Luís
Viana Filho; e apreciando as Reminiscências do Barão do Rio Branco, por seu filho, o embaixador Raul do Rio Branco — três pequenos mas excelentes ensaios de interpretação histórica realizou o crítico do Correio da Manhã, aprofundando o sentido dessas grandes
existências, através dos novos elementos fornecidos pelos três autores citados.
Noutros capítulos, como o relativo a um livro sobre José Veríssimo, ou às Viagens ao Nordeste do Brasil, de Henry Koster,
magnificamente traduzidas e eruditamente anotadas pelo Sr. Luís
da Câmara Cascudo — também o aspecto histórico pode ser assinalado, colocando o terceiro tomo do Jornal de Critica entre as obras
dedicadas à historiografia brasileira contemporânea.
H. V.

Magalhães, Basílio de -- EXPANSÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL COLONIAL. (Biblioteca Brasileira de Cultura, Estante de História, 5). 3.a Edição. -- Rio de Janeiro, 1944. Epasa, 566 p.
— HISTÓRIA DO BRASIL. 3.a, 4.a séries. 2.a Edição. Rio de Janeiro, 1944. Livraria Francisco Alves. 294, 212 p. il.
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Marques, Xavier — ENSAIOS. Vol. 2.° — Motivos sociais e históricos. (Publicações da Academia Brasileira). Rio de Janeiro,
1944. Distribuidora Zélio Valverde. 216 p.
Mawe, John — VIAGENS AO INTERIOR DO BRASIL PRINCIPALMENTE
AOS DISTRITOS DO OURO E DOS DIAMANTES. Tradução de Solena Benevides Viana, com introdução e notas de Ciado Ribeiro de Lessa. Rio de Janeiro, 1944. Livraria Zélio Valverde. 345 p. il.
Um dos primeiros viajantes ingleses autorizados a visitar o
Brasil, ao tempo da vinda da Família Real Portuguesa, em 1808,
foi John Mawe, que de suas excursões deixou interessante relato,
várias vezes publicado na Europa, durante o século passado. Em
nossa língua, além de uma edição portuguesa, de 1819, apenas existia outra, parcial, aparecida em Belo Horizonte, em 1922. Pela
importância dessas Viagens ao Interior do Brasil impunha-se uma
tradução completa e anotada, e é o que somente agora realizou o
editor Zélio Valverde, confiando-o à Sra. Solena Benevides Viana
e ao Sr. Ciado Ribeiro de Lessa, este autor de Introdução e Notas
em tudo dignas do volume.
A viagem de Cádiz ao Rio da Prata, inclusive a Montevidéu e
Buenos Aires, numa ocasião especialmente difícil da história de suas
relações com a Inglaterra, abre a narrativa. Passando ao Brasil, depois de visitas a Santa Catarina e São Paulo, permaneceu o viajante
por algum tempo no Rio de Janeiro, tendo ocasião de excursionar a
Santa Cruz e Cantagalo. A título excepcional, obteve permissão para
visitar o Distrito dos Diamantes, o que lhe permitiu conhecer boa
parte de Minas Gerais, demorando-se na descrição dos métodos de
mineração nela então usados. Simples informações sobre as demais
capitanias brasileiras encerram o volume, curiosamente ilustrado
com estampas de várias de suas edições européias.
Quanto ao mérito do trabalho de Mawe, convém acrescentar
que valiosas são as descrições geográficas, como úteis as referências
históricas nele contidas, além de serem preciosos os dados nas Viagens ao Interior do Brasil oferecidos para o conhecimento das populações brasileiras dos primeiros decênios do século XIX.
H. V.

Melo Franco, Afonao Arinos de — DESENVOLVIMENTO DA CIVILIZAÇÃO MATERIAL NO BRASIL. N.° 11. Publicações do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. (Ministério da

Educação e Saúde) (Rio de Janeiro), 1944. (Gráfica Barbero). 134-XXX p.
Contém este volume o curso de conferências, em número de
cinco, realizadas pelo Autor e por iniciativa do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para orientação dos estudos e trabalhos a cargo do pessoal técnico da repartição.
O Sr. Afonso Arinos, que é, sem contestação, um dos mais cultos dos modernos historiadores do Brasil, soube dar cabal e brilhante desempenho à tarefa, ao versar assunto que em grande parte
dependia de pesquisas originais em fontes escassas e esquivas, como
são as que entendem com a história da arte em nosso país, sob o
aspecto da sua civilização material.
Das cinco conferências, ou capítulos do livro, a primeira, como
proêmio, trata dos fatores primitivos — o português, o negro e o
índio, estudando a parte que a cada um coube na elaboração da estrutura nacional; as seguintes referem-se cronologicamente às centúrias brasileiras, do século do descobrimento ao da Independência,
fixando os aspectos principais da civilização do país, de acordo com
a finalidade em mira nessas magistrais lições.
Excelentes gravuras ilustrativas do texto, abundante bibliografia e índices perfeitos completam este livro.
R. G.

— MAR DE SARGAÇOS. (Coleção Mosaico, 6). São Paulo,
1944. Livraria Martins Editora. 140 p.
Ensaísta principalmente tem sido o Sr. Afonso Arinos de Melo
Franco, embora muitas vezes seduzido por sólidos estudos de história das idéias e de história literária. Do exercício da crítica hebdomadária resultou o volume modestamente intitulado Mar de Sargaços, no qual mais alguns capítulos do gênero se contêm, que honram as letras brasileiras contemporâneas.
E' o caso, por exemplo, do resumo de "Literatura colonial brasileira", originàriamente escrito para a notável revista norte-americana que é The Hispanic American Historical Review. E' o caso,
ainda, do capítulo que se lhe segue, "A Época das Luzes", essa segunda metade do século XVIII, que continua a constituir constante
preocupação dos pensadores de todo o mundo.
Não lhes ficam atrás, em mérito e interesse, os trechos referentes a livros de autores brasileiros do tempo em que o autor autorizadamente exercia a crítica literária no Diário de Notícias, do Rio
de Janeiro.
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Encerrando o volume, a promessa de que o Sr. Afonso Arinos
de Melo Franco iria se dedicar à tarefa de biografar o próprio pai,
Afrânio de Melo Franco, foi tomada na devida consideração pelos
que se preocupam com a organização de urna ainda inexistente História da República, como uma das mais caras esperanças até agora
registradas nesse setor. Realizando-a, prestará o escritor mineiro notável serviço às letras históricas brasileiras.
H. V.

Mota Filho, Cândido -- O CAMINHO DE TRÊS AGONIAS. Rio de
Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 208 p.
Ensaísta dos mais distintos do Brasil atual, o Sr. Cândido Mota
Filho não repete idéias e comentários ao traçar O Caminho de Três
Agonias — "na poesia — Álvares de Azevedo, no romance — Machado de Assis, na política — Padre Diogo Antônio Feijó".
Interessa-nos sobretudo o último, figura em que o caráter excepcional tem forçado o elogio, político cujas possibilidades se limitaram ao fortalecimento da idéia da ordem, quando ministro; ao
ceticismo, quando Regente, à incompreensão, quando revolucionário. O drama de sua vida, tão profundo que o historiador apenas
pode aflorar, encontrou adequado intérprete no Sr. Cândido Mota
Filho. Prejudicado, às vezes, pelo panegírico, atinge, pela inteligência, a luz da verdade, quase sempre. Mas não é definitivo, por
ser apenas ensaio, embora dos mais compreensivos que ao padre de
Itu têm sido dedicados.
H. V.

Normano, J. F. — A LUTA PELA AMÉRICA DO SUL. (The struggle
for South America — Economy and ideology) . Introdução de
C. H. Harding. Tradução, Revisão ortográfica da "Revista
Gramatical" do Prof. Ernani Callucci. (Biblioteca de Estudos
da América, 1.) Rio de Janeiro, 1944. Editora Atlas S/A.
312 p.
Oliveira, D. Frei Vital de (Bispo de Olinda) -- A MAÇONARIA E
os JESUÍTAS. Instrução Pastoral do Bispo de Olinda. Introdução pelo Padre J. Cabral. 1944. Tip. Fund. Romão Matos Duarte. 146 p. Reedição.
Oliveira Torres, João Camilo de — O HOMEM E A MONTANHA.
Introdução ao estudo das influências da situação geográfica
para a formação do espírito mineiro. — Prêmio "Diogo de
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Vasconcellos" de Erudição da Academia Mineira de Letras, de
1943. Ilustrações de Guignard. (Série "Pensamento da Província"). Belo Horizonte, 1944. Livraria Cultura Brasileira
Ltda. 192 p.
Orciuoli, Henrique — BILAC — VIDA E OBRA. Curitiba, 1944. Editora Guaíra Limitada. 188 p.
Vários são os poetas brasileiros cuja existência, trágica ou apenas agitada, acha-se entrelaçada à história política e social do país,
desde os temposi coloniais. Épicos e inconfidentes, como mais tarde
os abolicionistas, cantaram a formação do Brasil e o problema da
escravidão, como patriotas e precursores. Surgindo mais tarde, a
Olavo Bilac seduziu a idéia de um grande poema da terra, no qual
cronologicamente recolheria muitos de seus poemas esparsos, glorificadores do passado brasileiro e de seus grandes vultos. Não tendo,
porém, ultimado essa obra, entretanto projetada em brilhante conferência, é através de sua própria vidia, sobretudo na fase final, da
campanha pela defesa nacional, que vamos encontrar o aspecto histórico da passagem do poeta de Tarde pelas letras brasileiras.
Recordando-o, embora ligeiramente, nas páginas sobretudo poéticas de Bilac — Vida e Obra, ofereceu oportunidade o Sr. Henrique Orciuoli para que mais uma vez nos voltássemos para a figura
do grande parnasiano, ainda no mesmo ano de 1944 minuciosamente
recordada no livro do Sr. Eloi Pontes intitulado A Vida Exuberante
de Olavo Bilad.
H. V.

Orico, Osvaldo — HOMENS DA AMÉRICA. Libertadores de povos
do continente. Rio de Janeiro, 1944. Editora Getúlio Costa.
282 p.
Peixoto, Afrênio — HISTÓRIA DO BRASIL. (Coleção do Espírito Moderno, série 3.a História e Biografia. Vol. 34). 2.a edição.
São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional. 344 p. il.
PENSAMENTO (O) Vivo DE Rui BARBOSA. Apresentado por Américo Jacobina Laccmbe. (Biblioteca do Pensamento Vivo.
Vol. 19). São Paulo (1944). Livraria Martins Editora.
194 p.
A coleção internacional denominada Biblioteca do Pensamento
Vivo, no Brasil representada pela Livraria Martins, de São Paulo,
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resolveu incluir entre os seus volumes alguns dedicados a eminentes
brasileiros, cuja obra literária assim alcançará projeção ainda maior.
O nome de Rui Barbosa estava naturalmente indicado para
fazer parte da coletânea. E encarregado de organizar a introdução
e os textos do político e advogado bahiano, ninguém melhor que o
Sr. Américo Jacobina Lacombe, diretor do museu e biblioteca oficialmente instalados na casa em que residiu o grande brasileiro.
Nas poucas páginas de "Apresentação" do eminente vulto, foi
muito feliz o autor de Um Passeio pela História do Brasil. A síntese
aí se aüa à justeza das opiniões, tudo baseado em profundo conhecimento da vida e obra de Rui Barbosa.
Igual felicidbde se observa nos trechos escolhidos para O Pensamento Vivo de Rui Barbosa. Começando pelo famoso "Credo Político", passa pela'S reiteradas declarações relativas às "Formas do
Governo", às evocações das campanhas pela "emancipação dos escravos" e pela adoção do "sistema federal". Grandes questões da
história republicana aí também aparecem : "A Constituição de 1891",
"O Poder Judiciário", "Regime Eleitoral", "Religião e Estado",
"Instrução Pública", "Jornalismo", "Guerra e Neutralidade", "Americanismo" e "Forças Armadas".
O novo volume da Biblioteca do Pensamento Vivo constitui,
certamente, a melhor síntese até agora aparecida, relativa à bio-bibliografia de Rui Barbosa.
H. V.

Perdigão Malheiro, Agostinho Marques — A ESCRAVIDÃO NO BRASIL. Ensaio histórico-jurídico-social. Tomo I — parte l.a Jurídica. Direito sobre escravos e libertos. Tomo II — parte 3.a
Africanos. (Série Brasílica, 9-10) . São Paulo, 1944. Edições
Cultura. 354, 404 p.
Pereira, Astrogildo — INTERPRETAÇÕES. Rio de Janeiro, 1944. Casa
do Estudante. 304 p.
Peres, Leopoldo — GETÚLIO VARGAS — O homem e o chefe. (Ensaios políticos). Prefácio do Ministro Marcondes Filho). Rio
de Janeiro, 1944, Empresa Gráfica "O Cruzeiro", S.A. 230 p.
Pires do Rio, J. — O COMBUSTÍVEL NA ECONOMIA UNIVERSAL —
O COMBUSTÍVEL E A CIVILIZAÇÃO. Rio de Janeiro, (1944).
Livraria José Olímpio Editora. 402 p.
Prado, Paulo — RETRATO DO BRASIL. Ensaio sobre a tristeza brasileira. 5.a edição. 1944. Ed. Brasiliense. 190 p.
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Raeders, Georges — PEDRO II E os SÁBIOS FRANCESES. Prefácio
de Tristão de Ataíde. Rio de Janeiro (1944). Atlântica
Editora. XXII - - 236 p. front.
O autor, radicado desde muito no Brasil e atualmente professor
em São Paulo, reúne nesse volume de duzentas e poucas páginas,
trechos da correspondência do Imperador com alguns intelectuais e
homens de ciência de França, tecendo, a propósito, rápidos comentários. Algumas cartas transcritas pelo Sr. Raeders são inéditas;
outras são já conhecidas. Com relação a Victor Hugo e seus dois
encontros com o Imperador, o autor se limita a repetir, a bem dizer
a traduzir o que está escrito na obra de Gustavo Rivet e nos Cadernos do próprio poeta, publicados por Louis Barthou. Tão pouco
traz coisa nova sobre as relações do Imperador com Longfellow, com
Pasteur, com Mistral e outros intelectuais. Transcreve, entretanto,
algumas cartas que suponho inéditas de Renan, de Georges Sand e
de Ferdinand Denis. Podendo dizer muita coisa interessante sobre
as relações de Dom Pedro II com esses intelectuais, limita-se o autor aos mais breves comentários. Sua obra é dessas, portanto, em
que o título diz mais do que o conteúdo. De tudo o que nela se
contém talvez o mais interessante ainda seja o prefácio, onde o Senhor Tristão de Ataíde nos dá, em largos traços, o perfil intelectual
do Imperador. Há na obra do Sr. Raeders uns poucos e pequenos
enganos que conviria assinalar. Assim, diz à pág. 63 que Dom Pedro II foi feito membro do Instituto de França em 1842, com apenas, portanto, dezessete anos. Ora, a verdade é que ele foi admitido
naquele Instituto somente em 1875. À pág. 71 diz que o Imperador havia suprimido a pena de morte no Brasil, quando ele se limitou unicamente a suspender sua execução a partir de uma determinada data. Chama, à pág. 76, o professor Roux de ancião em
1900, quando o avistou em Paris o Sr. Afrânio Peixoto. Ora, Roux
tinha, nesse ano, a idade de 47 anos, o que me parece muito pouca
para ele ser tido por ancião. Nas últimas páginas de sua obra transcreve o Sr. Raeders uma longa carta de Alexandre Herculano e várias outras de Gonçalves Dias, todas endereçadas ao Monarca, antecedendo-as com uma nota, à pág. 13, em que se diz que elas são
inéditas. Com relação à carta de Herculano, que é uma longa análise da Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, há
engano do Sr. Raeders, porquanto essa mesma carta foi transcrita,
em grande parte, na minha obra sobre o Imperador, obra que o
Sr. Raeders conhece, porque a cita em seu livro. E antes dessa
transcrição eu a havia estampado — e era nessa ocasião de fato
inédita — no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. No prefácio
da obra do Sr. Raeders, o Sr. Tristão de Ataíde louva o autor,
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que não faz, diz ele, "como certos historiadores, que defendem a
unhas e dentes a vaidade de serem os primeiros a revelar ou a servir-se de certos documentos inéditos". Que o Sr. Raeders não tenha a vaidade desse sentimento, compreende-se. O que se compreende menos é que haja estampado como inédito um documento
que não o é. Outros há, ainda, em sua obra, com uma única indicação de origem : "Arquivo imperial de Eu". De fato foram colhidos nesse arquivo, mas publicados, em primeira mão, pelo humilde signatário destes comentários. Sem embargo, não há referência disso na obra do Sr. Raeders. Não pretendo incluir-me entre
os vaidosos do Sr. Tristão de Ataíde ; e nem faria referência a esses
fatos se não fosse o caso do prefaciador do Sr. Raeders atribuir a
este a tarefa de haver copiado "pessoalmente" os preciosos documentos do castelo d'Eu.
H. L.

Rodrigo Otávio Filho — FIGURAS DO IMPÉRIO E DA REPÚBLICA.
MARQUÊS DE BARBACENA. VISCONDE DE MAUÁ. OSÓRIO. TAVARES BASTOS . PRUDENTE DE MORAIS . UBALDINO DO AMARAL.
Rio de Janeiro, 1944. Livraria Editora Zélio Valverde. 214
p. il.
Rodrigues, Lysias — BRASILEIROS PIONEIROS DO AR. Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 280 p.
O Coronel Lysias Rodrigues, além de técnico em assuntos aereonáuticos, se vem destacando como historiador de temas articulados
à arma de sua especialização militar. Acaba ele de publicar pela
Livraria José Olímpio um oportuno e belo estudo sobre os Brasileiros Pioneiros do Ar. Estão estudados nesse trabalho o engenho >í
a iniciativa de Bartolomeu Lourenco de Gusmão, Júlio César Ribeiro de Sousa, Augusto Severo e Santos Dumont. Em qualquer de
seus ensaios o Coronel Lysias Rodrigues revela-se o historiador,
identificado com os documentos necessários à elucidação de problemas da história aeronáutica, e o patriota estremado, que sabe encontrar nos temas em debate motivos constantes de exaltação cívica
do Brasil. A oportunidade do livro do Coronel Lysias Rodrigues é
das mais evidentes, não só porque há no mercado de livros obras
encarregadas de alterar a verdade histórica em detrimento dos brasileiros, como porque se processa presentemente em nosso país um
extraordinário surto de desenvolvimento da aviação tanto para fins
pacíficos como para objetivos militares.

R. G.

Rosólia, Orestes — HISTÓRIA DO BRASIL. 3.a Série. De acordo com
o programa do Decreto-lei de 9 de abril de 1942. Rio de Janeiro, 1944. Livraria Francisco Alves. 300 p. il.
Sales Arcuri, Benjamin A. — HISTÓRIA DO BRASIL. 3.a série. São
Paulo, 1944. Editora Clássico-Científica S/A. 288 p.
Sales Júnior, A. C. de — O IDEALISMO REPUBLICANO DE CAMPOS
SALES. (Biblioteca de Grandes Biografias, 6). Rio de Janeiro, (1944). Livraria Zélio Valverde. 252 p. il.
Sampaio, A. J. de — A ALIMENTAÇÃO SERTANEJA E DO INTERIOR
DA AMAZÔNIA. Onomástica da alimentação rural. São Paulo,
1944. Companhia Editora Nacional. 344 p. il.
Santos, José Maria dos — NOTAS À HISTÓRIA RECENTE. 1944.
Editora Brasiliense. 204 p.
Silva, Joaquim — HISTÓRIA DO BRASIL. Para o 4.° ano ginfasial.
l.a edição. São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional.
214 p.
Silveira, Alfredo Baltazar da — INSTITUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS BRASILEIROS — Memória Histórica da sua Fundação e
da sua Vida — 7 de agosto de 1843 — agosto de 1943 —
Os seus 25 Presidentes. Rio de Janeiro, 1944. "Jornal do Comércio" Rodrigues & Cia. 252 p.
Simonsen, Roberto — HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL. (15001820). Prefácio de Afrânio Peixoto. (Biblioteca Pedagógica
Brasileira, série 5.a Brasiliana, vols. 100-100A.) 2.a edição.
São Paulo, 1944. Companhia Editora Nacional. 378, 366
p. il. Iam. map.
Sousa, Eusébio de — ANEDOTÁRIO DA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA. 1865-1870. (Ilustrações de Valmir Ramos) -- (Biblioteca Militar. Volume LXXXI). Rio de Janeiro (1944). Gráfica Laemmert, Limitada. 160 p.il.
A narrativa dos grandes feitos, sobretudo dos militares, não
pode prescindir do recurso às anedotas, parte dos acontecimentos
que a memória retém com maior facilidade, minúcia ilustrativa que
muitas vezes basta para caracterizar um vulto histórico.
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Por esse motivo, andou bem o Sr. Eusébio de Sousa em recolher, dos autores que têm tratado da guerra movida pelo Brasil e
seus aliados contra o Governo do Paraguai, grande quantidade de
pequenos episódios, reunindo-os, em sintéticos capítulos, sob o título
— Anedotário da Guerra da Tríplice Aliança.
Publicando o volume, eficazmente contribuiu a Biblioteca Militar para a maior divulgação de traços marcantes de numerosos
brasileiros, que na longa campanha de 1865-1870 tiveram muitas
ocasiões de pôr à prova o seu valor de briosos soldados.
H. V.

- SAMPAIO -- PATRONO DA INFANTARIA. Escôrço biográfico
1810-1866. (Biblioteca Militar. Volume LXXIX). Rio, 1944.
Bedeschi. 136 p.retr.
O autor reuniu neste trabalho alguns documentos interessantes
para a biografia do Brigadeiro Antônio de Sampaio, um dos legítimos heróis da guerra do Paraguai. O perfil biográfico que traçou
do guerreiro cearense, nos moldes do programa da Biblioteca Militar, é perfeito como trabalho de divulgação das glories militares
brasileiras.
Trata-se de uma segunda edição desse livro : a primeira foi rapidamente esgotada, e é esse seu maior elogio.
R. G.

Spalding, Walter -- FARROUPILHAS E CARAMURUS. A Brasilidade
dos Farrapos. História, Documentos e Bibliografia sobre o
Movimento reivindicador de 1835-45. Porto Alegre, 1944
Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial. 128 p.
Publicada sob os auspícios da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a tese do Sr. Walter Spalding,
intitulada Farroupilhas e Caramurus, contém apenas um resumo do
grande movimento revolucionário de que resultou a formação da
República Riograndense, na então província de São Pedro do Rio
Grande do Sul.
Embora usando de boa documentação, em parte transcrita como
apêndice, o pequeno volume incide em alguns enganos de fácil correção, tais como o de considerar simplesmente como caramurus os
inimigos dos farroupilhas, quando entre eles se incluíam os moderados ou chimangos, no poder durante a Regência Trina Permanente e a Regência do padre Feijó. Além disto, insistindo em apre-

sentar o Duque de Bragança, ex-D. Pedro I, como D. Pedro IV
de Portugal depois da vitória sobre D. Miguel na Europa, recai o
autor noutro pequeno erro, pois é sabido que o ex-Imperador foi
então apenas Regente do trono português, na minoridade e ausência
de sua filha e sucessora D. Maria II.
A extensa Bibliografia da revolução farroupilha que encerra o
volume, se é das mais extensas que temos visto, nem por isso é completa, omitindo, por exemplo, obras de valor, como o volume ao movimento dedicado pelo general Augusto Tasso Fragoso, divulgado
pela Biblioteca Militar sob o título A Revolução Farroupilha (18351845).
Apesar dos pequenos senões apontados, Farroupilhas e Caramurus é trabalho que reafirma os méritos de investigador em outros
tomos demonstrado pelo Sr. Walter Spalding.
H. V.

Taunay, Visconde de — CARTAS DA CAMPANHA DE MATO GROSSO.
(1865 a 1866). Prefácio de Afonso de E. Taunay. (Biblioteca Militar). Rio de Janeiro, 1944. Distribuidora Zélio Valverde. 224 p.
Tamoio (O) 1823. Introdução de Caio Prado Júnior. (Coleção
Facsimilar de Jornais Antigos — Direção de Rubens Borba
de Morais). Rio, 1944. Zélio Valverde. XVIII-152 p.
O Sr. Rubens Borba de Morais, ilustre historiador brasileiro,
acaba de acrescentar aos seus títulos de benemerência à cultura nacional mais um trabalho de inestimável valor para quantos se dedicam aos assuntos históricos pertinentes ao Brasil. Quero referir-me
à edição facsimilar de "O Tamoio", famoso periódico publicado
nos primeiros tempos do Império sob a inspiração política dos irmãos
Andrada. A coleção desse periódico, utilíssima para a história dos
albores da Monarquia no Brasil, constitui raridade de subido preço.
Daí a lembrança de ser reeditado em facsímile esse jornal político,
que nos retrata admiràvelmente não somente as idéias da época,
mas também o espírito da sociedade brasileira. Essa edição dilata
para os estudiosos do Brasil um campo de investigação que pode
servir de base ou esclarecimento seguro ao levantamento do pensamento político vigorante no Império. Já se disse que os jornais
constituem os primeiros documentos para a história moderna. Da
veracidade desse conceito há, neste empreendimento do Sr. Rubens

— 32 —
Borba de Morais, uni testemunho convincente. Creio que a iniciativa tem a sua originalidade. Registrando-a, valho-me do ensejo,
como estudioso da História do Brasil, para consignar o meu aplauso
ao empreendimento.
R. G.

Vargas, Getúlio -- A NOVA POLÍTICA DO BRASIL. Vol. X. — O
Brasil na guerra —T. de maio de 1943 a 24 de maio de 1944.
Rio de Janeiro, 1944. Livraria José Olímpio Editora. 310 p.
Werneck Sodré, Nelson — FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA.
(Coleção Documentos Brasileiros, 4 7 ) . Rio de Janeiro, 1944.
Livraria José Olímpio Editora. 338 p.
Da nova geração de escritores brasileiros, o Sr. Nelson WernecU
Sodré é um dos mais competentes conhecedores dos assuntos pertinentes à história do Brasil. Vários livros já publicou o Sr. Nelson Werneck Sodré, e em todos eles evidência-se a preocupação de
focalizar aspectos e questões da crônica nacional. Seu último —
Formação da Sociedade Brasileira — publicado agora pela Livraria
José Olímpio, traça um panorama da evolução social brasileira. A
linguagem do escritor e o acerto de suas informações recomendam
o Sr. Nelson Werneck Sodré, nesta Formação da Sociedade Brasileira como um dos jovens mestres da História Pátria. Este livro é
uma síntese admirável de nossa vida social.
R. G.

OPÚSCULOS

Albuquerque, Amarílio de — A HISTÓRIA DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. Rio de Janeiro, 1944. (Edição do Departamento de
Imprensa e Propaganda — Impressa na Tipografia Mercantil).
54 p.il.
Belmonte - - BRASIL DE OUTRORA . Desenhos e legendas de Belmonte . Inspirados em gravuras de Rugendas. São Paulo, 1944.
Edições Melhoramentos. 40 p.
Galasans, José - - TEMAS DA PROVÍNCIA. (Coleção Estudos Sergipanos. Vol. 1.) Aracaju, 1944. Livraria Regina Ltda. 58 p.
Câmara, Adauto da — D. MANUEL DE Assis MASCARENHAS. Conferência proferida na Federação das Academias de Letras do
Brasil. Rio de Janeiro, 1944. Empresa Gráfica Santo Antônio. 40 p. retr.
O autor traça o perfil do füho do marquês de São João da
Palma. Diplomata por um curto tempo, presidente, depois, da Província do Ria Grande do Norte, deputado geral e. por fim, senador
do Império, a personalidade original de Dom Manuel é aí estudada em traços largos, bem como sua vida agitada, suas lutas parlamentares, sua tenacidade na defesa das boas causas, mas nem sempre compreendida por seus contemporâneos pelo feitio impetuoso e,
por vezes, agressivo de Dom Manuel.
Nada haveria a refutar nessa Conferência, se não fosse uma
afirmativa de seu autor que me parece menos procedente. Assim,
não é certo que "pouquíssimos", como assegura o Sr. Câmara, dos
políticos e estadistas do Império, conheciam a Europa, além de Portugal. Ao contrário disso, um grande número deles era de homens
viajados, que tinham estado em França, em Inglaterra, na Alemanha e. em outros países do Velho Continente. Não poucos tinham
feito cursos nesses países, como Maciel Monteiro (Itamaracá) e
Francisco Muniz Barreto, que estudaram Medicina em Paris; como
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Vieira da Silva, que estudou na Alemanha; como Carlos Carneiro
de Campos (3.° Caravelas), que estudou Direito em Paris; como
Francisco e Sebastião do Rego Barros (o primeiro conde da Boa
Vista), que estudaram matemáticas em Paris; como Eduardo Ferreira França, que fez ali o curso de preparatórios; como Manuel Luís
Pereira da Cunha, que estudou no colégio de Fontenay-aux-Roses.
Outros, ainda, haviam fefíb cursos na Europa (não me refiro a Portugal), como Buarque de Macedo, Sérgio Teixeira de Macedo, Cândido Batista de Oliveira, Cansansão de Sinimbu, Paulo Barbosa da
Silva. Além destes, erarn homens viajados, que conheciam vários
países da Europa, os três Andradas, Miguel Calmon (Abrantes),
Araújo Lima (Olinda), Paulino de Sousa (Uruguai), Pedreira (Bom
Retiro), Borges de Barros (Pedra Branca), Caldeira Brant (Barbacena), Tosta (Muritiba), Borges Monteiro (Itaúna), Holanda
Cavalcanti (Albuquerque), Torres Homem (Inhcmerim), Paranhos
(Rio-Branco), como também Januário da Cunha Barbosa, José Clemente Pereira, José Joaquim da Rocha, Almeida Sodré, além de
outros, todos homens que conheciam não só Portugal como vários
outros países da Europs, especialmente a França, onde tinham alguns residido por um tempo mais ou menos longo. A afirmativa,
pois, do ccnferencistK, não corresponde rigorosamente aos fatos, e
não seria justo dizer que a quase totalidade dos homens políticos
do Império tinha seus horizontes limitados às Províncias e à capital
do país ou, quando muito, ao velho reino lusitano.
H. L.

Cerqueirn, Paulo — CARLOS GOMES. Biografia. (Coleção Inteligência, n.° 3). 1944. Inteligência Ed. Culturais. 32 p. 64
il. fora texto.

Lima, Jorge de — D. VITAL . Prefácio de Gustavo Capanema.
(Coleção Nossos Grandes Mortos, 1). Rio de Janeiro, 1944.
Livraria Agir. 100 p.
O estudo do Dr. Jorge de Lima resultou da série de conferências que o Ministério da Educação promoveu e patrocinou durante os anos de 1936-37, sob o título geral de "Nossos grandes Mortos", com finalidade cultural e patriótica. Ao autor, poeta, ensaísta
e historiador de renome, coube então dissertar, o que fez com brilho,
sobre a figura ilustre do Bispo de Olinda, que se notabilizou, sobretudo, como o fator principal da chamada Questão religiosa.
Escrito de natureza apologética, talvez escapasse ao exame dês
tá comissão, se não trouxesse em apêndice, que é quasi metade do
opúsculo, interessantes notas e achegas históricas e bibliográficas,
inclusive minuciosas efemérides da Questão religiosa, de 1872 a
1876, que são, tanto umas como outras, de real utilidade para os
estudiosos do assunto. Uma daquelas notas, a primeira, precisa,
entretanto, de ligeira retificação, quanto à afirmativa do autor de
que D. Vital é pernambucano, "pois em 1844 (quando nasceu")
Pedras de Fogo, ou Itambé, era Município de Pernambuco". A verdade e que são e sempre foram municípios fronteiriços; as duas
vilas, hoje cidades, Itambé, de Pernambuco, e Pedras de Fogo, da
Paraíba, são separadas por uma larga rua, a rua do Comércio, com
casas de negócio e feira em comum, isso pelo menos até comecos
da república.
Frei Vital nasceu no sítio da Jaqueira, do engenho Aurora, pertencente a Pedras de Fogo e distante meia légua de Itambé, conforme documentos autênticos, ultimamente publicados.
R. G.

França, Acácio — EM LOUVOR DAS AMÉRICAS. Às bandeiras. D.F.
Sarmiento., V. L. Cardoso. Rio de Janeiro, 1944. Gráfica
Sauer. 70 p. il.

Pompeu Sobrinho, Thomaz — A NOVA TOPONÍMIA CEARENSE. Edição do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda.
Fortaleza. Ceará. Fortaleza. 1944. D . E . I . P . 18 p.

Lago, Laurênio — GENERAIS DA REPÚBLICA. 15 de novembro de
1889 a 31 de dezembro de 1943. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Militar. 44 p.

Rodrigues, Lysias A. - - BRASIL AERONÁUTICO. Rio de Janeiro,
1944. (Edição do Departamento de Imprensa e Propaganda.
Impressa na Tipografia Mercantil). 80 p.

— MARECHAL JOSÉ BERNARDINO BORMAN. Dados biográficos.
1844-1944. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Militar. 20 p.

Romero, Nelson -- A HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA (de
Sílvio Romero). 3.a Edição. Rio de Janeiro, 1944. Livraria
José Olímpio Editora. 66 p.
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Salgado dos Santos, Amilcar — NA TERRA DOS PINHEIRAIS. (Quatro vezes em terras paranaenses). Curitiba, 1944. Tipografia
Mundial. 68 p. il.
Sodré, Hélio -- QUINTINO BOCAIÚVA. (Ensaio). Rio de Janeiro,
1944. (Edição do Departamento de Imprensa e Propaganda.
Impresso na Tipografia Mercantil). 76 p.
E' um opúsculo, de 76 páginas, editado pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda. Não chega a ser uma biografia, mesmo
resumida, mas antes um ensaio, como o classifica, aliás, o próprio
autor, a respeito de Quintino Bocaiúva, sobretudo no que diz com
suas tendências literárias, como poeta e eomediógrafo, e que são
as da mocidade, quer dizer as menos interessantes para um estudo
de sua verdadeira personalidade. Porque Quintino Bocaiúva nos
interessa antes de tudo como jornalista, que ê!e o foi e dos maiores,
dos mais completos entre nós. Foi em função de sua profissão de
jornalista que ingressou na história do Brasil, sendo hoje tido, senão
como responsável pela implantação da República, ao menos como o
mais incansável, o mais operoso e o mais eficiente de seus propagandistas.
A República não foi obra dele, como não foi dos demais propagandistas do regime, menos jornalistas e mais políticos do que
ele. A República foi menos o resultado da propaganda que fez a
seu favor, desinteressada e idealista, do que da campanha interesseira e, por vezes, inconfessável, de desmoralização contra o Império
e o Imperador, feita pelos próprios monarquistas, ou tidos como
tais. Sem ela, o motim militar de 15 de novembro de 1889 não
teria encontrado possivelmente um ambiente favorável à sua explosão. Ou teria encontrado dificuldades que não teve.
Não se pode dizer, entretanto, que a personalidade de Quintino Bocaiúva não esteja intimamente ligada à República no Brasil,
sobretudo na preparação do ambiente onde ela teria depois de viver.
O que seduz sobretudo nesse jornalista é a sinceridade de seus propósitos, a honestidade de seus sentimentos, a pureza de suas intenções, e estou quase a dizer a ingenuidade de suas aspirações republicanas — não no sentido da impossibilidade de efetivá-las,
mesmo no ambiente de perversão política que era então e continuou
a ser o Brasil, senão quanto à impossibilidade, esta, sim, de alcançá-la pela persuasão, pela catequização, pela evangelização dos elementos divorciados ou ignorantes do ideal republicano.
Inimigo de toda idéia de força, contrário, por temperamento, a
qualquer forma de violência, mesmo a mais disfarçada, ele queria
chegar à República, à sua República, pela única forma por que os
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seus sentimentos a compreendiam, isto é, pela conquista pacífica
dos espíritos, pela forca do raciocínio, pelo argumento verdadeiro
contra o argumento falso. Por isso se opôs, quanto pôde, mesmo
entre os seus correligionários, a toda solução que não visasse a República constitucional representativa, a forma democrática integral,
única que podia satisfazer plenamente o seu ideal republicano. Daí
as suas divergências com a facção positivista de Benjamin Constant
ou o grupo revolucionário de Silva Jardim.
Pode, por isso, compreender-se o real constrangimento com
que se viu na necessidade de montar a cavalo, na manhã de 15 de
novembro, ele, o mais civil ou o mais casaca dos Brasileiros, para
se colocar ao lado de um general revoltoso, impetuoso e zangado, e
na confusão dos toques de clarim, das vozes de comando, do arrastar dos canhões e do trepidar das montadas, arrancar violentamente
o poder das mãos trêmulas do mais inofensivo e pacífico dos homens, um velho trôpego e doente, incapaz já não direi de tentar
agarrar-se a uma coroa, mas de articular sequer um simulacro de
protesto. O que valia, para a satisfação da consciência republicana
de Quintino, era que o general revoltoso, que se pusera à frente
daqueles batalhões, era confessadamente um adversário da República, e não estava ali senão movido por sentimentos pessoais ou de
classe, sem nenhuma ligação ou identidade com os verdadeiros ideais
republicanos.
Destoava, a tal ponto, a presença ali de Quintino, de mistura
com aquela tropa e no meio daqueles canhões, era isso tão contrário
aos seus sentimentos, ao evangelho republicano que pregara durante toda a vida, que só podemos compreendê-la como significando
não uma aliança sua com o golpe militar do general Deodoro, mas
sim o propósito de atenuá-lo aos olhos de quantos acreditaram na
sinceridade de suas prédicas republicanas, fazendo-lhes ver que a
República que ele havia pregado até então não estava encarnada na
boca daquelas baterias nem na ponta daqueles fuzis, mas sim na sua
modesta casava preta, no seu chapéo mole de abas largas e acolhedoras, na sua face esquálida de velho democrata.
Transigindo depois com a Ditadura por amor a uma República melhor, entrou pana o governo provisório do marechal Deodoro, cabendo-lhe a gestão da pasta das Relações Exteriores. Ajustou então um tratado com a Argentina, em virtude do qual o Brasil transferia a esta uma parte considerável de território nacional.
E' o ponto cruciante da vida de Quintino. O assunto até hoje não
está suficientemente esclarecido, e ainda menos os verdadeiros propósitos que o levaram a assinar um tal documento. O autor deste
opúsculo nada adianta ao pouco que se conhece sobre o caso, antes
concorre para alterar-lhe o significado ou torná-lo ainda mais con-
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fuso. Assim, diz que o governo argentino exigiu de Quintino a solução do caso. Ora, não deve estar isso certo. E, se o fôsste deixaria Quintino ainda pior do que ficou, desde que o supuséssemos
capaz de ser um instrumento de exigências argentinas. A verdade
é que essa questão — a questão das Missões — devia ser levada naquela ocasião à decisão arbitrai, de acordo com o compromisso que
o Brasil assumira com a Argentina, meses antes da queda do Império. Tomando a direção da pasta das Relações Exteriores e entrando em entendimentos sobre o caso com o governo de Buenos Aires,
pareceu a Quintino e ao seu colega argentino que seria preferível,
em vez de se recorrer ao arbitramento, processo longo e tortuoso,
prenhe de surpresas, liquidar de vez o caso por meio de negociação direta. Em princípio eles estavam com a razão, pois era de fato
mil vezes preferi vê! o acordo direto ao recurso do arbitramento.
Decidiram então que o território seria dividido em partes aproximadamente iguais, cabendo a cada país o seu respectivo quinhão.
Processo salomônico, que acarretaria para o Brasil a perda de uma
parte de território inquestionavelmente brasileiro, já reconhecido
como tal pelo próprio governo argentino, em tratado assinado anteriormente com o Brasil. O Congresso Nacional negou, porém, aprovação ao acordo, ficando, assim, de pé o compromisso anterior do
arbitramento. Como se sabe, foi em virtude desse compromisso que
o caso foi submetido mais tarde à decisão do presidente Cleveland,
dos Estados Unidos, o qual decidiu favoravelmente ao Brasil.
Procurando atenuar a culpa de Quintino Bocaiúva, diz o autor
do opúsculo que ele "não agiu individualmente, mas de acordo com
todos os demais membros do governo". O argumento é ocioso, porquanto Quintino, como membro que era do governo, não podia ter
agido senão com o assentimento desse mesmo governo. De toda a
maneira, a responsabilidade maior é sus. Classifica, em seguida, o
autor do opúsculo, de "golpe de astúcia e de habilidade política", o
fato de haver Quintino assinado o tratado ad referendam do Congresso Nacional, como que deixando a este toda a responsabilidade
de sua aceitação. Ora, não há nenhuma astúcia nem habilidade política nisso : a condição ad refetendum do Congresso, para aprovação final de qualquer acordo internacional, é da essência de toclo
governo constitucional representativo, a ponto de ser tida como um
princípio de direito público constitucional. Por fim, diz ainda o
autor, procurando sempre a defesa de Quintino, que este teve e;n
vista, ao assinar o tratado, "evitar que a Argentina, aproveitando-se
da situação interna do Brasil, desencadeasse uma guerra, que seria,
evidentemente, a morte da República". A razão é pueril. Ninguém
podia acreditar que a Argentina nos fosse fazer a guerra, e muito
menos "matar" a nascente República (para restabelecer, por acaso,
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o Império, que ela sempre desestimara ?), somente pelo fato de o
Brasil recusar ceder-lhe alguns quilômetros de terras nossas, que ela
mesma reconhecera como tais. E tanto assim que não nos moveu
essa guerra quando, em circunstâncias bem mais desairosas para ela,
repudiamos o tratado que pouco antes havíamos pactuado.
O certo em tudo isso, é que se não conhecem ainda as razões
que hajam levado Quintino Bocaiúva a assinar esse tratado com a
Argentina. Pode ser que depois de comptilsados os arquivos do
antigo Congresso Nacional, do Ministério das Relações Exteriores e
do próprio Quintino, se venha a fazer alguma luz sobre o caso. Enquanto isso, só nos resta ficar no terreno das conjeturas. A mais
plausível, para mim, é que Quintino, levado por seu caráter idealista, por sua ingenuidade algo romântica, entendeu que a concessão
de alguns quilômetros de terra à nossa vizinha, valia bem a pena
desde que conquistássemos com isso a sua amizade. Homem com
um longo passado de atuação pública, no jornalismo da capital do
país, afeito aos problemas de nossa política no Prata, de que fora
mais de uma vez testemunha, não podia ignorar quanto era necessária ao Brar.il essa amizade, para a segurança de nossas fronteiras
no sul, para a expansão de nosso comércio naquela região, para a
nossa própria tranqüilidade. Podia mesmo dizer-se que a amizade
argentina era uma condição sine qua de nossa segurança na América, do sucesso de nossa política no continente, mesmo de nosso
destino internacional. Quintino devia compreender quanto havia de
preocupante para nós numa Argentina divorciada do Brasil, descontente e resmungadora ao nosso lado, agitando-se irrequieta em
nossa fronteira, despeitada de se sentir isolada ou esquecida pelo
Brasil, como unia quantité negligeable, e predisposta, por tudo isso,
a desvirtuar ou interpretar mal todas as boas intenções que presidiam nossas relações com as demais Repúblicas do continente, inclusive e sobretudo com os Estados Unidos da América.
Sabia quanto era essencial para o Brasil, direi mesmo vital, a
ponto de se tornar um dogma de nossa política exterior, a nossa
amizade com o governo de Washington. Mas sabia igualmente que,
enquanto não pudéssemos contar com uma Argentina amiga e identificada conosco, numa perfeita comunhão de sentimentos, a amizade norte-americana seria sempre um motivo de apreensões em
Buenos Aires, de desconfiança e malestar. Fazia-se, pois, mister
chamá-la para o nosso convívio, para a intimidade de nossas relações com os Estados Unidos, interessando-a na nossa política com
Washington, em vez de afastá-la ou colocá-la em quarentena. E só
depois de unidas estreitamente as três nações, identificadas numa só
e única política, é que se podia falar em paz e segurança na América.
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Dentro dessa ordem de idéias, pode compreender-se a atitude
de Quintino Bocaiúva, o gesto seu de audácia, indo buscar a amizade argentina, que para ele seria definitiva, em troca de uma porção de território nacional. Posta a questão nestes termos, ter-se-á
uma melhor explicação para o seu procedimento. Poder-se-á divergir de sua política, mas não da boa fé de suas intenções, do patriotismo que as ditara e do interesse, único, do Brasil que as inspirara .
H. L.

Sommer, F. — MORPION -- ILHA DO SOL -- SÃO VICENTE. Reflexões sobre vários topônimos da história vicentina e subsídios
para precisar o local, em que fundeou Martim Afonso de Sousa,
em 21-1-1532. Com 2 esboços geográficos. Folhetos da Sociedade Hans Staden n.° 7. São Paulo, 1944. (Tipografia
Gutenberg, Becker & Cia. ) 48 p .
Traz o seguinte subtítulo o folheto n.° 7 da Sociedade Hans
Staden, de São Paulo : "Reflexões sobre vários tcpônimos da história vicentina e subsídios para precisar o local em que fundeou
Martim Afonso de Sousa, em 21-1-1532". Seu autor, o Sr. F.
Sommer, já se tornou conhecido entre os nossos mais atilados pesquisadores de história, através de alguns outros trabalhos publicados pela mesma associação de estudiosos.
O primeiro capítulo do opúsculo justifica o título geral : Morpion — Ilha do Sol — São Vicente. Baseado em razões lingüísticas,
históricas e geográficas identificou o Sr. F. Sommer o topônimo
indígena Morpion como designativo da ilha do Sol, mencionada por
Pero Lopes de Sousa, hoje de São Vicente.
"Enguaguassu e Rio das Vasas", "Bertioga", Guaramuru oca"
- são os estudos que se seguem, todos do mesmo gênero do anterior, e, corno ele, relativos a acidentes geográficos e localidades do
litoral paulista. Quanto ao segundo, temos a observar que, embora
tenha o autor mencionado a sugestão de Artur Neiva quanto à significação de Bertioga, através de uma citação do Sr. Rodolfo Garcia — ao apresentar uma outra não examinou as razões apresentadas pelo saudoso sábio, posteriormente expendidas em trinta páginas do livro Estudos da Língua Nacional, ausente da bibliografia
do Sr. F. Sommer.

Outra observação sugerida pela leitura de Morpion — Ilha do
Sol — São Wcenre diz respeito à estranha designação dos séculos
passados, XV sendo o da era de mil e quinhentos, XVI o de mil e
seiscentos, XVII o de mil e setecentos, ao contrário do que é usual.
H. V.
s.

Teixeira de Barro?, Luiz — A REVOLUÇÃO DE 1817 NO CEARÁ. Recife, 1944. Editora Tradição. 54 p.
O estudo da história da revolução de 1817 merece, realmente,
a revisão que à luz dos documentos e das opiniões de autores fidedignos, vem sendo feita ultimamente, inclusive por historiadores
novos do Nordeste, como o Sr. Luís Teixeira de Barros, autor de
A Revolução de 1817 no Ceará, pequeno volume editado pela revista
Tradição, do Recife.
Demonstrando os antecedentes da tentativa de adesão da província ao movimento pernambucano, sobressai a ação da maçonaria
em sua preparação, e a repressão prontamente organizada pelo governador Manuel Inácio de Sampaio em Fortaleza, por Leandro Bezerra Monteiro, no interior.
Sustentando com brilho a sua tese, será justo que o trabalho
do Sr. Luís Teixeira de Barros se inscreva entre os mais interessantes até agora dedicados à especialidade, sobretudo porque tem a
vantagem de concatenar opiniões esparsas de Moniz Tavares, Oliveira Lima, Barão de Studart, Dias da Rocha Filho, Paulino Nogueira e outros.
H. V.

Veiga Ornellas, Pedro da - - RELÍQUIAS DA PÁTRIA BRASILEIRA.
Rio de Janeiro, 1944. Papelaria Alexandra Ribeiro. 58 p.
Viana, Hélio - - MATIAS DE ALBUQUERQUE . Biografia. Rio de Janeiro, 1944. (Edição do Departamento de Imprensa e Propaganda. Impressa na Tipografia Mercantil). 74 p. carta.
Opúsculo de 74 páginas, dividido em 6 capítulos, nos quais o
autor traça a vida e os feitos do "esquecido governador-geral do
Brasil", antes capitão mor de Pernambuco e posteriormente governador das armas do Alentejo. Nascido em Portugal, veio cedo para
o Brasil, aqui se demorando um largo tempo. Identificou-se assim
com o Brasil, não só por seus feitos de guerra, por sua administração civil, primeiro no governo de Pernambuco e depois no governo
geral, como por suas ligações de família. De fato esses Albuquerques Coelho são das famílias nobres de Portugal uma das que mais
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ligadas estiveram ao Brasil, mais serviços prestaram à colônia e melhores tradições deixaram por aqui, não só pela importância dos
cargos desempenhados no Brasil pelos seus membros, como pelo
grande número destes que se passaram para as terras portuguesas da
América. O próprio pai de Matias de Albuquerque nascera no Brasil, em Pernambuco, de cuja capitania seria o terceiro donatário.
Sucedeu ao irmão, Duarte Coelho de Albuquerque, como este sucedera ao pai, o primeiro donatário, avô de Matias de Albuquerque.
Um de seus tios avós foi Jerônimo de Albuquerque, "durante
meio século, a grande figura da capitania", conforme a opinião de
Cspistrano de Abreu, citada pelo Sr. Hélio Viana. Esses Albuquerques Coelho foram assim, por muitos anos, os verdadeiros senhores
de Pernambuco, os obreiros de seu progresso, plantadores da primeira civilização que brotou no Brasil.
O grande número de membros dessa ilustre família, que se passou para o Brasil, aqui se radicou e deixou descendentes, prova
quanto há de menos certo na afirmativa que se faz geralmente da
que Portugal descuidou do Brasil, só mandou para cá o que de pior
havia do Reino, quase que a ralé de sua população. Ao contrário
disso, pode dizer-se que rara foi a família nobre ou ilustre de Portugal que não teve um dos seus no Brasil, que não cooperou de
qualquer modo no desenvolvimento da riqueza e do progresso da colônia, e isso desde quase os primeiros dias que se seguiram à descoberta, até às vésperas da independência, com a vinda da corte
portuguesa para o Brasil. A progenie ilustre dos Albuquerques
Coelho, que tanto fez pelo desenvolvimento de Pernambuco e é aqui
relembrada pelo Sr. Hélio Viana, prova isso. Em Portugal, ainda
hoje, é rara a família ilustre, que não tenha nas paredes de sua
casa um retrato, nas gavetas de seus armários um documento ou nas
mesas de suas salas um objeto ligado, por qualquer forma, a um
parente, um antepassado que esteve outrora no Brasil, que se sacrificou ou lutou pelo Brasil.
O Brasil está, assim, por toda a parte em Portugal, na tradição
das famílias, nos monumentos públicos, nos túmulos das igrejas, nos
mostruários dos museus, nas estantes das livrarias ou nas arcas dos
arquivos.
Fez bem, portanto, o Sr. Hélio Viana em recordar a vida e os
feitos desse poríuguês-brasileiro que tanto fez pele Brasil. E não só
relembrá-los senão restaurar também a verdade histórica de seu Governo Geral, esquecido por uns, negado por outros, mas que o autcr
do presente fascículo situa definitivamente 110 seu tempo, mercê dos
documentos que o provam e são agora publicados pela primeira
vez.
H. L.

Wanderley, Eustórgio — TEATRO HISTÓRICO . Teatralização de episódios célebres da História do Brasil, 1. fascículo, I, O grito
do Ipiranga. II, Irmã Joana Angélica. III, A morte de Potí.
Prefácio de Jonas Correia. 1944. Pap. Pedro I. 40 p.
Wasth Rodrigues, José -- DOCUMENTÁRIO ARQUITETÔNICO. Relativo à antiga construção civil no Brasil. Fascículo I. São Paulo,
1944. Livraria Martins Editora. 20 desenhos.
Interessa profundamente à história social do Brasil o Documentário Arquitetônico, relativo à nossa antiga construção civil, cuja publicação iniciou a Livraria Martins, de São Paulo, formando verdadeiro álbum com excelentes desenhos e esclarecedores textos e legendas do Sr. José Wasth Rodrigues.
São Paulo e Ouro Preto foram as antigas cidades brasileiras
principalmente visadas nesse registro de detalhes arquitetônicos, embora não fosse exclusivo o critério de colheita de material ilustrativo adotado pelo distinto artista.
Depois de simples e honesta Introdução, em que previne os leitores do desvirtuamento entre nós sofrido pelo chamado estilo neocolonial, apresenta o Sr. Wasth Rodrigues vinte páginas de desenhos (um dos quais colorido), nas quais aspectos essenciais da fisionomia urbana antiga, paulista e mineira, aparecem com objetivos
altamente instrutivos aos olhos de profissionais e leigos.
Entre estes certamente se encontrarão os amigos da História, que
nas fieis reconstituições do devotado artista acharão especial encanto,
pelo panorama nelas oferecido relativo a cidades tão ricas' de passado,
como São Paulo e Ouro Preto.
H. V.

Fascículo II. São Paulo, 1944. Livraria Martins Editora.
20 estampas.
Mais uma série de desenhos do conhecido ilustrador Sr. José
Wasth Rodrigues continuou a publicação de seu Documentário Arquitetônico, relativo à antiga construção civil brasileira, em seu fascículo segundo.
Velhas e típicas residências ouropretanas, dois chafarizes da
mesma cidade, grades e suportes de luminária, janelas dos séculos
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XVIII e XIX, minúcias de cornijas, uma interessante coleção de espelhos de fechaduras — aí se encontram ao lado de vários outros
aspectos parciais da arquitetura colonial e imperial, todos dignos do
cuidadoso registro que lhes fez o Sr. José Wasth Rodrigues.
Documentário Arquitetônico constituirá, proximamente, indispensável arquivo iconográfico referente à construção antiga no
Brasil.
H. V.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E SERIADAS

ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL DO Rio DE JANEIRO. Vol. LXIV,
de 1942, Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 308 p.
Três magníficos estudos referentes às línguas indígenas formam
a maior parte do vol. LXIV dos Anais da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro, relativo ao ano de 1942. "Estudos sobre o nhêengatú", pelo Dr. Vicente Chermont de Miranda, precedido de uma "Explicação" do Dr. Rodolfo Garcia, e de uma "Notícia biobibliográfica", redigida por seu filho, Dr. P. Chermont de Miranda — é o
primeiro desses valiosos trabalhos. "A fonação nhêengatú", "A origem dos nomes de animais", "Causas dos erros nas etimologias geográficas da Amazônia dados pelos tupinistas do Sul" — são os capítulos da parte inicial dos "Estudos". "O nhêengatú na fauna amazônica" constitui a segunda, erudito glossário resultante de profundo conhecimento do assunto, adquirido in locu e através da obra dos
antecessores indigenistas, muitos dos quais corrigidos por Vicente
Chermont de Miranda em numerosos pontos.
"Exotismos franceses originários da língua tupi" e "Nomes de
parentesco em língua tupi", os dois trabalhos que se seguem nos
Anais da Biblioteca Nacional, reafirmam, mais uma vez, o titulo de
eminente tupinólogo unanimemente conferido ao Sr. Rodolfo Garcia,
ilustre diretor da citada instituição cultural. A influência da língua
indígena brasileira no francês, através da obra de viajantes, missionários e dicionaristas, e a enorme relação das expressões tupis designativas de parentesco — são aspectos originais e pouco conhecidos da lingüística americana, e que sem dúvida depõem em favor de sua extensão e riqueza.
Mais uma interessante "contribuição para a história das missões
jesuíticas do Brasil no século XVIII" foi oferecida pelo último ensaio contido no vol. LXIV dos Anais da nossa Casa dos Livros.
Trata-se de "As cartas do Padre Davi Fay e a sua biografia", paciente tradução, do húngaro e do latim, convenientemente anotada, realizada pe!o Sr. Paulo Ronai, distinto escritor húngaro há alguns anos
residente no Brasil, e que assim mais um valioso serviço veio prestar às letras históricas brasileiras. O sacerdote citado, também nas-
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cido na Hungria, foi missionário no Maranhão e Pará justamente
no período que antecedeu a perseguição pombalina, de que se tornou uma de suas muitas vítimas inocentes, pois faleceu na prisão,
em Portugal, em 1761.
O Relatório das atividades da Biblioteca Nacional em 1942,
apresentado ao Sr. Ministro da Educação pelo Dr. Rodolfo Garcia,
completa o vol. LXIV dos respectivos Anais, uma das mais reputadas publicações científicas do continente.
H. V.

ANAIS DO PRIMEIRO CONGRESSO DE HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO DE
1894. Comemorativo do Cinqüentenário do Cerco da Lapa.
Edição do Governo do Estado do Paraná. Curitiba, 1944. Empresa Gráfica Paranaense Ltda. 596 p.
A iniciativa oficial da comemoração do cinqüentenário do heróico cerco da Lapa, episódio culminante da repressão à revolução
federalista de 1893-1894, obteve o maior êxito, como prova o volume intitulado Anais do Primeiro Congresso de História da Revo-i
lução de 1894, publicado pelo governo do Estado do Paraná.
Além de completo noticiário das comemorações de fevereiro de
1944, e da transcrição dos discursos então pronunciados, contém o
volume numerosos trabalhos originais, distribuídos I»ES seguintes seções : "Temas gerais e episódios da revolução de 1894"; "Ação militar na revolução de 1894. Estudada em conjunto ou detalhe das
tropas em choque"; "Reflexos da revolução sobre o meio social brasileiro"; "Bibliografia da revolução. Notas e estudos biográficos das
personalidades com influência nos acontecimentos". São os seguintes
os autores dos respectivos capítulos, que formam a maior parte dos
Anais : prof. Walter Spalding, Dr. José Niepce da Silva, cel. Pedro
Dias de Campos, Dr. Vasco José Taborda, general Mário Tourinho,
Vicente Nascimento Júnior, coronel Cordolino de Azevedo, prof.
Tito Lívio Ferreira, coronel Herculano Teixeira d'Assunção, Dr.
Loureiro Fernandes, Heitor B!um, Hamilton Ramalho, David Carneiro e Bueno de Azevedo Filho.
A publicação dos Anais do Primeiro Congresso de História da
Revolução de 1894, constitui, portanto, meritória contribuição bibliográfica para o melhor conhecimento desse importante acontecimento
da vida republicana.
H. V.

ANAIS DO TERCEIRO CONGRESSO DE HISTÓRIA NACIONAL. Centenário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nono volume. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 456 p.
Tendo comemorado, em outubro de 1938, o centenário de sua
fundação, promoveu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a
realização do Terceiro Congresso de História Nacional, ao qual concorreram numerosos escritores do país e do estrangeiro.
O nono volume dos respectivos Anais, há pouco aparecido, contém obras já publicadas em livros, mas que originàriamente se destinaram ao referido conclave, como teses incluídas no respectivo
programa : "Fronteiras do Brasil no Regime Colonial", pelo embaixador José Carlos de Macedo Soares; "Amador Bueno, o Aclamado", biografia, pelo Sr. Aureliano Leite; e "A Maioridade (Revolução parlamentar de 22 de julho de 1840)", pelo ministro Otávio
Tarquínio de Sousa. Os dois primeiros trabalhos foram publicados
em volumes dos mesmos títulos; o terceiro foi incluído na História
de dois golpes de Estado, de seu autor.
Tratando-se, portanto, de obras sobre as quais já se pronunciou, oportunamente, a crítica do país, Hmitamo-nos, aqui, ao registro de seu aparecimento nos referidos Anais do Terceiro Congresso
de História Nacional, como Boletim do Instituto Histórico.
H. V.

— Décimo volume. Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional.
674 p.
O décimo e último volume dos Anais do Terceiro Congresso de
História Nacional, comemorativo do centenário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, festejado em 1938, contém o texto de
dois livros já incluídos na conhecida coleção Brasiliana, da Companhia Editora Nacional : O Pau Brasil na História Nacional, do ministro Bernardino José de Sousa, e História das Expedições Científicas no Brasil, pelo professor Cândido de Melo Leitão. Justifica a
inclusão de ambos nesse Boletim do Instituto Histórico o fato de
terem sido orginàriamente compostos como teses destinadas ao referido Congresso.
Completam o volume uma resenha histórica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, traduzida para francês e escrita pelo
falecido secretário perpétuo da instituição, Max Fleiuss, e ainda a
"Homenagem do Colégio São José", do Rio de Janeiro, prestada
por seus professores e alunos ao Instituto, por motivo da passagem
do centenário de sua fundação. A contribuição dos jovens estudan-
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tes, quase todos membros da Academia Jackson de Figueiredo, do
referido estabelecimento de ensino, apesar de naturalmente precária,
quanto ao valor próprio, merece louvores, por refletir o entusiasmo
neles despertado pela História Pátria e pela biografia de seus grandes vultos.
H. V.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE LITERATURA. Números 7-8. 1943-1944.
Rio de Janeiro, 1944. Livraria Editora Zélio Valverde. 480
p.il.
A história literária contemporânea muito se socorre dos elementos informativos coligidos em anuários, nos quais a proximidade
dos registros assegura simultaneamente a fidelidade e a quantidade
dos mesmos. E' o que pode ser verificado no último Anuário Brasileiro de Literatura, cujo exemplar relativo a 1943-1944, contendo
dados dos dois anos anteriores, foi publicado pela Livraria Editora
Zélio Valverde, sucessora, no caso, de seus fundadores, os Irmãos
Pongetti.
Em um grande volume de 480 páginas, amplamente ilustradas,
está contido o panorama literário brasileiro de 1942 e 1943, abrangendo informações editoriais não só cariocas mas também de diversos Estados da União. Artigos de colaboração, principalmente relativos à história das letras brasileiras, antigas e modernas, enriquecem o volume, destinado a facilitar a tarefa dos que futuramente
quiserem relatar a vida literária do país, no citado período.

Paraguai — Uma caçada de antas em Petrópolis — Inscrições lapidares de Recife (1859-1861)" intitula-se um capítulo da biografia do Visconde de Porto Seguro que está sendo escrita pelo Sr.
Ciado Ribeiro de Lessa e cujas primícias cabem assim à publicação
do Museu petropolitano. "Porcelanas da Casa de Bragança", evocador estudo do falecido colecionador Gastão Penalva; "Memorial do
Rio de Janeiro", trecho de livro do prof. Ferreira da Rosa; "O
Conde da Barca", extenso e elogioso retrato do grande ministro de
D. João VI, pela Irmã I. M. de Loreto, O. P.; "Dom Pedro II,
Chefe de Estado", pelo Sr. Alcindo Sodré, diretor do Museu Imperial e do respectivo Anuário; "Ligeiras notas sobre leques", pela
Srta. Nilza Botelho, conservadora do Museu — são as demais colaborações contidas no volume.
Numa seção dedicada à publicação de peças do "Arquivo do
Museu Imperial", aparecem "Documentos referentes aos Palácios
Imperial e Isabel, em Petrópolis, depois dos acontecimentos de 15
de novembro de 1889".
No "Noticiário" inclui-se o Relatório do diretor do Museu, relativo ao ano de 1942, e impressões de visitantes ilustres.
H. V.

BRASIL 1943-1944. Recursos — Possibilidades. (Ministério das
Relações Exteriores). Rio de Janeiro, (1944. Impresso no
Estabelecimento de Artes Gráficas C. Mendes Júnior). 416
p. il.

H. V.

ANUÁRIO DO MUSEU IMPERIAL . Petrópolis. N.° III. Ano de 1942.
Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 265 p.
O terceiro número do Anuário do Museu Imperial, correspondente ao ano de 1942, contém, como os anteriores, amplo material
histórico e artístico, relativo a assuntos de interesse cultural, versados pela instituição editora, todos excelentemente ilustrados.
"Cartas do Barão de Taunay a Dom Pedro II", apresentadas
pelo neto daquele antigo diretor da Academia de Belas Artes, o historiador Sr. Afonso de E. Taunay — abrem o volume. "A Mima,
de Gobineau", curioso estudo do acadêmico Sr. Afrânio Peixoto sobre
a estátua pelo mesmo Imperador comprado ao diplomata, escritor e
escultor francês — é o trabalho seguinte. Minuciosa comemoração do
"Centenário dos primeiros selos do Brasil" constituiu a colaboração
do erudito Sr. Roberto Thut no mesmo Anuário. "Varnhagen no

DOCUMENTOS HISTÓRICOS. Companhia de Jesus — Bahia — 1727
— tomo 2.° Registro do Conselho da Fazenda — Bahia 1670-1699. (Publicação da Biblioteca Nacional. Vol. LXIV).
Rio de Janeiro, 1944. Tipografia Batista de Sousa. 398 p.
Prosseguindo na publicação da série de .Documentos Históricos
em que divulga o conteúdo integral dos códices guardados em sua
preciosa Seção de Manuscritos, a Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, sob a esclarecida orientação do respectivo diretor, Dr. Rodolfo Garcia, vem prestando consideráveis serviços aos pesquisadores
do passado colonial brasileiro.
No volume LXIV, há pouco publicado, foi terminada a transcrição dos códices relativos aos bens do Colégio dos Jesuítas da Cidade do Salvador. Questões relativas à administração dos índios
pelos inacianos, a não serem as suas embarcações despachadas pelo
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governo e a ficarem os seus estudantes isentos do recrutamento militar — aí se encontram, além de outras, despertando a atenção dos
estudiosos.
À segunda parte do volume, dedicada ao Registro do Conselho da Fazenda, entre 1670 e 1699, pertencem curiosos documentos
referentes à participação baiana no socorro enviado a Angola em
1671 e à fundação da Colônia do Sacramento, a diversas providências quanto a navios em trânsito e arribados da índia e África, inclusive franceses e ingleses, ao dote da rainha de Inglaterra e ao pagamento da paz com a Holanda, às rendas da terra, inclusive as da
exportação do açúcar, estanco do tabaco e contrato da pesca de
baleias, ou provenientes da importação de sal, pimenta e pólvora,
à moeda, etc.
Numerosos são, portanto, os pontos de história colonial beneficiados com a publicação dos documentos contidos no vol. LXIV
dos Documentos Históricos da Biblioteca Nncional do Rio de Janeiro .
H. V.

— Registro do Conselho da Fazenda (Bahia, 1699-1700) Cartas Regias (1642-1651) — (Publicação da Biblioteca Nacional. Vol. LXV). Rio de Janeiro, 1944. Tipografia Batista
de Sousa. 400 p.
Entre os órgãos metropolitanos que de Portugal superintendiam
os negócios do Brasil colonial, inclui-se como dos mais importantes
o Conselho da Fazenda, cujas atribuições estavam profundamente ligadas ao comércio e à administração dps Estados do Brasil e do
Maranhão. Assim sendo, revestem-se do maior interesse para os
pesquisadores do passado nacional, os manuscritos dos registros do
Conselho da Fazenda, relativos à Bahia e ao período de 1699-1700,
ora publicados na preciosa coleção de Documentos Históricos da Biblioteca Naciona! do Rio de Janeiro.
O mesmo acontece com as Cartas Regias de 1642 a 1651, transcritas no volume LXV da publicação do Ministério da Educação e
Saúde. Valendo como leis escritas, referem-se a uma época de profundas transformações no regime colonial, os primeiros anos do reinado de D. João IV, logo após a restauração da monarquia portuguesa . Divulgando-as, novo e valioso serviço presta à História do
Brasil a repartição cultural superiormente dirigida pelo Dr. Rodolfo
Garcia.
H. V.

DOCUMENTOS INTERESSANTES PARA A HISTÓRIA E COSTUMES DE
SÃO PAULO. Vol. LXVIII — Ofícios do Capitão-General D.
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus,
aos diversos funcionários da Capitania. 1767-1768. (Secretaria da Educação e Saúde Pública — Departamento do Arquivo
do Estado de São Paulo — Seção do Arquivo Histórico) . São
Paulo, 1944. Tipografia do Globo. 120 p.
Da verdadeira elite de administradores coloniais que para o
Brasil mandou Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras
e Marquês de Pombal, poderoso ministro de D. José I — fazia
parte D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus,
que por onze anos, de 1765 e 1775, eficientemente governou a capitania de São Paulo.
Da intensidade de sua obra administrativa, meticulosa como
poucas, dá conta o vol. LXVIII dos Documentos Interessantes para
a História cie São Paulo, utilíssima publicação do Departamento do
Arquivo do Estado de São Paulo, hoje dirigido pelo Sr. João Lellis
Vieira, verdadeiro conhecedor e divulgador dos tesouros documentais
que tem sob sua guarda.
À vista do interesse da contribuição histórica oferecida por essa
publicação, útil não só à história da referida capitania, mas também
às de várias de suas vizinhas coloniais — é de se desejar que aquela
repartição prossiga em seus intentos, de revelar aos estudiosos, sempre e cada vez mais, minúcias de história administrativa como as
apresentadas ao referido tomo.
H. V.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO — JUBILEU
SOCIAL. 1894-1944. São Paulo, 1944. Imprensa Oficial do
Estado. 186 p.il.
Comemorando a passagem do quinquagésimo aniversário de sua
fundação, publicou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo
um volume a que foi dado o título — Jubileu Social, em que estão
reunidos amplos elementos para a apreciação do que tem sido, desde
1894, a atividade da douta instituição paulista.
"Pioneiros e Fundadores" e "A primeira administração" — são
os capítulos iniciais, destinados a recordar os que de começo, através de numerosas dificuldades, por ela trabalharam. "Sede social"
evoca uma grande conquista da associação. A primeira consagração
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pública ao livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, foi promovida
pelo Instituto, como lembra outro capítulo de Jtibileu Social. "A
alma do Instituto", isto é, seu egrégio Presidente Perpétuo, Dr. José
Torres de Oliveira, foi homenageada a seguir. A Revista, com o
sumário de quarenta e dois volumes publicados; A Biblioteca e Mapoteca, Arquivo e Museu, "As Grandes Comemorações" empreendidas pela Casa — são os assuntos posteriores. Todo um capítulo
foi dedicado ao eminente historiador das bandeiras, Dr. Afonso de
E. Taunay, Presidente Honorário do Instituto. "Movimento financeiro", "Os beneméritos", "Diretores e datas de eleição", "Comissões técnicas", e, afinal, o "Cadastro Social", compreendendo l. 140
sócios do Instituto, entre vivos e mortos, de 1894 a 1944 — encerram o volume intitulado Jubileu Social.
Publicações como essa, justificam e comprovam a benemerência de associações do gênero do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo.
H. V.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Diretor — Cláudio Ganns. Vol. 184 — Julho-setembro de 1944.
Rio de Janeiro, 1944. Imprensa Nacional. 260 p.
Ao comemorar o centésimo-sexto aniversário de sua fundação, a
21 de outubro de 1944, apresentou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o volume 184 de sua Revista, correspondente ao terceiro trimestre do mesmo ano.
Como trabalho original, incluiu esse tomo interessante coletânea folclórica, "Poranduba catarinense", de autoria do capitão de
mar e guerra Lucas A. Boiteux.
Na seção de conferências, foram publicadas as seguintes : "O
carro de bois em grandes fatos da história nacional", pelo ministro
Bernardino José de Sousa; "Araújo Pôrto-Alegre, precursor dos estudos de história da arte brasileira", pelo Dr. Rodrigo Melo Franco
de Andrade, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional; "À glória de Cândido Borges Monteiro" (Visconde de
Itaúna), pelo Dr. Luís Felipe Vieira Souto; "José Bonifácio de
Andrada e Silva, economista", pelo embaixador José Carlos de Macedo Soares.
Divulgando as palestras realizadas no próprio Instituto, "dos
sócios e para os sócios", apareceu na Revista a primeira da série,
sobre "A cisão do Partido Republicano Federal em 1897", pronunciada pelo ministro A. Tavares de Lira.

As habituais seções de "Crítica de livros", "Bio-bibliogrtafia",
"Publicações recebidas" e "Noticiário" do Instituto, encerram o
vol. 184 da mais antiga revista cultural do país e do continente.
H. V.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO.
Diretor — Prof. Nicolau Duarte Silva. Vol. XLII. 2.° Semestre de 1943. São Paulo, 1944. Imprensa Oficial do Estado.
326 p.
Está, como de costume, repleto de matéria histórico-geográfica
do maior interesse, o último número de 1943 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, aparecido por ocasião do
cinqüentenário da instituição, transcorrido a l de novembro de 1944.
Redigido graças aos esforços da comissão composta dos Srs.
Desembargadores Dr. Afonso José de Carvalho e Professores Nicolau Duarte Silva e Tito Lívio Ferreira, começa esse exemplar da
Revista pelo relato das homenagens que ao Dr. José Torres de Oliveira, Presidente Perpétuo do Instituto, foram prestadas por ocasião
do quadragésimo aniversário de sua admissão no respectivo quadro
social.
Seguem-se alguns trabalhos lidos em reuniões da agremiação :
uma biografia de "Joaquim de Toledo Pisa e Almeida", pelo Senhor Marcelo Pisa; "Nóbrega, fundador de São Paulo e apóstolo do
Brasil", conferência do Prof. Tito Lívio Ferreira; "O Visconde de
Taunay, militar", pelo Cel. Tenório de Brito, e "O Visconde da
Taunay, escritor e parlamentar", pelo Prof. Tito Lívio Ferreira —•
provas da participação do Instituto nas comemorações do centenário do autor da Retirada da Laguna. Outra conferência1 comemorativa vem a seguir, do Sr. Igor Dolgorukij, sobre "Robert Southey,
sua vida e obra", pronunciada por ocasião do centenário da morte
do historiador inglês, também recordado em artigo do Sr. Ciro T.
de Pádua. "Arnaldo Vieira de Carvalho" e "Um governador de
São Paulo no começo do século XIX", trabalhos do Prof. Dr. Ernesto de Sousa Campos, referem-se a interessante tema : a "prioridade de São Paulo no ensino médico oficial". "O convencional Carlos de Vasconcelos de Almeida Prado e a Assembléia republicana
de 1873", pelo Sr. Fausto de Almeida Prado Penteado; "O rio
Sucuriú, afluente do rio Paraná" e "O varadouro do Camapuã na
rota das bandeiras e monções para Cuiabá", pelo Sr. J. R. de Sá
Carvalho; "Mitre, o estadista poeta-soldado'', pelo Sr. Cristóvão de
Camargo; "Nossos bandeirantes — Baltazar Fernandes", erudito estudo do cônego Luís Castanho de Almeida; "Um documento para a

história de São Paulo — Como foi exonerado da Presidência da Província, em 1864, o Barão Homem de Melo", pelo autor desta nota;
"Domingos Afonso Mafrense — O aspecto social da penetração no
Piauí", interessante comunicação do Prof. M. Gândara Mendes —
são mais alguns capítulos do vol. XLII da Revista.
Uma seção dedicada às atividades do Iijstituto encerra o tomo.
H. V.

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO pó Rio GRANDE
DO SUL. Ano XXIV — 2.° trimestre de 1944. N.° 94. Porto
Alegre, 1944. Imprensa Oficial cio Estado, p. 135-244.
A próxima comemoração, em março de 1945, do centenário da
pacificação da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, empreendida pelo presidente e comandante das armas Barão de Caxias,
dará oportunidade para a realização do IV Congresso Sulriograndense de História e Geografia, cujo Regulamento abre o n.° 94 da
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, relativo ao
segundo trimestre do ano corrente.
O necrológio do coronel João Cândido Maia, um dos fundadores da instituição, aparece a seguir, redigido pelo Dr. Olinto Sanmartin.
"Áreas culturais do Rio Grande do Sul", pelo Dr. Tales de
Azevedo; "Transadores e retirantes" e "Os dois padrões", estudos
do Dr. Manuel Duarte, que também copiou e anotou mais alguns
"Velhos documentos riograndenses"; "À margem da educação nacional" pelo Sr. Álvaro O. Caetano — são outros capítulos da utilíssima publicação sulina.
Na Seção de Estudos Genealógicos aparece uma contribuição
dos Srs. Dr. Jorge Godofredo Felizardo e professor Walter Spalding, sobre a ascendência e descendência de Júlio Prates de CastiIhos.
"Nótulas bibliográficas", de autoria do mesmo professor Spalding e do Dr. Olinto Sanmartin, completam o n.° 94 da Revista
do Instituto gaúcho.
H. V.

— . — Ano XXIV — 3.° trimestre de 1944. N.° 95. Porto Alegre,
1944. Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial. 120 p.
O n.° 95 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Sal, foi principalmente dedicado a transcrições, anotadas,
e à publicação de documentos referentes à Revolução Farroupilha,
cujo centenário de pacificação será em breve comemorado. As Efe-

mérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco, e as Efemérides Navais, do comandante J. E. Garcez Palha, no volume foram convenientemente apreciadas, quanto às contribuições que oferecem à
história da grande revolta, pelos Srs.1 Otelo Rosa e Walter Spalding.
Uma homenagem a Alcides Maya, pelo Sr. Olinto Sanmartin,
e notícia do centenário de Apolinário Porto Alegre, tal como foi festejado pelo Instituto, além das seções habituais —• também se contêm na excelente Revista gaúcha, cuja redação está a cargo dos
Srs. Manuel Duarte, Luís Carlos de Morais e Walter Spalding.
H. V.

REVISTA GENEALÓGICA BRASILEIRA - - (Publicações do Instituto
Genealógico Brasileiro. Diretor — Cel. Salvador de Moya) .
Ano V -- 2.° Semestre de 1944. N.° 10. São Paulo, 1944.
(Estabelecimento Gráfico "Cruzeiro do Sul") 588 p. il.
Constitui verdadeira exceção entre as nossas publicações do gênero, a regularidade com que aparece, cada semestre, um número
da Revista Genealógica Brasileira, órgão do Instituto Genealógico
Brasileiro, com sede em São Paulo, porém ramificado por todo o
país. Deve-se esse verdadeiro milagre à atividade incansável do
respectivo diretor, Cel. Salvador de Moya, que há muitos anos vem
dedicando esforços ao incremento dos trabalhos genealógicos no
Brasil.
O décimo volume da referida publicação relativo ao segundo
semestre de 1944, contém, como os anteriores, matéria de grande
interesse histórico. Um estudo bibliográfico sobre as Memórias Genealógicas e Históricas da Família Brant e outras, pela Srta. Heloísa Cabral da Rocha Werneck, abre o tomo. Depois de uma nota
biográfica sobre o Barão de Abiaí, vêm "Dez retificações ao Arquivo
Nobiliárquico dos Barões de Vasconcelos", pelo Dr. Guilherme Martinez Auler, historiador pernambucano. Ainda um estudo bibliográfico é o que se segue : "O Catálogo Genealógico de Jaboatão, refundido e atualizado", pelo Sr. Afonso Costa. "O Cel. Joaquim
Vicente dos Reis e sua descendência", pelo Sr. Manuel Viana de
Castro; "Achegas a um brasonário paulista", pelos Srs. F. de A.
Carvalho Franco e Roberto Thut; "Pequeno índice de apelidos da
Genealogia Paulistana, de Silva Leme", pelo Cel. Salvador de
Moya; "Marechal de exército Felisberto Caldeira Brant Pontes,
Marquês de Barbacena", pelo Cel. Laurênio Lago; "Família Pina",
de Goiás, pelo padre José Trindade da Fonseca e Silva; "Povoa-
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mento de Lages", erudito estudo do cônego Luís Castanho de Almeida; "Genealogia das famílias Ávila e Carvalho", do Rio Grande
do Sul, pelo Sr. Celso Martins Schroder — são outras colaborações
também contidas no último número da Revista Genealógica Brasileira, de São Paulo.
Várias árvores de costado e amplas informações relativas à especialidade — completam o volume da interessante e útil publicação.
H. V.

TRABALHOS INCLUÍDOS EM PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS

Amoroso Lima, Alceu — DE D. VITAL A S. VITAL, (in Mensário
do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944.
Tomo XXVIII. Vol. III. p. 573-584).
Andrada e Silva, José Bonifácio de — RECORDANDO os TEMPOS
IDOS. Vultos Mineiros. Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. — Afonso Celso de Assis Figueiredo (Visconde de OuroPreto). (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto, dezembro de 1944. Tomos XXVII, XXVIII,
Vols. II, III. p. 313-318, 537-543).
Barreto, Carlos Xavier P. — A DEPOSIÇÃO DE JERÔNIMO FURTADO
E RODOLFO GARCIA, (in Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III.
Ps. 607-609).
Boiteux, Capitão de Mar e Guerra Lucas Alexandre — A BALAIADA .
(1838-1841). Papel da Marinha de Guerra na sua sufocação.
(Continuação), (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio
de Janeiro. Julho, setembro de 1944. Tomo XXVII. Vols. I,
III. Ps. 115-120, 511-515).
—.— A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM SANTA CATARINA. Na Colônia e
no Império, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo XXXVIII. Vol. III. Ps.
755-759).
— . — ALMIRANTE JOÃO JUSTINO DE PROENÇA . Centenário de
nascimento, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. III. Ps.
525^529).
Bormann, Oscar — A MOEDA BRASILEIRA. Deslizes, erros e inadvertências. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 77-82).
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Braga Cavalcanti, Filinto Alcino — CONQUISTA DA AMAZÔNIA, (in
"Cultura Política". Agosto de 1944. Ano IV. N.° 43. Ps.
122-138).
Calmcn, Pedro — INSTITUTO HISTÓRICO. O Elogio dos Sócios Falecidos. Discurso do orador oficia^ na sessão solene comemorativa do 106° aniversário do Instituto, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Novembro de 1944. Tomo
XXVIII. Vol. II. p. 283-291).
Câmara Cascudo, Luís da — O SENADOR GUERRA (1777-1845) —
(in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Novembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. II. p. 415-418).
Cardim, Elmano — JOSÉ CARLOS RODRIGUES. Sua Vida e sua
Obra. — Conferência realizada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na sessão solene de 5 de setembro corrente,
em comemoração ao centenário de nascimento do grande jornalista, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembrp de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps. 635-647).
— . — O "JORNAL DO COMÉRCIO". Palestra realizada em 21 de
julho, no Curso sobre História e atividades do jornalismo no
mundo, organizado pelo Departamento Cultural da Associação
Brasileira de Imprensa. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII. Vol. I.
Ps. 149-155).
Carneiro Leão, A. — CLÓVIS BEVILÁQUA. Conferência proferida
na Sociedade Brasileira de Direito Internacional, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de
1944. Tomo XXVII. Vol. III Ps. 491-493).
Carvalho, Daniel de — O OURO DO BRASIL COLONIAL. Do livro
"Estudos de Economia e Finanças" a ser editado brevemente.
(in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps. 485-487).
Castilhos Goycochêa — UMA INTERPRETAÇÃO DE FEIjó. Conferência realizada na Academia Carioca de Letras, (in Mensário
do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944.
Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 275-282).
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Castro, Berbert de -- CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE Luís TARQUÍNIO . (in "Cultura Politica". Rio de Janeiro. Setembro do
1944. Ano IV. N.° 44. Ps. 101-105).
CAXIAS — O AMIGO DOS SEUS COMANDADOS, (ín "Cultura Política". Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Ano IV. N.° 45.
Ps. 161-162).
CAXIAS — PATRONO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. Comentário Histórico de Cultura Política, (in "Cultura: Política". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Ano IV. N.°43. Ps. 35-50. i l . )
Chandler, Charles Lyon — TRÁFEGO DOS VELEIROS NORTE-AMERICANOS ENTRADOS NO BRASIL ENTRE 1792 E 1812. Relações
comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos de 1792 a 1812.
- Conferência realizada a 15 de setembro na Sala Cairu do
Arquivo Nacional. (in Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. I.
Ps. 157-162).
Correia Filho, Vergílio -- A PROPÓSITO DE CARROS DE Bois. (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de
1944. Tomo XXVII. Vol. I. Ps. 15-17).
•—. -- CLÓVIS BEVILÁQUA, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII. Vol. I.
Ps. 205-207).
— . - - PORTO ALEGRE . (in Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III.
Ps. 469-470).
— . -- RELEMBRANDO GLICÉRIO. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII.
Vol. II. Ps. 373-375).
> v
— . — RODRIGUES E REBOUÇAS. (in Mensário do "Jornal do Comércio''. Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III.
Ps. 603-605).
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SALDANHA DA GAMA. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII. Vol.
II. Ps. 329-331).
. — Dois CENTENÁRIOS — (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo XXVIII.
Vol. III. p. 493-496).
— . — EXPOSIÇÕES DE GEOGRAFIA -- (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo
XXVIII. Vol. III. p. 533-535).
— . — O MARECHAL BORMANN NO INSTITUTO HISTÓRICO, (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Novembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. II. Ps. 339-341).
- . — RESPONDENDO A CONSULTAS — II. — IV. (in Mensário
do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho, novembro
de 1944. Tomos XXVII, XXVIII. Vols. I, II. Ps. 73-75,
423-426).
Dornas Filho, João — O CONSELHEIRO PAULO BARBOSA DA SILVA .
(in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 359-363).
Fortes, Alberto — HISTÓRIA DE UM PINTOR — (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Novembro de 1944.
Tomo XXVIII. Vol. II. Ps. 351-358).
Hoíímann Harnisch, Wolfgang — Os "SETE Povos" BRASILEIROS.
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Ano
IV. N.° 42. Ps. 102-112).
José Augusto — UM JORNALISTA DO NORDESTE : MANUEL DANTAS .
(in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Outubro de 1944.
Ano IV. N.°45. Ps. 107-116).
José Mariano (filho) — O ELEMENTO ANTROPOMORFO NA OBRA
DO ALEIJADINHO. (in Mensário do "Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol.
III. Ps. 615-616).
Klors Werneck, Francisco — ASCENDÊNCIA E DESCENDÊNCIA DE
Luís ALVES DE FREITAS BELO (bisavós, avós e tio maternos do
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Duque de Caxias), (in Mensário do '''Jornal do Comércio".
Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III.
Ps. 595-597).
Leite, Aureliano — ENTRE HISTORIADORES PAULISTAS, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de
1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 65-66).
Leite, Serafim — BELCHIOR PAULO, PINTOR QUINHENTISTA NO
BRASIL (1555-1619). Comunicação feita à Academia Brasileira, sessão de 13 de julho de 1944. (in Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII.
Vol. I. Ps. 197-198).
— . — Os JESUÍTAS E A LITERATURA AÇUCAREIRA DO BRASIL, (ín
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto
de 1944. Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 327-328).
Leme, Prof. Ernesto - - AZEVEDO MARQUES : O HOMEM . Conferência realizada na Sala João Mendes, da Faculdade de Direito
de São Paulo, aos 24 de maio de 1944. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo
XXVII. Vol. I. Ps. 157-163).
Lima, Heitor — BARÃO DO Rio-BRANCO. (in Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tpmo
XXVII. Vol. II. Ps. 347-351).
Lima, Herman -- PEDRO AMÉRICO, CARICATURISTA . (in "Cultura
Política". Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Ano IV. N.° 45.
Ps. 117-125. il).
Lima, Júnior, Augusto de — DESATINOS NA CAPITANIA DE SÃO PEDRO . (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro.
Agosto de 1944. Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 353-357).
Lopes, Luciano — JOSÉ CARLOS RODRIGUES . Conferência realizada
na sessão da Academia de Letras, comemorativa do centenário
de nascimento do eminente brasileiro, em 18 de julho, (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro, julho de
1944. Tomo XXVII. Vol. I. Ps. 131-139).
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Lousada, Wilscn — HISTÓRIA E AUTOBIOGRAFIA, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Ano IV N.° 47.
Ps. 49-54).

Nogueira, Rubem — O ADVOGADO Rui BARBOSA. Discussão e Perda de uma Lide Famosa, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol.
III. Ps. 559-567).

Macedo, Roberto — DISCURSOS DE FLORIANO. Apontamentos para
um esboço bibliográfico, (in ''Cultura Política". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Ano IV. N.° 42. Ps. 144-154).
Magalhães, Basílio de — A ORIGEM DO MARACATU. (m "Cultura
Política". Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Ano IV. N.° 45.
Ps. 154-160).
Martinho da Rocha, José — O 112° ANIVERSÁRIO DA FACULDADE
NACIONAL DE MEDICINA E SEU HOSPITAL-ESCOLA. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro, outubro de
1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 191-194).
Massena, Nestor — BARBACENENSES DE PROL . Luís ANTÔNIO FURTADO DE CASTRO DO Rio DE MENDONÇA . - - JOSÉ FERNANDES
PINTO ALPOYM. — JOÃO RIBEIRO MENDES, (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro, outubro,
dezembro de 1944. Tomos XXVII, XXVIII. Vols. III I, III.
Ps. 533-538, 211-215, 521-523).
Melo, Mário — A NATURALIDADE DE DOM VITAL, (in "Cultura
Política". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Ano IV N.° 44.
Ps. 106-110).
Miranda, Ataíde de — EUCLIDES, — O EsTiLiZADOR DA NOSSA HISTÓRIA. I/III. (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Julho,
outubro e novembro de 1944. Ano IV. N.os 42, 45, 46. Ps.
124-143, 91-101, 281-294).
Moreira, Albertino G. -- HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, (in "Cultura
Política". Rio de Janeiro, julho de 1944. Ano IV. N.° 42.
Ps. 75-83).
Nascimento Brito, José do — A PRIMEIRA ESTRADA DE FERRO DO
BRASIL. Conferência realizada no Club de Engenharia, em 20
de julho, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps.
521-527).

Nogueira Porto, L. de Almeida — SEIS SÉCULOS DE ALIANÇA . Portugal e Inglaterra, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro.
Julho de 1944. Ano IV. N.° 42. Ps. 113-123).
Odulfo, O. F. M. (Frei) - - O s PRIMEIROS MISSIONÁRIOS DE
SANTA CATARINA, (in "Vozes de Petrópolis". Petrópolis. Setembro-outubro, 1944. Vol. 2. Fase. 5. Ps. 656-687).
Pedroza, Cônego Xavier — Os HOLANDESES NO BRASIL, (in "Vozes de Petrópolis". Petrópolis. Julho-agôsto, 1944. Vol. 2.
Fase. 4. Ps. 527-539).
Peregrino, Umberto -- EUCLIDES DA CUNHA E A ESCOLA MILITAR
DA PRAIA-VERMELHA. (in "Cultura Política". Rio de Janeiro.
Dezembro de 1944. Ano IV. N.° 47. Ps. 35-45).
Pires, Heliodoro — A INSPIRAÇÃO DO ALEJJADINHO E os MESTRES
DO BARROCO EM PORTUGAL, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII.
Vol. II. Ps. 377-381).
Prazeres, Oro — A MONARQUIA E AS CAIXAS DE APOSENTADORIAS
E PENSÕES, (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de
Janeiro. Setmebro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps.
509-510).
- . -- O ÚLTIMO ORÇAMENTO DA MONARQUIA, (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Ano IV. N.° 43.
Ps. 138-151).
- . - - QUEM FOI o FUNDADOR DA REPÚBLICA ? (in "Cultura Política". Rio de Janeiro. Novembro de 1944. Ano IV. N.° 46.
Ps. 223-230).
Sales, Herberto — LAVRAS . III — Aspectos da formação social da
região diamantina da Bahia (in "Cultura Política". Rio de Janeiro .Julho de 1944. Ano IV. N.° 42. Ps. 18-25).
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Salgado, Dilke — PACIFICAÇÃO DOS CRINHANÁS. -- I. (ín "Cultura Política". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Ano IV
N.° 47. Ps. 97-107).

.— EDUARDO MANET NO Rio DE JANEIRO. (1849) (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944.
Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 369-372).

— . — SENTENÇA SOBRE os BRAGANÇAS. (in "Cultura Política".
Rio de Janeiro. Julho de 1944. Ano IV. N.° 42. Ps. 84-88).

. — IMPRESSÕES CARIOCAS (1880) . (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII.
Vol. I. Ps. 31-34).

Santos Ramus, Eládio dos — APOSTILAS A GARCIA, (in Dialogou
das Grandezas do Brasil — III. (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII.
Vol. I. Ps. 109-113).

. — IMPRESSÕES DE VIAGEM AO CENTRO DE MINAS GERAIS
(1886) (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 131-134).

Santos, José Maria dos — ANTÔNIO CARLOS DA SILVA TELES, (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Dezembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. III. Ps. 589-593).

.— IMPRESSÕES DO RECIFE E DA CIDADE DO SALVADOR, (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps. 499-503).

Taunay, Afonso de E. - - A CAMINHO DA PASSAGEM (1886) (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro
de 1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 173-176).

.— NICOLAU SEBASTIÃO GACHET E A FUNDAÇÃO DE NOVA FRIBURGO. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro .Julho de 1944. Tomo XXVII. Vol. I. Ps. 145-148).

-. — A MISSÃO DO BARÃO TSCHUDI (1860) (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de 1944.
Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 57-60).

. -- No Rio DE JANEIRO DE 1880. (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo XXVII.
Vol. I. Ps. 3-6).

— . - - CARTAS DE EDUARDO MANET SOBRE o Rio DE JANEIRO
(1849). (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII. Vol. II. Ps. 391-394) .
-.

- - CRÔNICA FRANCO-CARIOCA (1880) (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de 1944. Tomo
XXVII. Vol. I. Pá. 65-68).

— . - - DE COURCY NO Rio DE JANEIRO (1886) (in Mensário do
"Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de 1944.
Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 87-90).
- . -- DEPOIMENTO DO CAVALHEIRO L. DE PORCELET. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Outubro de
1944. Tomo XXVIII. Vol. I. Ps. 7-10).
- . -- DOCUMENTOS FRIBURGUESES. (in Mensário do "Jornal do
Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII.
Vol. II. Ps. 293-296).

. — O DIÁRIO DO CURA JOYE. (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Agosto de 1944. Tomo XXVII.
Vol. II. Ps. 259-262).
. — OPINIÕES E OBSERVAÇÕES DE GUSTAVO AIMARD (1880) (ir?
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Julho de
1944. Tomo XXVII. Vol. I. Ps. 103-106).
. — ULTIMAS CARTAS FLUMINENSES DE EDUARDO MANET
(1849) (in Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo XXVII. Vol. III. Ps. 615618).
— VISITA A DOM PEDRO n (1886) (in Mensário do "Jornal
do Comércio". Rio de Janeiro. Setembro de 1944. Tomo
XXVII. Vol. III. Ps. 573-576). •
— A MAIS VELHA ICONOGRAFIA BRASILEIRA DO CAFÉ. (in
Mensário do "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro. Novembro de 1944. Tomo XXVIII. Vol. II. Ps. 385-389).
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