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A História do Segundo Reinado, para ser fiel e bem refletir os
panoramas, não pode nem deve ser apenas estudada nas biografias dos
vultos excecionais.
Os relatos, que assim se escrevessem, cm verdade seriam belos
e grandiosos; mas fugiriam à realidade, emprestariam às perspectivas
coloridos e dimensões, que essas somente tiveram em tais ou quais
circunstâncias, na cumiada dos grandes acontecimentos e não na generalidade de seus aspectos e flutuações.
Os chamados Gigantes do Império, aqueles cujos predomínios e
aluações marcaram épocas e nortearam rumos aos destinos do país,
formando a diminuta galeria de seus grandes capitães, jamais teriam
conseguido seus objetivos e realizações se não se apoiassem nos esteios que lhes inspiravam confiança e lhes permitiram exercitar o
mando.
A História, portanto, não pode nem deve deixar de lado aqueles
que os tenham ajudado eficientemente, e que, constituindo a maioria,
- a padronização dos homens de envergadura normal - - também
hajam, por um complexo de qualidades e serviços apreciáveis, galgado posições de relevo, em as quais firmaram conceito público e
bem serviram ao Brasil.

De resto, um Segundo Reinado, onde se destacasse a figura empolgante do Imperador, e no qual somente se vislumbrassem estadistas
ao molde dum Marquês de Paraná ou dum Visconde do Rio Branco,
do feitio dum Zacarias ou dum Barão de Cotegipe, das qualidades
dum Marquês de Olinda ou das dos Viscondes de Uruguai e de Itaboraí. e guerreiros da fama de Caxias e Osório, Tamandaré e Barroso,
esquecendo tantoutros, civis ou militares, aos quais a Pátria também
tanto deve, seria uma tela realmente maravilhosa, de fortes efeitos
e impressionantes movimentos. Seria o quadro em que se perpetuaria,
com as melbores intenções, a omissão ou inverdade histórica.
Nele não se veriam aqueles outros que implantaram a ordem nas
províncias, pelejaram nos ardores das hostes partidárias, combateram
nos campos e baixios do Prata, forjaram as indústrias e corporificaram as grandes realizações materiais, ministraram o ensino nas escolas e academias, sustentaram a fé, doutrinaram na imprensa e nas
tribunas, e que, em absoluto, não foram os soldados desconhecidos
da unidade nacional, título supremo da monarquia brasileira. O
quadro que os esquecesse seria injusto e imperfeito: simbolizaria a
ingratidão nacional.
Guarda fiel das tradições brasileiras, de longa data vem procurando o Instituto Histórico render homenagens à memória de quantos
tenham porfiado pela grandeza da Pátria. E assim, aproveitando
datas que recordem fatos e episódios relevantes, ou relembrem vultos
veneráveis, numerosas e frequentes comemorações tem promovido
esta benemérita instituição, nelas coligindo,
pacifica ycicntiac
occupatio - - trabalhos valiosos, que bem atestam sua obra cultural
e deveras patriótica, em 102 anos de laboriosa e profícua existência,
e melhor lhe teem propiciado completar e corrigir a verdadeira História Brasileira.

Há um século, exatamente a 31 de Outubro de 1840, nascia em
Pernambuco, no Engenho Santana de Jaboatão, FRANCISCO DE CARVALHO SOARES BRANDÃO, filho legítimo e primogénito dentre os oito
que haveriam de alegrar a vida conjugal de Francisco Pedro Soares
Brandão e Dona Maria Rita Gonçalves da Rocha.
A família possuia tradição política, que remontava principalmente aos sucessos subsequentes à proclamação da Independência.

Descendia n menino dn mesmo tronco donde proviera Manuel de
Carvalho Pais de Andrade, de vez que sua avó-paterna era irmãgêmea deste famoso prócer da Confederação do Equador. E bons
fados lhe propiciariam manter a nomeada de sua gente, atraindo-o
também à carreira política, que lhe correria fácil e bem depressa o
conduziria às alturas do Senado Imperial, onde tomaria assento na
bancada pernambucana, à qual não lograra pertencer o mencionado
tio-avô, eleito pela Paraíba e alfim nomeado pelos Regentes em 1834.
Educado ao modo das casas solarengas da Província, à sombra
da parentela exigente e aos cuidados dum sacerdote preceptor, no
próprio Engenho recebeu Soares Brandão a instrução jmniária, e
bem assim a mor parle- da secundária, minislrando-lhe as disciplinas
O Padre Pedro da Silva Brandão, que não era seu parente, e antes
tivera o mesmo encargo em relação ao vindouro Conselheiro João
Alfredo. Mais tarde, ao escrever suas memórias, inda hoje inéditas,
João .Alfredo assim descreveria o aludido padrc-mestre: - "Sacerdote de porte grave em público, respeitado e estimadíssimo por suas
virtudes e maneiras delicadas; sério, mas sempre bom e paciente durante as lições, acabadas estas era simplesmente o mais idoso dos discípulos : corria, pulava, armava arapucas para apanhar passarinhos,
fazia carros para atrelar gatos indóceis, tinha sempre uma graça de que
todos riam; era, enfim, o companheiro mais querido nos brinquedos,
nos passeios e nas palestras. E assim, por amor, conseguia muito
mais do que por meio de castigos corporais, então em voga nas escolas públicas e particulares dos mais antigos e afamados professores
do lugar" ( l ) .
Mas este Padrc-mestre. com feições de tabaréu envernizado, tocador de viola e cantador de modinhas, em dois pontos haveria de
fracassar, quanto aos seus ensinamentos e propósitos. Não achou
jeito de ensinar música a João Alfredo, que até o fim da vida
não distingniria as peças e composições, por mais que as ouvisse, e
somente conheceria, consoante sua confissão, o antigo hino brasileiro. . . (2). Do mesmo modo, não obstante sua ojeriza e declarado
empenho para que os educandos abominassem a política, não lhes
conseguiria vencer os pendores e entusiasmos, que ambos já manifestavam na idade juvenil, e que, ao depois, bem cedo os arrastaria ao
torvelinho das escaramuças partidárias e às proeminências das pó-
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sições. Dando-se por vencido, vaticinou o Padre-mestre, num e
noutro caso: -- aqueles meninos seriam ( / e n t e , . . (3)
Dos oito para os dez anos a infância de Soares Brandão transcorreu em tempos agitados, quando as agruras da Praieira devastavam
engenhos e ensanguentavam a província. E a lembrança de tais acontecimentos, de permeio aos quais aprenderia a conhecer a lealdade e
o cavalheirismo de seu pai para com os adversários (4), fixando-se
em suas recordações, sobremodo influiria em sua formação, prevenindo-o, contra o desvario das paixões, tornando-o moderado, tolerante,
e mesmo generoso, precocemente sisudo, visceralmente avesso a bravatas c arreganhos demagógicos.
Nos primórdios de 1856, ia falecido o tio-avô, Senador Pais de
Andrade (5), foi o jovem Soares Brandão mandado para o Recife,
então assolado pela epidemia de cólera morbus. Ali terminou os preparatórios, sem que uma só vez experimentasse os rigores do novo
preceptor, Dr. José Lourenço Meira de Vasconcelos, em cujas aulas
de latim as silabadas se contavam e se corrigiam ao estalar da palmatória. . . (6) . A cargo deste mestre também andara João Alfredo, que
jamais olvidaria seu "'preceptorado grave e austero", recordando-lhe
nas citadas páginas a fama de "grande latinista, versado em todos os
preparatórios, homem fabricado de energia, honra, trabalho e larga
beneficência", apontando-o qual «primoroso preceptor, sólido, metódico, pertinazmente exigente do que pudesse dar ao discípulo, de quem
se fazia amar, sem que o dispensasse na inflexível disciplina da casa
e das aulas" ( 7 ) . Das mãos deste professor passou Soares Brandão
ao curso académico, matriculando-se aos 16 anos na Faculdade do
Recife.
Data desse tempo seu conhecimento com |osé Bonifácio, o
moço, que justamente iniciava o professorado jurídico e pouco depois
obtinha transferência para São Paulo; esta relação ser-lhe-ia preciosa,
valendo-lhe, no futuro, sua indicação para a presidência paulista.
Ao cursar o 1.° ano. realizou-se o concurso em que Machado Portela
obteve o lugar de substituto, a cuja cátedra ascenderia de vez em
1861, ano em que Soares Brandão sairia formado, sem cuidar que o
haveria de ter por companheiro na lista tríplice de sua eleição e escolha senatorial ( 8 ) .
};.m 1859. época em que Soares Brandão findava o 3.° ano, viajando pelo Norte, ta! como o f a z i a na (.'orle, timbrou o Imperador

em assistir a exames nos cinco anos da Faculdade do Recife. Rezam
as crónicas que os examinados liem se houveram, alcançando aprovações plenas, excetuando-.se apenas um modesto c coitado terceiroanista, que por demais se intimidou com a presença do monarca, e
tão mal se saiu. que lhe deu o dissabor de assistir memorável reprovação. ( ) nome deste moco. deste modo desastradamente assinalado
perante o Imperador, não figura nas relações dos vindouros bacharéis... (9). ( ) insucesso levou-o, provavelmente, a desistir de ser
alguma coisa no reinado ou professorado do senhor D. Pedro I I . . .
Bom estudante, rapaz inteligente e ajuizado, ao atingir a maioridade, em 1861, recebeu Soares Brandão o grau de bacharel em
ciências jurídicas e sociais. Formaram-se, então, no Recife. 65 bacharéis, quase todos nortistas, dos quais 29 eram pernambucanos, 11
cearenses, 5 paraibanos, 5 maranhenses. 5 baianos, 3 do Piauí, 3 das
Alagoas, e apenas 4 do Sul, oriundos das terras fluminenses (10).
E' que em São Paulo ainda não passara a cadeira de direito c i v i l à
regência do ríspido e intransigente Justino. . . Mais tarde, quando tal
acontecesse, acorreriam ao Recife numerosos sulistas, que prudente e
estrategicamente trocariam o clima agreste do Tietê pelas brisas mais
suaves do Capibaribe. . . De resto, andara em crise a Faculdade nortista, que muito se ressentira da ausência do respectivo diretor, Visconde de Camaragibe. E chegara, mesmo, à completa desordem, consoante proclamou |. B. Calógeras em relatório dessa quadra. Volvendo
ao cargo, e deixando de politicar em coisas da Faculdade, o Visconde,
pela ação catalítica de sua autoridade e prestígio, em curto lapso reconduziria a Academia recifense ao florescimento que lhe marcou o
período áureo ( 1 1 ) .
A turma de 1861, embora não tenha sido das mais luzidas, ainda
assim produziu homens de valor, alguns dos quais grangearam conceito, bem serviram ao país e de certo modo se distinguiram cm variados selores da vida pública. Entre esses podem, por exemplo, ser
citados: — Jesuíiw Augusto Lopes de Miranda, pernambucano, o
qual consagrou-se ao magistério e se tornou conhecido como educador;
. llceliíudes Dracon de Albuquerque Lima. cearense, juiz de direito
cm Macau, desembargador em Goiaz; Graeiliano de Paula Batista,
pernambucano, que iniciou carreira como promotor público no Ceara,
tomou parte em vários concursos na Faculdade do Recife, onde afinal
conseguiu o lugar de substituto em 1872 e o de catedrático cm 1881 :
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António Caetano Scvc Navarro, natural de Pernambuco, autor do conhecido livro "Prática do Processo Civil, comparado com o processo
criminal", obra editada no Rio de Janeiro em 1867 e na cidade de
Pelotas em 1881 ; José Joaquim Tavares Bclforl, maranhense, bacharel
em letras pelo Colégio de Pedro 11, deputado geral em diversas legislaturas, jornalista e orador fluente, famoso por sua memória prodigiosa, autor de diversos trabalhos, lente da Faculdade a partir de
1871. Mas, o melhor estudante da turma, o único dentre os colegas
ao (jual a Congregação conferiu a classificação de ótimo aproveitamento, foi Augusto Olímpio (tomes de Castro, maranhense deveras
estudioso e inteligente, formado entretanto aos 25 anos, e fadado a
confirmar a fama em longo e brilhante tirocínio parlamentar, que se
prolongaria de 1867 até 1889, presidente do Piauí e do Maranhão
nas situações conservadoras de 1868 a 1873, e que. recusando por
três vezes subir aos conselhos da Coroa, haveria de aderir à República, honrando o Senado Federal ( 1 2 ) . Boa e semelhante
carreira também haveria de percorrer Francisco de Carvalho Soares
Brandão, formado aos 21 anos, e cuja aplicação, no curso académico,
jamais deixaria de relembrar o colega anteriormente citado. Logo
nos primeiros passos da vida pública firmaria reputação na Assembleia Provincial de Pernambuco, na magistratura, na 'advocacia e no
jornalismo do Recife. Deputado geral na legislatura de. 1878-81, presidiu as províncias de Alagoas, Rio Grande do Sul e São Paulo,
prestando relevantes serviços ao Partido Liberal. Passando ao grande
cenário cia Corte, foi o único, dentre seus companheiros de formatura,
a sentar-se no Conselho de Ministros e no Senado do Império, jamais
abdicando de suas convições monarquistas. E não deixa de ser algo
paradoxal o desfecho dessas duas carreiras: — o liberal, niantendo-se
arraigado às crenças monárquicas; o conservador, abraçando o credo
republicano. . .

Em 1861, ainda quinto-anista, alimentara Soares Brandão o desejo de candidatar-se à Assembleia Provincial de Pernambuco. Nesse
sentido procurara aproximar-se dos Sousa Leão e de Sá e Albuquerque, os quais ainda se mantinham mais ou menos guabinís, isto é, ainda
formavam na ala dos conservadores, daqueles mais propensos ao
progresso. O liberalismo, propriamente assim chamado, de muito

amortecera no país, maximé em Pernambuco, onde perecera
Nunes Machado e se dera o esmagamento dos praieiros. Ao demais,
viera logo após o bálsamo da Conciliação, que atrairá gregos e troianos, e em cujo arrefecimento das paixões os valores partidários se
haviam baralhado, confundindo fronteiras e campanários. Era a
época da transição política, à qual também se amoldara o Marquês
de Olinda, não obstante suas restrições ao Ministério Paraná. . .
Já soprava, no entanto, o vendaval das novas ideias e conveniências, com o qual tremularia a bandeira dos ligueiros ou proyrcssistas. ( ) gabinete Caxias-Paranhos já não continha o barco governamental, que baloiçava às primeiras rajadas da ventania e estremecia
aos baques da marola, e que, de chofre, haveria de sossobrar assim o
Senador Nabuco proferisse o anátema do iilis possidclis, toque de
reunir em que se amalgamariam os Progressistas ( 1 3 ) .
Bem acolhido por Sá e Albuquerque e pelos Sousa-Leão, que
logo lhe dispensaram estima e o tomaram por correligionário prestimoso. Soares Brandão achegou-se àqueles políticos, prestando-lhes
serviços na imprensa e na advocacia, destarte alicerçando credenciais
para as futuras aspirações de seu encarreiramento. E, assim, acompanhou-os no movimento evolucionista, que aos poucos se foi acentuando, c que os levou ao liberalismo rcnascoite, do qual Domingos
de Sousa Leão (barão de Vila Bela em 1866) em verdade desde logo
se tornou chefe incontrastavel em Pernambuco.
Foi sob o patrocínio deste chefe prestigioso, e leal a toda prova,
que Soares Brandão ingressou na Assembleia Provincial pernambucana, na qual estreou na 15.a Legislatura, reelegendo-se nas duas subsequentes ( 1 4 ) . Coube-lhe, aí. suceder a Luiz Filipe de Sousa Leão,
que desde a 10.a Legislatura tivera assento naquela corporação, e que,
havendo então passado à Câmara dos Deputados, aos poucos se tornara lugar-tenente do próprio Vila Bela, auxiliando-o no mando
partidário, a cuja direção o destino o chamaria nas memoráveis jornadas do futuro (15).
No decurso desse aprendizado político Soares Brandão tomara
parte na fundação do Instituto Arqueológico de Pernambuco, em cujo
seio distinguiu-se e ocupou o cargo de orador (16). E, escrevendo
para a imprensa do Partido, grangeou a confiança dos maiorais de
sua grei, que a ele passaram a recorrer quando os horizontes se enfarruscavam ou os assuntos demandavam tato e firmeza. Desse ti-

rocínio jornalístico lhe adviria, ao depois, participação mais ativa
nas colunas do órgão liberal «A Província», a cujo quadro de redatores viria a pertencer.
A conta cm que o tinham na terra natal, e que bem acentua o
estado de sua formação aos 26 anos, já foi há tempos referida por
Max Fleiuss, em páginas concernentes à Coleção Olinda ( 1 7 ) . António Coelho de Sá e Albuquerque desejando, certa vez, inculcar um
bom presidente para o Rio Grande do Norte, escreveu de Pernambuco,
indicando ao Marquês de Olinda "o nome de uni moço, que reputava
de muito mérito". E a seguir, acrescentara: "E' o bacharel Francisco
de Carvalho Soares Brandão, filho desta província, inteligente, ilustrado, honesto e de um juízo e tino pouco comuns nos mocos de sua
idade. — /:' advogado e deputado provincial, rala e escreve
bem-" ( 1 7 ) .
Mas nada dissera ao recomendado, que somente ao depois, ao receber do velho marquês as mais carinhosas deferéncias. viria saber
da credencial em apreço. Então, vindo ao Rio de Janeiro, no segundo
semestre de 1866. Sá e Albuquerque se fizera acompanhar por Soares
lirandão. desejoso de apresentá-lo pessoalmente ao presidente do
Conselho. Ao chegarem à Guanabara deu-se, entretanto, a queda do
Marquês de Olinda. operando-se a ascenção de Zacarias no famoso
3 de Agosto, para o qual, a 27 de Outubro, entraria o próprio Sá e
Albuquerque, na pasta dos Negócios Estrangeiros. Soares Brandão
foi, então, aproveitado no gabinete desse ministro, que em breve lhe
arranjou a presidência de Santa Catarina. Abriam-se-lhe, destarte,
quando mal beirava 27 anos. as portas da carreira política (18). Mas
o jovem beneficiado, saudoso do Recife, onde ficara a Duleinéa de
suas esperanças, peremptoriamente declinou da honraria, preferindo
ser aproveitado na vaga. que justamente se dera, do modesto lugar
de Juiz de Órfãos no termo do Recife (19). Razões sentimentais, ou
quiçá exageros de modéstia, faziam-no desprezar a chance, que a fortuna lhe oferecia e só lhe havia de voltar ao fim de onze anos.
Satisfeito em seu capricho, foi Soares Brandão despachado a 6
de Fevereiro de 1867. para servir por quatro anos, findos os quais,
em pleno domínio dos conservadores, obteria, a 21 de Dezembro de
1870, ser renomeado para outro quadriénio, no decurso do qual solicitaria sua demissão, deixando a magistratura em 1872, ano em que
volveu à advocacia.

\ em ao caso referir o movimento intelectual que, àquele tempo,
empolgava a vida social no Recife.
O surto literário, que desde 1848 irrompera no Rio de Janeiro,
onde AIont'a!veme, com suas «expressões de fogo», atraía a mocidade
estudiosa às memoráveis ovações do *lrqincpiscopal Ensaio Filosóf i c o , alastrara-se em São Paulo, tão depressa chegara à 1'atilicéia o estudante Jerônimo José Teixeira Júnior, credenciado pelo sacro
orador para promover, ali, a fundação de uma sociedade congénere,
que outra não seria senão o legendário Ensaio Filosófico Paulistano "ninho de vindouros estadistas", em cujas tertúlias terçariam os primeiros embates Paulino, Teixeira Júnior, Andrade Figueira, Ferreira
Viana, Lafayette e tantos mais (20).
O intercâmbio que se seguiu entre as duas Faculdades jurídicas,
com o constante vai-vem dos estudantes duma para outra academia,
em curto tempo levou ao Recife o mesmo gosto pelas belas letras, que
ali encontravam, entre primorosas inteligências, ambiente propício ao
mais fulgurante esplendor, assinalado principalmente na bela quadra
de 1865 a 1870.
Voltando à capital pernambucana para exercer suas atividacles
na magistratura, Soares Brandão recolhia-se a um meio adequado ao
seu estado espiritual, que bem se espelha nas poesias que então escreveu e jamais publicou. Nesses versos, alguns dos quais datados
de 1862, encontram-se os reflexos e aromas do seu sentimentalismo
de homem puritano e retraído, e bem assim as etapas vagarosas do seu
namoro, pacientemente cultivado em cinco anos, qual |acó a esperar
Raquel, serrana b e l a . . . (21).
Era o tempo em que ainda permanecia no Recife Frei Joaquim
do Espírito Santo, "notável orador sagrado, filósofo ilustre e primoroso poeta". Temporada inesquecível em a qual este frade - "moço,
simpático e mesmo bonito, — "finamente educado e de reputada e inatacável virtude monástica", ali exercitava, na flor dos trinta anos,
notória e benéfica influência social, frequentando salões e residências,
"onde todos lhe beijavam a mão e lhe tributavam respeito, amizade e
admiração" (22) .
Era a época em que a Veneza Brasileira refulgia em sua idade
de ouro, abrilhantada pelas alegrias e comícios académicos, onde se

faziam ouvir Fagundes Varela, Guimarães Júnior, Tobias Barreto,
Santa Helena Magno, Almeida Cunha, Castro Alves, Franklin Távora
e mais outros dessa "constelação de poetas e homens de letras que
fariam o orgulho de uma geração"; quadra felicíssima em que porfiavam, nos bancos da Faculdade, Rui Barbosa, Mac Dovvell, Coelho Rodrigues, Anfilóquio, Tose Higino. Joaquim Nabuco, Silva Paranhos
Júnior (o futuro Barão do Rio Branco), João Barbalho. Luiz Viana,
José Mariano e tantos mais que se elevariam no Império ou teriam
nomeada na República; período grandioso, acentuadamente literário,
quando a vida social aclarava-se no Recife com os sucessos daquela
mocidade, em cujo seio havia teatrólogos que faziam representar seus
dramalhões, como Franklin Távora e Guimarães Júnior, e poetas de
verdade, que cantavam os feitos das armas no Paraguai ou se duelavam por amores duvidosos, quais Tobias e Castro Alves ao esgrimirem
seus versos por Adelaide Amaral e Eugenia Câmara. . . (23).
Belos e ditosos tempos, quando os moços ainda se descobriam,
reverentes, ao verem passar os vultos doutras eras, como o vigário
Venàncio de Resende, que em 1834 votara pelo exílio de Pedro í, ou
como o Conde da Boa Vista, legítimo grão-senhor do Recife, ou
tantoutras figuras notáveis como os Camaragibes, Suassunas, Pirapamas, Vila Bela, Rego Barros ou mais chefes de renome e popularidade, quais Urbano e Epaminondas; quando os senhores de engenho
apareciam em suas carruagens bem tiradas, ostentando seus brazões e
lanternas de prata, como o Barão de Morenos, que hospedara o Imperador, e, bem vestidos, impertigados, lá se iam aos solavancos pelas
ruas mal calçadas da cidade; quando nos teatros, em noites de ópera,
as grandes damas exibiam suas jóias e modas de França, e as donzelas
ainda ruborizavam se algun binóculo as fitasse com insistência... (24).
E conta o cronista dantanho, em cujas páginas se coligira™
muitas destas achegas, quanta atracão despertavam os oradores ..que
então se sucediam nas tribunas forenses ou nos púlpitos sagrados.
Naquelas brilhava Gusmão Lobo, arrebatando moços e velhos, que
não lhe regateavam aplausos aos libelos da promotoria nem tampouco
ao estudante Joaquim Nabuco, que fazia sua estreia estrepitosa tentanto defender um escravo que matara o carcereiro para fugir à prisão. Nas igrejas "disputavam os louros da eloquência o Padre João
Capistrano, tão ilustre nas letras canónicas como nas leigas; o Padre
Lino, ex-carmelita, um tanto gongórico, mas ouvido sempre com

grande interesse; Monsenhor Pinto de Campos, deputado geral, autor
da famosa Jerusalém, orador de grandes voos; e Frei Joaquim do
Espírito Santo, "erudito, filósofo e poeta", e que "sempre reunia
entre seus ouvintes a mocidade académica e os homens de letras" (25).
"De fisionomia simpática, e mesmo insinuante", "de voz sonora
e vibrante", "orador de gesticulação moderada, mas expressiva", não
era Frei Joaquim, no dizer do cronista em apreço, um pregador de
grandes efeitos, desses a quem se procurasse para as grandes festividades. Era antes um orador afetivo, devotado ao culto da Virgem
Santíssima, à qual entoava hinos em que "se elevava aos paramos do
misticismo e da poesia, sempre doce, inspirado e sentimental" (26).
Bem de perto o conheceu Soares Brandão, a cujo estado dalma
não foi indiferente o erudito frade-poeta. Também ele, franciscano,
conhecera uma jovem distintíssima, cujos encantos, predicados e virtudes ele mesmo admirara e enaltecera, consagrando-lhe versos do
mais fino sentimentalismo e esmerilhado lavor, versos em que a descrevera qual
"Painel doirado pelas mãos de Deus.
"Tu i/iic és a />;•<>«; dos niilut/rcs seus" ( 2 7 ) .

Ode que ela guardaria e havia de conservar entre relíquias de
família, de permeio às cartas com que, ao depois, durante anos sucessivos, jamais se olvidaria o carinhoso franciscano de lhe testemunhar, nas datas de seu natalício, os mais reiterados protestos de sua
fidelíssima
amizade, elevado encantamento e respeitosa admiração (28).
Aos 14 de Setembro de 1867, depois de esperar cinco anos pela
sua pernambucana bela, que na Europa residira e aprimorara a educação, com o favor de Deus e as bênçãos do próprio Frei Joaquim
do Espírito Santo, Francisco de Carvalho Soares Brandão desposava
Dona Maria Ana Pais Barreto (29), - - moca de fidalga origem,
virtuosa e inteligente, caprichosa formosura de prendas mil:
"Painel doirado pelas mãos de Deus.
Tu que és a prova dos milagres seits..."
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E unia-se, assim, a uma estirpe de nobres tradições, onde os
numes do Marquês do Recife e cio Senador Francisco Xavier Pais
Barreto continuavam a ser venerados, em meio à qual ainda vivia
aquele "belo perfil de fidalgo, coberto de cãs e dos melhores títulos
à gratidão pública", o Conde da Boa Vista, tão estimado na província
quão acatado no Império.
Muito mais, entretanto, do que a importância que de certo modo
lhe adviria de tão ilustre parentela, o casamento haveria de dar a
Soares Brandão aquilo que ele mais prezaria em toda a sua existência
- os trinta anos de sua vida conjugal, perfeita e felicíssima (30).

Au contrair matrimónio, em 1867, a bem dizer ainda não conseguira Soares Brandão realizar suas aspirações políticas. Seu emprego,
como Juiz de Órfãos no Recife, se dantes lhe havia servido, em verdade ficara aquém das possibilidades com que ele sonhara desde os
bancos académicos. Mas a reviravolta política, implantando desde o
ano anterior o predomínio dos Conservadores, anuviava-lhe os horizontes, aparando-lhe as asas de seus desejos ou ambições. ImpunhaIhe, portanto, o bom senso, continuar na magistratura, tanto mais
quanto ainda não findara o período para o qual fora nomeado. E
assim procedeu, portando-se com tal retidão e isenção de ânimo, que
ao fim teve renovada a investidura em 1870, ao tempo em que, no
gabinete São Vicente, o seu conterrâneo João Alfredo, feliz e satisfeito, sobraçava duas pastas de ministro (31). Em breve, porem,
compreendeu Soares Brandão quão longo haveria de ser í) predomínio
conservador, de vez que o Visconde do Rio Branco, à frente do novo
ministério, passo a passo mais se agigantava no conceito público,
deixando boquiabertos os liberais, que não escondiam seu espanto e
suas emoções ante a impavidez e a invulgar capacidade daquele superhomem, que timbrava, cada vez mais, em realizar e esgotar todas as
reformas e ideias preconizadas pelos próprios adversários.
Fiel ao seu partido, espírito retilíneo, Soares Brandão viu claro;
e assim, resoluto, deu de ombros com o ramerrão do emprego, deixando-o em 1872 para aventurar-se corajosamente ao ganha-pão da
advocacia, que não lhe havia de faltar e não mais desprezaria.

Mas a política, com suas teias e seduções, não obstante o travo
de suas surpresas, é cachaça que se não prova sem tomar-se o vício,
cachaça da qual não se apartam facilmente quantos a tenham sorvido alguma v e z . . .
Soares Brandão não poderia fugir à regra. E menos ainda alhearse ao meio, à sua roda de amigos Íntimos, eme tanto lhe queriam e jamais se conformariam com a sua ausência ou inadmissível defecção.
Nem era de seu feitio ou inteireza abandonar amizades, maximé na
hora adversa, quando os amigos já não dispunham das regalias do poder. Em tais condições, acompanhou-os de corpo e alma, dispensandolhes no ostracismo a mesma dedicação com que sempre os havia auxiliado .
Mais do que nunca achegou-se ao Barão de Vila Bela e a Luiz
Filipe, que em perfeita comunhão de vistas procuravam arregimentar
as forças, reanimando-as e disciplinando-as para as próximas refregas
eleitorais.
O desaparecimento do Marquês de Olinda, verificado em 1870,
tornara indiscutivel, no campo liberal de Pernambuco, a supremacia
de Vila Bela, cujo prestígio, ramificando-se em outras províncias do
Norte, era assaz notório e mais se acentuava à proporção que o tempo
transcorria e lhe retemperava as energias. Por isso, ao caírem em
desgraça os Conservadores, nos primórdios de 1878, o velho Sinimbu
desde logo o atraiu para o ministério, em cujo seio, não obstante ser
nortista, o presidente do Conselho, "o Barão de Vila-Bela era o representante dos interesses do norte do Império", conforme haveria de
proclamar à Câmara, em alto brado, a voz possante e autorizada de
seu colega Silveira Martins (32).
Vale dizer, portanto, que afinal chegara, para Soares Brandão
e seus coniprovincianos liberais, a hora certa da grande ascenção.
A Soares Brandão, principalmente, a roda da fortuna haveria de
bafejar, conduzindo-o em rodopio, em menos de seis anos, às sucessivas presidências de Alagoas, Rio Grande do Sul e São Paulo, e
bem assim à Câmara dos deputados, ao Senado vitalício e aos Conselhos da Coroa, posições que lhe couberam e lhe exigiram grande atividade no interregno de 1878 aos meados de 1884.
3690
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Pouco interessa, aos estudos desta natureza, averiguar quanto
hajam feito ou deixado de fazer os homens nessas ou naquelas investiduras, seguindo-lhes pari passu as trajetórias no enfadonho recheio
de seus relatórios e discurseiras. O que importa é a fixação de suas
expressões morais, a projeção ortogonal de seus caracteres, consoante
o juizo dos coetâneos mais idóneos, entre os quais hajam vivido e ope•aclo. O que se requer, e se deve ter em vista, é o retrato moral onde
os homens se apresentem no tempo e no espaço, mediante traços e
cores em que se distingam os panoramas de suas épocas e dalgum
modo se vislumbrem as fronteiras de suas biografias.
Foi pela mão de honroso patronato que Soares Brandão entrou
no grande cenário imperial. O velho Sinimbu nem sequer o conhecia
pessoalmente quando lhe confiou a presidência de Alagoas, para a
qual o despachou a 9 de Fevereiro de 1878. Fiou-se, tão somente, no
endosso do Barão de Vila-Bela. E assim procedeu, desejoso de dar
à sua terra natal, que ele mesmo representava no Senado e tantos
cuidados lhe merecia, um presidente que lhe afiançavam possuir as
necessárias qualidades e merecimentos. E tudo lho confessou em
carta sobremodo expressiva e maneirosa, destarte encarecendo-lhe a
incumbência e incentivando-lhe o amor-próprio, tal qual haveria de
fazer nas demais missivas com que, ao depois, qual mestre a ensinar
discípulo, tão frequente quão elegantemente o distinguiria (33).
Dessa correspondência, que não se pode ler sem admirar-se a feitura
britânica do velho Sinimbu, ressalta, a cada passo, quão bem se houve
Soares Brandão na governança alagoana, onde permaneceu até Novembro de 1878, e em cujo exercício, honrando a palavra de seu fiador,
bem depressa captou a confiança e a definitiva estima do mencionado
estadista (34). Este, ao chamá-lo para o Rio, agradecia-lhe os serviços prestados, e, realçando sua conduta, dizia-lhe textualmente:
"Ficando assim terminada esta primeira parte de sua carreira
administrativa, só me resta manifestar a V. Ex. todo o louvor pelo
zelo, circunspecção e inteligência com que se houve V. Ex. no governo
dessa província, tendo plenamente correspondido às vistas e pensamentos do Governo Imperial".
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E logo a seguir reforçava os agradecimentos governamentais,
acrescentando-lhes sua gratidão pessoal:
"Por minha parte, como filho dessa Província, não posso deixar
de agradecer-lhe os benefícios que a essa terra prestou com seu governo justo e moderado " (35).
Com estas palavras Cansanção de Sinimbu confirmava, com inteiro conhecimento de causa, a afirmação com que, já onze anos antes,
Sá e Albuquerque recomendara Soares Brandão ao Marquês de
Olinda.
Foi com tal cartaz, com essa credencial do próprio presidente do
Conselho, que Soares Brandão se apresentou na Corte, ao apagar das
luzes de 1878, para tomar assento na Câmara dos Deputados. Sua
eleição, por Pernambuco, também se operara à sombra do prestígio
do Barão de Vila-Bela.. O grande chefe ficara fiel a todos os compromissos, sobrepondo-se às rivalidades de campanáno, onde muitos
correligionários se insurgiram contra a indicação dos novatos.
Ao senador Nabuco, que então acabara de falecer, prometera o
barão incluir na chapa, e eleger deputado, o jovem Joaquim Nabuco. E a manutenção do compromisso, que então se tornara
sagrado, trouxera-lhe a luta, a indisciplina partidária, a divisão de
suas forças em duas facções: a dos Leões e as dos Cachorros, aqueles
representando o poderio dos Sousa-Leão e estes assim apupados
como filhotes dos primeiros. Mas o Barão de Vila-Bela era deveras
um lutador, um carater forte e inquebrantável. Às facilidades de um
acordo ou cambalacho, que logo lhe propuseram após a morte do
velho Nabuco, preferiu todas as consequências e asperezas de um
pleito encarniçado. E venceu (36).
Soares Brandão e Joaquim Nabuco foram, assim, eleitos, conseguindo os dois últimos lugares entre os diplomados. Mas rasparam
um grande susto. Em 10 de Dezembro o plenário da Câmara, aceitando o parecer da comissão de poderes, apenas proclamara os onze
deputados mais votados em Pernambuco, classificados na seguinte
ordem: Barão de Vila-Bela, Luiz Filipe de Sousa-Leão, António
Epaminondas de Melo, António José da Costa Ribeiro, António Alves
de Sousa Carvalho, José Mariano Carneiro da Cunha, Manuel Buarque de Macedo, Pedro da Cunha Beltrão, António Manuel de Siqueira Cavalcante, Joaquim Tavares de Melo Barreto e Inocêncio
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Seráfico de Assis Carvalho, postergando para ulterior decisão o reconhecimento daqueles a quem tocassem as duas restantes cadeiras
da bancada. No cozimento do processo o objetivo visado pela dissidência era Nabuco, contra cujo reconhecimento chegaram os seus
desafetos a apresentar emenda ao parecer finalmente submetido ao
plenário às vésperas do Natal. Contra Soares Brandão nada se fez,
mas seus temores não terão sido pequenos, pois só a 10 de Janeiro
se viu reconhecido e proclamado deputado, cabendo-lhe o penúltimo
lugar com 738 votos, e o último a Joaquim Nabuco, que depois de
todas as expurgações entrou com 647 votos (37).
Na Câmara, onde também estreavam Rui Barbosa e Afonso Pena,
e se contavam valores do porte de Saldanha Marinho, Afonso Celso
(Ouro Preto), Pedro Luiz, Lafayette, Martinho Campos, Teófilo
Otoni, Silveira Martins e tantos mais, Soares Brandão não teve destacada atuação. Mas também não fez figura triste. Orador discreto,
arredio à tribuna, nela estreou em 6 de Março de 1879, registrando os
Anais o movimento de atenção com que foi recebido e bem assim os
calorosos aplausos e muitos cumprimentos angariados ao findar. Produziu, então, um bom discurso, vasado em fraseado escorreito e
tlegante, que se pode ler com agrado e se percebe haver sido bem
preparado e meditado, manifestando suas opiniões acerca da reforma
judiciária, que Lafayette, ministro da justiça, preconizara em relatório.
Outro discurso, que também merece ser citado, foi o que proferiu em
3 de Julho do mesmo ano, pois nele deixou patente quão versado era
em história política, citando de contínuo, com muita propriedade, argumentos e conceitos de Stuart Mill, Galos e Laboulaye. E' porem,
nos debates de 8 de Junho de 1880, que de novo o levaram à tribuna,
que se podem medir suas qualidades e recursos parlamentares. Falando longamente sobre as lutas por que passara sua província, viu-se
a todo instante aparteado e contraditado por José Mariano, orador
veemente e de fortes recursos. E resistiu-lhe com denodo, revelando
energias que se escondiam em sua costumeira modéstia.
Outros gestos e atitudes se poderiam invocar para ajuizar-se de
sua conduta partidária na legislatura em apreço. Nesse sentido, é
bem de examinar-se sua atitude em princípios de 1879. Ao manifestar-se a divergência ministerial, concernente ao casamento dos acatólicos, em razão da qual Vila-Bela e Silveira Martins se retiraram do

gabinete, Soares Brandão, apartando-se dalguns companheiros de
bancada, não hesitou em estadear sua solidariedade ao barão (38).
Às boas graças do poder governamental, antepôs suas convicções e
seus deveres de fidelidade para com o chefe que o elegera. Em tal
procedimento não há como desconhecer sua independência perante os
poderosos e sua lealdade ante os deveres da gratidão. Era e sempre
se conservaria o amigo, certo na hora incerta.
Mas, ainda nesse ano, o destino lhe reservara uma dolorosa surpresa. Em fins de 1879 morria, no Rio de Janeiro, o Barão de VilaBela. E desaparecia sem ter realizado o sonho de representar sua
província no Senado.
Foi em tal conjuntura que Luiz Filipe de Sousa Leão ascendeu
à chefia partidária, cujas falanges continuavam cindidas. Logo depois, em princípios de 1880, novamente enlutava-se Pernambuco, registando-se o passamento do Visconde de Suassuna. Em tais condições, a vacância de Sua cadeira senatorial iria servir, desde logo,
para pôr à prova o valimento eleitoral do novo chefe dos Leões. Este,
fazendo-se candidato ao Senado, bem sabia quão renhida haveria de
ser a pugna, em a qual teria de enfrentar o Partido Conservador e â
dissidência liberal dos "Cachorros". Mas Luiz Filipe não recua,
Aceita a batalha e dela sai vencedor, cabeceando a lista tríplice com
mais de 300 votos sobre' o chefe dissidente, Epaminondas de Melo, seu
antigo companheiro de lutas e então adversário de prestígio perante
a massa popular. E logo a seguir, em agosto de 1880, o imperador,
usando de suas prerrogativas constitucionais, confirma-lhe o triunfo,
escolhendo-o senador (39).
Soares Brandão não foi dos que somente aceitaram o novo chefe
na hora da vitória. Formou ao lado de Luiz Filipe, participando de
seus tormentos e amarguras, quando a jornada era mais áspera e os
prognósticos se afiguravam sombrios. E deixando seus comodismos,
fez-se ouvir na Câmara, no aludido discurso político, enfrentando,
em defesa de seu amigo e chefe, as investidas da facção contrária, o
" jus esperneandi" dos dissidentes (40).
Já anteriormente, em começos de 1880, a 28 de Março, o gabinete
Sinimbu havia passado o. governo ao ministério Saraiva, incumbido
de promover a reforma eleitoral em que tropeçara seu antecessor.
Ao "Solitário de Pojuca" coubera o encargo de reproduzir a tarefa
hercúlea do Marquês de Paraná na lei dos círculos incumbindo-se,
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qual. aquele, em promover nova regeneração do sistema eleitoral,
fazendo passar a lei da eleição direta e presidindo-lhe o primeiro
pleito como «pedra de toque de sua honra e lealdade política» (41).
Para alcanç-ir esse desiderato, tão depressa foi promulgada a lei de 9
de Janeiro de 1881, procurou Saraiva reajustar seus delegados em
certas províncias, nomeando presidentes que se recomendassem pela
circunspecção e inteireza moral. Assim, entre outros, despachou o
vindouro Marquês de Paranaguá para a Baía, Martinho Campos para
o Rio de Janeiro, João Florentino Meira de Vasconcelos para Minas
Gerais, Abreu e Silva para São Paulo, Sancho de Barros Pimentel
para o Paraná e Pedro Leão Veloso para o Ceará, cabendo a Soares
Brandão a presidência do Rio Grande do Sul, (42), para a qual foi
nomeado em 26 de Fevereiro de 1881 e onde se manteve até 14 de
Janeiro de 1882.
Com respeito a essa nova investidura, é de notar-se o tato de
Saraiva em relação ao Rio Grande do Sul. Homem cauteloso, habituado a pousar com segurança, ao escolher Soares Brandão teve em
vista designar quem, sendo inteiramente alheio ao ambiente gaúcho,
já houvesse dado provas de particularíssimo bom senso, moderação
e firmeza de carater, e ainda por cima, pelo sim e pelo não, reunisse
a tais predicados a circunstância de inspirar confiança a Silveira
Martins, que ali dava cartas ao partido, e com o qual, muito provavelmente, não quereria brincadeiras... Silveira Martins era homem de
boa memória, e sobre estimar Soares Brandão, bem devia recordar-se
de sua atitude em 1879, quando votara contra o Partido e permanecera ao lado de Vila Bela e de Gaspar.
Dizem' os fatos, e bem atestam os documentos, haver Soares
Brandão dado cabal desempenho ao espinhoso encargo de presidir
nos pampas o primeiro ensaio da eleição direta. E os dois melhores
juizes, no tocante a este principal objetivo de sua missão — o presidente do Conselho e o Ministro da Justiça — não lhe regatearam
encómios. Com efeito, ao tomar conhecimento do pleito gáudio,
mandou-lhe Saraiva o seguinte telegrama:
— «.Inteirado de quanto me tem V. Ex. comunicado, respeito
da eleição a que se procedeu no dia 31 de Outubro. E' meu dever
felicitar V. Ex. pelo modo digno e honroso com que procedeu nessa
província, o que deu cm resultado a leal execução da lei de 9 de Janeiro do corrente ano". (43).

E o outro Ministro, o Senador Dantas, ao escrever-lhe em seguida ao pleito, assim se expressava:
— "A sua administração vai sendo c continuará a ser aquilo que
eu sempre contava que fosse: — justa, moderada e leal ao pensamento
que nos caracteriza no governo. Muito bem !" (44).
Mas não foi somente naqueles termos telegráficos que o presidente do Conselho manifestou seu contentamento. Logo após, escrevendo a Soares Brandão, dizia-lhe Saraiva:
— "Já lhe declarei por telegrama achar-se o ministério satisfeitíssimo pelo modo por que V. Ex. procedeu nessa província.
"Pela leitura dos jornais dissidentes c oposicionistas reconheço
com prazer que foi V. Ex. leal e conciencioso executor de nosso programa" .
E, lamentando que nem todos os presidentes de província tão bem
se houvessem conduzido, acrescentava o missivista:
—• Infelizmente em outras Províncias o partido liberal não
tem homens de critério que o guiem no pleito eleitoral, e atribuem
sua derrota ao nosso programa, quando a devem pelo predomínio
dos interesses pessoais sobre os do partido".
Era o que tinha acontecido em Pernambuco, onde os Conservadores haviam triunfado, elegendo, em pleno domínio liberal, a maioria da deputação. Sentindo que Soares Brandão ali tivesse sido prejudicado, Saraiva dava-lhe um conselho que bem atesta a integridade
moral do Nestor dos Liberais:
- «.Em sua Província deram-lhe um círculo em que a vitória
não era segura e cometeram assim um erro que mais tarde deplorarão.
Daí a necessidade que tiveram de contrariar a lei c o decreto
do Governo — tomando a junta a si a apreciação da legalidade de
votos, para lhe darem um diploma que não c regular.
"Foi por isso que o Dantas, de acordo comigo disse-lhe que não
deve aceitar ( ? ) esse diploma c se conservar na Presidência até que
a Câmara decida a questão".
E assim teve que proceder Soares Brandão que nenhum resultado alcançou defendendo o diploma. A verdade eleitoral privava de
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sua cadeira, na bancada pernambucana, aquele que fora seu estrénuo
baluarte no Rio Grande do Sul! (44a).
Incumbido de formar ministério, em substituição ao de Saraiva,
em princípios de 1882, Martinho Campos segurou imediatamente
esse homem, do qual todos bendiziam e elogiavam, inclusive José Bonifácio, a quem fora consultar quanto à escolha de um bom presidente
para São Paulo. Sem hesitar, respondeu-lhe o Andrada, lembrando
o nome de Soares Brandão, que ele conhecera jovem no Recife, e justamente tanto agradara ao Gaspar no Rio Grande do Sul.
Constituído o gabinete em 21 de Janeiro de 1882, já aos 18 de
Fevereiro estava Soares Brandão nomeado presidente de São Paulo,
onde entretanto somente tomou posse a 10 de Abril e governou até
4 do mesmo mês de 1883.
A esse tempo já fruia Soares Brandão das boas graças do Imperador, que já se ia habituando a ver nele um possível segundo Saraiva, com o qual, em verdade, tinha parecenças acentuadas no tato
e na ponderação. O próprio Martinho Campos, quando presidente
do Conselho, lhe revelara sua cotação perante o monarca, dizendo-lhe,
duma feita: "Sr, Soares Brandão, não sei o que o senhor jez no Rio
Grande do Sul, que sempre que trato de nomear presidentes, o Imperador lembra-me logo o seu nome" (45).
E Joaquim Nabuco, narrando a conversa, acrescenta: — «O que
ele fizera, é muito simples dizer: fizera-se conhecer». E explicando
que aquela presidência "fora a pedra de toque do seu quilate político,
das suas qualidades essenciais", Nabuco as expõe, mencionando-as
nesta ordem: "a lealdade ao partido, dentro, porem da lei, da equidade, da autoridade moral do múnus publicum que exercesse; a afabilidade, indulgência, condescendência natural de homem do mundo até
o limite de sua responsabilidade, da compreensão do seu mandato; a
dignidade de maneiras, a cortezia que não diferençava posições, simples,
igual, espontânea em todas as circunstâncias; a reserva, o critério, o
sangue frio, o sentimento apurado da honra, a dedicação aos amigos,
a sinceridade na palavra e no silêncio; a prudência, o ânimo conciliador, o espírito arbitrai, do juiz que ficou sendo ainda depois de
despir a toga (46).
Tal era a conta em que o tinham aos 41 anos, quando presidia
São Paulo e se dava em Pernambuco o falecimento do Barão de Pirapama, senador por aquela província nortista desde 1850.

Continuavam divididos os liberais pernambucanos, em debates
acirrados e às vezes insultuosos, que então se publicavam em "A Democracia", órgão da facção dos "Cachorros", e se respondiam pelo
"Jornal do Recife" ou pelo "Diário de Pernambuco", em cujas colunas
os "Leões" também mostravam suas garras afiadas...
Em tais circunstâncias era difícil, senão impossível, congregar o
Partido para a escolha do sucessor do velho Pirapama. O senador
Luiz Filipe, vitorioso na jornada de 1880, via-se, assim, na contingência de sustentar nova batalha eleitoral, que de vez demonstrasse
seu prestígio e tornasse indiscutível sua chefia partidária. Cônscio do
seu dever, levou para as urnas o nome de seu particularíssimo amigo
Soares Brandão, a quem o Imperador conferira o título de Conselheiro, e fê-lo figurar ao lado do Dr. Costa Ribeiro, seu competidor
correligionário no pleito antecedente (47). Bem sabiam, em Pernambuco, que o Barão de Vila Bela, ao referir-se à bancada da província no Senado, sempre dissera: primeiro eu, segundo Luiz Filipe,
terceiro Soares Brandão (48).
Mas os dissidentes não estiveram pelos autos, nem tampouco
ciavam ouvidos a vozes de alem túmulo... Homem combativo, dispondo de grande prestígio na massa popular, novamente candidatou-se
Epaminondas de Melo. E conta-se que ao lhe avisarem das prováveis
preferências do Imperador, quanto ao nome de Soares Brandão, respondia impetuoso: "Pois hei de disputar a eleição; serei candidato
ao Senado, ainda que tenha de entrar em lista tríplice com o Conde
d'Eu e o Duque de Sa.vc!" (49).
Soares Brandão, considerando-se candidato de sua facção, deliberadamente entendeu confiar-lhe a sua sorte. E ficou em São Paulo,
quieto e sossegado, certo de que Luiz Filipe não lhe faltaria, como
nunca lhe faltara. E o embate se travou, áspero e apaixonado, ficando
a lista tríplice assim constituída: — 1.°, António Epaminondas de
Melo, com 4.222 votos; 2.°, Manuel do Nascimento Portela (conservador), com 4.213 votos; e 3.°, Francisco de Carvalho Soares
Brandão, com 4.146 votos.
Estava alcançado o grande desiderato, a entrada na lista tríplice.
Restava agora o pronunciamento do Imperador. E este, conforme
fora previsto, escolheu, em 29 de Outubro de 1882, o menos votado,
aquele que ainda ia completar 42 anos, dando-lhe assim a mais invejável posição vitalícia.
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Ao participar a Soares Brandão o triunfo alcançado, fazendo
justiça a seu carater, dizia-lhe o Senador Luiz Filipe: — "Qual deve
ter sido o seu contentamento e o de Maroca, imagino bem, porque
já me achei em condições iguais às em que V. se encontrou. Mais
uma vez meus sinceros e íntimos parabéns. Poucos acontecimentos
poderei ver ainda em minha vida que me dêem prazer semelhante. Gratidão não me deve V., porque estou certo de que faria por mim, trocados os papéis, os mesmos serviços que a V. prestei" (50).
A 22 de Maio de 1883 prestava juramento e tomava assento na
bancada pernambucana do Senado Imperial FRANCISCO DE CARVALHO
SOARES BRANDÃO, derradeiro senador que Pernambuco elegeria no
regime monárquico. Sua cadeira tivera como primeiro ocupante, em
1826, o magistrado António José Duarte Araújo Gondim, o qual seria
levado pela morte nove dias depois de nomeado; em seguida pertencera sucessivamente a outros três magistrados: Manuel Caetano de
Almeida Albuquerque, nomeado em 1828 e falecido em 1844; António Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, escolhido em Maio
de 1845 e falecido em Dezembro do mesmo ano; e o Barão de Pirapana (Manuel Inácio Cavalcante de Lacerda), que a ocupara de
1850 a 1882.
Mas ainda não terminara o movimento ascensional de sua
carreira.
Três dias após a sua posse no Senado, subia o ministério Lafayette.
E a pasta dos Negócios Estrangeiros era entregue ao Senador Soares
Brandão, que assim subia aos Conselhos da Coroa, como Ministro e
Secretário de Estado, ocupando, por feliz coincidência, a cadeira em
que outrora se sentara Vila Bela.
Ser ministro do Senhor Dom Pedro II, num gabinete presidido
pela nomeada cultural de Lafayette Rodrigues Pereira, sem incorrer
no desagrado ou experimentar as mordacidades do sarcástico presidente do Conselho, era incontestavelmente uma honra, mas talvez
não fosse das mais agradáveis ou suaves prebendas.. . Mas Soares
Brandão jamais estivera em seu famoso caderninho d'algibeira, que
tanto amedrontava certos deputados, principalmente aqueles a quem
o irónico ministro mimosamente comparasse ao "Companheiro do leão
da fábula"... ; nem tampouco receara fazer-lhe apreciações ao relatório da Justiça, quando em 1879 transitara pela Câmara dos

Deputados. Talvez por isso mesmo, e também porque ele lhe conhecesse o carater, fruiu de sua simpatia e confiança, dele recebendo a
incumbência de responder, no Senado, em certos casos, às arguições
por vezes feitas ao ministério.
Foi com a autoridade de ministro dos Negócios Estrangeiros que
o Senador Soares Brandão fez sua estreia na câmara vitalícia, onde,
entretanto, sempre conservaria seus hábitos e maneiras, esquivando-se
de saliências ou pruridos exibicionistas. Ao tempo de seu ministério, isto é, de 24 de Maio de 1883 a 6 de Junho de 1884, somente
dez vezes tomou a atenção do Senado, falando sobre processos crimes
julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, sobre negócios do Rio
Grande do Sul e São Paulo, províncias donde fora presidente, e também acerca do Piauí e da eleição do ministro da Guerra no Ceará,
afora as vezes em que se ocupou do orçamento de sua pasta. Nos
anos seguintes, até a proclamação da República, jamais descurou de
seus deveres senatoriais, discursando com sobriedade c severa compostura sobre assuntos políticos de sua província, participando das
discussões orçamentarias relativas a diversos ministérios, aposentadorias de magistrados, tarifas ferroviárias, etc. Em Maio de 1885, dando
mostra de sua independência partidária, verberou, da tribuna, as
arruaças à porta da Câmara dos Deputados (52).
No Senado, em curto tempo estabeleceu cordial contacto com os
próceres de ambos partidos, estreitando amizades entre Conservadores
e Liberais, fazendo com que os velhos lhe perdoassem a mocidade.
Privou, ali, das boas graças de Cotegipe, João Alfredo, Cruzeiro, Paulino, Ouro Preto, Dantas, Lafayette, Silveira Martins e outros de renome, sentando-se, ao fim do Império, bem próximo ao seu amigo
Luiz Filipe, na primeira fila do oitavado em que também se sentavam
o Marquês de Paranaguá, o Visconde de S. Luiz do Maranhão e o
Barão da Estância, por traz dos quais ficavam Dantas, Cândido de
Oliveira, Franco de Sá, Silveira Martins, Leão Veloso, e seu amigo
Saraiva, o Nestor dos liberais.
Em 1889 ao operar-se a ascenção do Visconde de Ouro Preto,
quis esse estadista dar um título nobiliárquico ao Conselheiro Soares
Brandão, não tendo este, entretanto, anuido à planejada honraria (53).
E' que não lhe sorriam tais distinções, que não afinavam com a sua
modéstia e destoavam do seu feitio. De resto, não aceitou nenhuma
das condecorações nacionais, somente possuindo as seguintes, de
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ordens estrangeiras: Comunidade de Cristo, de Portugal; Grã-cruz
da Águia Branca, da Rússia; de Leopoldo I, da Bélgica; e de Simão
Bolivar, da Venezuela. E' que essas lhe. aclvinham de sua passagem
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, datando portanto de uma,
situação em que seria deselegante desprezá-las. E o Conselheiro
Soares Brandão era um homem educado, não as poderia recusar. A
condecoração da Bélgica prende-se à convenção consular firmada entre
o Brasil e aquele reino, promulgada em decreto por ele referendado.
Mas o Visconde de Ouro Preto, tendo-o em alta conta, fê-lo
entrar, como pessoa da confiança do governo Imperial, na Diretoria
do Banco Nacional, incumbido de realizar a conversibilidade metálica
do papel moeda circulante. Nessa nova investidura o Conselheiro
Soares Brandão teve por companheiros os seguintes diretores: Conde
de Figueiredo, presidente; Visconde de Guai vice-presidente: Barão
de Salgado Zenha, Pedro Gracie, Luiz Rodrigues de Oliveira, William Holman, Edward Hardman e Manuel Gonçalves Duarte. Aludindo a tal investidura, diria o Conde de Afonso Celso: — "Escusa
acrescentar que o Conselheiro Soares Brandão desempenhou ali as
suas funções da irrepreensível maneira habitual" (54). Mas o advento
da República logrou os planos do Visconde de Ouro Preto, e o câmbio, que o novo regime encontrara acima da paridade, foi-se por aí
afora, em constante e tristíssima decadência... (!)
Em 1886, atendendo aos seus sentimentos e convicções monárquicas, aceitou o Conselheiro Soares Brandão, quando a onda republicana já se fazia sentir, a distinção honorífica de Veador de S.M. a
Imperatriz. Mas pediu, e sempre obteve, que não o fizessem servir
no Paço, maximé em dias de gala. Entretanto, ao proclamar-se a República, tão depressa lhe chegou a notícia, ele aprestou-se e exclamou
para a mulher: "chegou a hora de envergar a farda e a lupanga, e
correr para o Paço." E para lá se dirigiu, no cumprimento de um
dever, numa atitude em que ressumbrava a nobreza de seus sentimentos (55).
O Conselheiro Soares Brandão não aderiu ao novo regime.
Fiel à Monarquia, deu por findas suas atividades políticas, recolheu-se
com dignidade, quando apenas contava 49 anos, à vida privada. E
assim permaneceu, até morrer, procurando o sustento em seu labor
de advogado probo e conceituado (56).
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Eis aí, em traços amplos, os principais contornos que relembram
a personalidade do Conselheiro Soares Brandão, desde o seu nascimento até a queda do Império, e que. ainda assim, de algum modo
hão de espelhar o ambiente em que ele viveu e tão invejável reputação
adquiriu.

No início da República passou o Conselheiro Soares Brandão a
residir na rua Marquês de Olinda, em casa contígua e de meia parede
com a do Conselheiro João Alfredo, tendo por vizinho, na outra banda,
seu carinhoso amigo Joaquim Nabuco.
Sua residência, que sempre foi procuradíssima pelos pernambucanos mais luzidos, tornou-se, então, o ponto preferido onde os três
vizinhos mais amiudadamente se reuniam, para as palestras que se
mantinham por longas horas, ao redor de sua mesa, à moda brasileira,
na própria sala de jantar. E essas reuniões, a que tantas vezes compareciam figurões do regime decaído, não se tornaram um reduto de
conspiradores; eram antes tertúlias saudosistas, onde todos evocavam
o passado glorioso, relembravam o velho Imperador e lhe veneravam
a memória augusta. Entre os frequentadores da casa, além do Conselheiro João Alfredo e de Joaquim Nabuco, eram assíduos os antigos
senadores do Império Luiz Filipe, Silveira Martins, Pereira da Silva
e Franco de Sá; também apareciam, a miude, visitantes de certa intimidade, tais Sancho de Barros Pimentel, Oliveira Lima, A. de Siqueira, Adolfo de Barros e seus irmãos, o Dr. Luciano Sarmento,
o juiz Baeta Neves, o ministro Pedro Beltrão, o Barão de Paranapiacaba, André Cavalcante, ou outros mais cerimoniosos como o
velho Marquês de Paranaguá ou o Visconde de Ouro Preto (57).
Nas conversas o Conselheiro Soares Brandão, sempre afável e
maneiroso, acatava as opiniões alheias, mostrando-se, nesse ponto,
muito mais bondoso e tolerante do que sua mulher, dona Maroca,
que não cedia um palmo em questões tocantes ao seu monarquismo
saudosista (58). E ela ouvia e discutia, animava as palestras, prendendo todos com a viveza de seu espírito, com os encantos que nem
a velhice lhe tiraria, com carinhos e guloseimas de sua arte, com
suas atenções e delicadezas de perfeita dona de casa e grande dama no
sentido mais nobilitante dá palavra.
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A bondade e a afabilidade foram traços marcantes em Soares
Brandão. Em qualquer roda era o mesmo homem, distinto, maneiroso, "avesso a tudo quanto fosse espetaculosidade". Oliveira Lima,
que bem de perto o conheceu, depois de aludir a tantas minudências
do seu feitio e carater, recorda a finura de seu espírito, falando de
"seu talento que brilhava no campo do direito, no da história e no
da ciência da administração, sem desdenhar a literatura de imaginação." E diz: "Eça de Queiroz, que tantos admiradores contava no
Brasil, não tinha um cultor mais fervoroso do que Soares Brandão,
o qual podia repetir de cor páginas do mestre da ironia". "Ninguém
gozava mais de uma boa anedota, de um dito de espírito", afirma o
mesmo historiador, que assim lhe descreve o físico, e completa o retrato moral: "Seu tipo era varonil, ao mesmo tempo que a expressão
era suave. A barba muito cerrada, quando encaneceu, passando de
um preto de azeviche a um branco de neve, ajuntava uma nota de
maior respeito à sua fisionomia calma, atraente, respirando simpatia,
sem os exageros convencionais que hoje é tão costume pôr-se no
trato para o tornar mais fino, e que apenas servem para diminuir-lhe
a sinceridade e a distinção. Nem as suas sobrancelhas demasiado
espessas conseguiam emprestar severidade a um rosto que, no olhar
como no sorriso, projetava amenidade. Pelo mais feliz dos consórcios,
a dignidade, tanto de maneiras como de pensar, que era nele um
culto, não prejudicava aquela amenidade, que era incomparável.
Ambos esses predicados eram, por assim dizer, inseparáveis de sua
personalidade. Soares Brandão quanto a eles não variava: era sempre
o mesmo em todas as ocasiões, recebendo diplomatas ou pretendentes
no seu gabinete de ministro, dando consultas forenses no seu escritório de advocacia, discursando na tribuna do Senado ou presidindo
sua mesa hospitaleira (59).
Outros depoimentos, e alguns deveras interessantes, se poderiam
também invocar para ajuizar-se de sua fisionomia social. E' desta
ordem um expressivo episódio, ocorrido num salão do Rio de Janeiro. Gentilissima dama, possuindo lindo álbum de autógrafos, obtivera, em 1.° de Dezembro de 1888, o seguinte, de autoria de Silveira
Martins:
"As mulheres devem ser amadas en general, como diz a canção
espanhola, mas sem preferência, que é a escravidão. Como evitá-la ?
— Fechando os olhos para não ver; tapando os ouvidos para não
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ouvir; e fugindo... Haverá homem capaz de tal heroísmo? Não
creio." (60).
Passando-o, dias depois, às mãos de Soares Brandão, o senador
pernambucano, assim exarava, em 7 de Dezembro de 88, sua opinião
tocante ao belo sexo:
"A posição para que a civilização contemporânea quer preparar
a mulher, pode ser a mais conveniente e prática, desde que se reduza
o desenvolvimento de todos os seres vivos, neste mundo, à sua luta
pela existência. Com certeza, porem, não é esta posição a mais conforme ao verdadeiro ideal da missão da mulher, que é uma missão de
sacrifício e de poesia. O recato, a modéstia, a fraqueza e a doçura são
característicos da mulher.
"Será o maior dos desconsoles para esta vida ver-se masculinizar
a posição da mulher. Educá-las para fora do lar, prepará-las para
disputar com o sexo forte as posições sociais e entrar, em pé de igualdade, no mundo dos negócios, pode ser a imposição do espírito do
tempo; mas eu penso que contra ele todos os homens devem lutar
para obter, ao menos, alguma transação para sua felicidade e também
da mulher.
"A instituição legal do divórcio é consequência lógica desse espirito, de seu ideal sobre a educação e a missão da mulher" (61).
Bem certo é que as donas dagora não estarão de acordo com
tais ideias... Mas Soares Brandão traduzia o pensamento de sua
época, isto é, do tempo em que as mulheres timbravam em ser
mulheres. E falava a linguagem de quem via o presente e pressentia
o f u t u r o . . . E doutro modo não poderia pensar quem sempre fora
amado e em sua própria casa possuia um tesouro feminino, o anjo
tutelar de sua vida.
No aconchego desse lar, carinhoso e acolhedor, após trinta anos
de perfeita e felicíssima vida matrimonial, ao aproximar-se dos 59
anos, morreu, no Rio de Janeiro, em 1.° de Setembro de 1899, o Conselheiro e Senador do Império Francisco de Carvalho Soares Brandão.
Morreu, mas não cessou de ser feliz. Sua casa continuou a ser
um templo de amizade, onde a sua memória revivia em cada canto.
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A saudade de Joaquim Nabuco e a admiração de Oliveira Lima
uniram-no para sempre, em seus belos e inimitáveis panegíricos, à
lembrança daquela que, para ele, esposo fidelíssimo, sempre fora:
"Painel doirado pelas mãos de Deus
tu que és a prova dos milagres seus."

1

:

E sobre seu túmulo, em S. João Batista, gravaram-se, ditadas
pelo sentimentalismo de Nabuco, as seguintes palavras:
"Sua fida foi unia e.rtensa, constante, suave e inflexível
trajetóría pelos radiantes e imaculados espaços do amor, do
desprendimento e do dever; o mundo moral não ofereceu,
no seu tempo, um espetáculo mais digno de Deus". — (59).
E o biógrafo do seu centenário natalício, ao fixar os traços de
sua expressão moral, fazendo-lhe justiça, proclama reverente: —
ECCE HOMO ! (Palmas)

NOTAS E INDICAÇÕES

(l, 2 e 3) V. memórias do Conselheiro João Alfredo, que em
breve serão publicadas.
(4) Depoimento oral do Dr. F. C. Soares Brandão, que muita
vez ouviu seu pai narrar episódios da Praieira e sempre aludia
ao procedimento paterno.
(5) Falecido em 1855.
(6) Depoimento do próprio Conselheiro Soares Brandão, que
se orgulhava de nunca haver levado um bolo .
(7) V. memórias cit.
(8, 9, 10, 11 e 12) V. Clovis Beviláqua -- Hist. da Fac. de
Direito do Recife - - Vol. I.
(13) V. Joaquim Nabuco — "Um Estadista do Império", vol. I.
(14) V. Neto Campeio — "História Parlamentar de Pernambuco".
(15) V. H. C. Leão Teixeira F.° -- "O Cons.° Luiz Filipe
de Sousa Leão" - (Rev. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 166).
(16) V. Eugênio Egas - "Galeria dos Presidentes de São
Paulo".
(17) V. Max Fleiuss — art. "Jornal do Comércio" em 16 de
junho de 1929.
(18 e 19) Depoimentos de seu citado filho, em perfeito acordo
com a cronologia da mencionada mudança política.
3690
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(20) V. H, C. Leão Teixeira F.° — "Centenário natalício do
Visconde do Cruzeiro" e Rev. do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, vol. 164.

(36) A este respeito ver o próprio depoimento de Joaquim Nabuco em "Alinha Formação" (pág. 204), e bem assim o de sua biógrafa, dona Carolina Nabuco, na "Vida de Joaquim. Nabuco", e a
conferência do autor acerca do Conselheiro Luiz Filipe de Sousa
Leão. (Rev. I. H. Geog. Brasileiro, vol. 166).

(21) Documentos pertencentes ao Dr. F. de C. Soares Brandão, gentilmente mostrados ao autor, e nos quais bem se notam os
pendores literários do poeta enamorado.
(22, 23, 25, 26 e 27) — Curiosíssima notícia publicada no "Jornal do Comercio" sob as iniciais "Dr. M. L.", a propósito do falecimento de Frei Joaquim do Espírito Santo, guardada carinhosamente
pela dama em apreço, de permeio às cartas do citado franciscano.
(Informa o Sr. Max Fleiuss serem aquelas iniciais as do dr. Miguel
Lúcio de Albuquerque Melo,)
(24) Idem, e também in Oliveira Lima, art. cit. nas notas 29
e 58.
(28) Cartas verdadeiramente admiráveis, ora em poder de seu
filho Dr. F. C. Soares Brandão, bem dignas de serem publicadas
para estudo e melhor conhecimento da personalidade de Frei Joaquim
do Espírito Santo, que ao depois se transferiu para a Baía, onde faleceu em princípios do século XX.
(29) V. Oliveira Lima — "Uma Senhora", art. publicado em
1917, veja-se, abaixo, a nota 58.
(30) Depoimento unânime de quantos tiveram relações com o
casal, corroborado por Joaquim Nabuco e Oliveira Lima em seus conhecidos escritos sobre o Conselheiro Soares Brandão e sua distintíssima consorte-.
(31) Como é sabido, após o incidente entre o ministro da Justiça, Barão de Três Barras (vindouro V. de Jaguarí) e Teixeira
Jrinior, Ministro da Agricultura, este retirou-se do ministério, sendo
substituído pelo seu colega ministro do Império, João Alfredo. Sobre
este incidente, mencionado por Tobias Monteiro in "Pesquisas c Depoimentos"', ver os trabalhos do autor, respeitantes ao centenário natalício de seu avô, Visconde do Cruzeiro, acima citados.
, (33) Anais da Câtmra dos Deputados — sessão de 11 de Janeiro
de 1879.
.- (33, 34 e 35) Dessas cartas, algumas já foram publicadas. V.
Eugênio Egas, ob. cit. páj^s. 558 a 560.

(37) Anais da Câmara -- sessões de 10 e 24 de Dezembro de
1878, e 10 de Janeiro de 1879.
(38) O Barão de Vila Bela ordenara à bancada pernambucana
que esta acompanhasse as ordens do Partido Liberal, de vez que a
questão era doutrinária. Assim, não houve defecção dos referidos
deputados, mas sim um gesto expressivo de Soares Brandão, desobedecendo ao próprio Barão, com o qual timbrou em ser solidário.
(39) V. conf. cit., do próprio autor, Rev. Inst. Hist. Geogr. Brasileiro, vol. n. 166.
(40) Sessão da Câmara, em 8 de Junho de 1880.
(41) A expressão e a comparação à tarefa do Marquês de Paraná são de Joaquim Nabuco. "Um Estadista do Império", pág. 395,
vol. I, l.a edição) .
(42) V. Javarí "Organizações e Programas Ministeriais", no
tocante aos presidentes da província.
(43 e 44) Arquivo do Conselheiro Soares Brandão - - A respeito de sua situação no Rio Grande do Sul, disse Eugênio ligas, na
ob. cit., pág. 558: — "Quando presidente do Rio Grande do Sul,
o Conselheiro Soares Brandão procedeu tão bem e revelou tais qualidades de político e administrador, que se tornou candidato permanente
do Imperador para presidente das províncias, que fossem importantes
ou se encontrassem em situação melindrosa. Dizia-se ainda que o Imperador viu em Soares Brandão uma personalidade capaz de substituir
ao Conselheiro Saraiva. E hoje é sabido que a grande preponderância
do Conselheiro José António Saraiva no ânimo do imperador era
principalmente devido ao fato de imperante e ministro, ou conselheiro pensarem do mesmo modo sobre os máximos problemas da vida
nacional '.
(44-a) A bancada pernambucana ficou assim constituída, com
os resultados da eleição direta, para a 18.a legislatura: Conservadores:
Manuel do Nascimento Machado Portela, Manuel da Trindade Pereti,
Francisco do Rego Barros de Lacerda, Henrique Marques de Ho-
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(58) Depoimento de Oliveira Lima, que escreveu a respeito de
D. Maria Ana Pais Barreto Soares Brandão o admirável artigo intitulado "Uma Senhora" - publicado, após a sua morte, no "Estado
de São Paulo", em 9 de Agosto de 1917.
(59) Oliveira Lima -- art. cit.
(60 e 61) Contribuição fornecida por Francisco Marques dos
Santos.
(62) Eugênio Egas —• ob. cit., pág. 562.

landa Cavalcante, Inácio Joaquim de Sousa Leão, Barão de Araçagí,
José Bernardo Galvão Alcoforado Jor. e António Gonçalves Ferreira, (oito). Liberais: José Mariano Carneiro da Cunha, Joaquim
Tavares de Melo Barreto, Ulisses Machado Pereira Viana, Francisco
Seráfico de Assiz Carvalho, António Manuel de Siqueira Cavalcanti,
(cinco). (Javarí — Ob. cit.)
(45 e 46) Artigo de Joaquim Nabuco, publicado em "A Notícia"
no Rio, em 2 de Maio de 1899, em o qual ele. substituindo, a seu pedido, o escritor que então fazia a "Galeria dos Ministros do Exterior
(1822-1898)", incumbiu-se de fazer a apreciação do Conselheiro
Soares Brandão, que ao tempo ainda vivia. O referido artigo foi reproduzido por Eugênio Egas, pág. 563, ob. cit.
(47, 49 e 50) V. conf. cit., do autor, acerca do Conselheiro
Luiz Filipe.
(48) Depoimento ouvido de seu pai pelo Dr. F. C. Soares
Brandão.
(51) Com a sua entrada para o Senado a bancada pernambucana,
composta de seis senadores, ficou assim constituída, em ordem de
antiguidade: Visconde do Bom Conselho (José Bento da Cunha Figueiredo) conselheiro de estado, nomeado em 1869. Álvaro Barbalho Uchôa Cavalcanti, magistrado aposentado, idem em 1871.
Francisco do Rego Barros Barreto, engenheiro, nomeado em 1871.
João Alfredo Correia de Oliveira, posteriormente conselheiro de estado, senador desde 1871. Luiz Filipe de Sousa Leão, proprietário,
nomeado em 1880. Francisco de Carvalho Soares Brandão, advogado,
nomeação acima referida, em 1882. E assim se conservou a bancada
até a queda do Império.
(52) Senado do Império, sessão de l de Maio de 1885.
(53 e 54) Depoimento do Conde de Afonso Celso em carta dirigida especialmente com esse objetivo de esclarecer as relações
entre o Visconde de Ouro Preto e o Conselheiro Soares Brandão.
(Carta datada de 23 de Janeiro de 1933).
(55) Depoimento da família.
(56) Oliveira Lima — art. cit. — Parnamirim, 13-5-1919.
(57) Nomes dentre os principais, em relação fornecida por sua
família.

í

Na assistência, que foi numerosíssima, notavam-se, entre outras
pessoas, as seguintes:
Almirante Barros Barreto, Maria Elmira de Gois Calmon Viana,
Elmira Gois Calmon Viana, Maria da Gloria Gois Calmon Viana, Leonor de Beaurepaire M. de Aragão, Beatriz de Aragão Bulcão, Dr. Taciano Acioli Monteiro, Guilherme Estelita, Agenor Augusto Alves
Marques, Manuel Xavier Pais Barreto, José Augusto de Farias, Cláudio da Costa Ribeiro, João Soares Brandão, senhora e filha; Henrique
Leão Teixeira Neto, Adeidato de Andrade Botelho, Castão Neves,
Cornélio Marcondes da Luz, João Pedro C. Vieira, Luiz Filipe de
Sousa Leão, senhora e filhas; Muniz de Aragão, João Pais Barreto,
Nicoláu Teixeira Júnior, Samuel Gracie, Eduardo Ramos, Aldo
Soares Brandão, D. Lourenço Zeller O. S. B.; D. Leopoldo
Holdewied O. S. B.; José Duarte Gonçalves Costa, Teodoro
Magalhães Castro, Hermínia Pinto Guimarães, Ana Emílio Carneiro Monteiro, Cândida Teixeira, Carlos Edmundo Amálio da
Silva, Paulo Lopes e senhora, Francisco do Rego Macedo e senhora, Alzira Macedo Retenuba, Cândido Muniz Barreto, Francisco
de L. Lessa, J. de Sousa Leão, Francisco de Barros Ramos, António
José Fernandes Júnior, por si e representando o Dr. Raul Fernandes;
Germano Soares Brandão, Hannibal Porto, D. Francisco de Assiz
Ohamacht O.S. B., Mário Valadares, Paulo Valadares, Bento de
Barros Pimentel, Leopoldina de Maya Monteiro, por si e sua mãe;
Luiz Loureiro e senhora, Américo Jacobina Lacombe, Ulisses Celestino Gois, Neto Campeio, Mauro Campeio, Raul Azevedo, Paulo
César de Azevedo, José Armando Luiz de Azevedo, Haroldo Valadão,
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Dom Bento Monteiro dos Santos O.S.B., F. da R. Barros Barreto
filho, Humberto Gotuzzo, Maurício Nabuco, Oscar G. Santana, João
Saraiva de Morais, João Luciano Soares Brandão, M. Calmon Viana,
Hormínio de Abreu, Sá Filho, Maria Luiza da Mota Cunha Freire,
Francisco de Siqueira e família, João M. de Carvalho Mourão e
Carlos Luz.
Levantou-se a sessão às 19 horas.
VIRGÍLIO CORRÊA FILHO,
2.° Secretário.

ANEXOS

CONSELHEIRO

FRANCISCO
BRANDÃO

DE CARVALHO
1883 (1)

SOARES

ARTIGO DE JOAQUIM NABUCO
(Publ. em A Notícia de 2 e 3 de maio de 1899)

Devo à amabilidade do escritor desta série e à do diretor d'A
Notícia o privilégio, concedido à amizade, de ser eu quem dê o traço
do conselheiro Soares Brandão, na galeria dos ministro de estrangeiros
que esta folha está publicando. O que lastimo é não me haver ocorrido
pedir igual favor em relação a Villa-Bella (Domingos de Souza Leão),
de quem Soares Brandão politicamente procede, como eu, com a
diferença que ele não recebeu só do nosso saudoso amigo o fiai parlamentar que eu recebi, recebeu também o molde, o ritmo, o temperamento. Sem Villa-Bella eu de certo não teria entrada para o par(1) — Nascido em Pernambuco 'em 1840, formado ali em 1861, advogado
e ji.iiz rio nrffi^s rio Rorifc, redator do orarão liberal a Província, em 1869,
com Epaminondas de Mello, J. A. de Figueiredo, Ulysses Vianna, deputado
provincial, deputado geral em 1878, senador em 1882, presidente das Alagoas,
do Rio Grande do Sul, de S. Paulo, ministro de estrangeiros na administra
cão Lafayette, em 1883, veador de S. M. a Imperatriz em 1886, gran-cruz da
Águia Branca da Rússia, de Leopoldo da Bélgica, de Simão Bolívar, de Venezuela, orador do Instituto Arqueológico Pernambucano, retirado à vida privada depois da República, exercendo nesta capital há longos anos a profissão
de advogado. Casado com uma sobrinha dos condes de Boa Vista, a Exma.
Sr?,. D. Maria A una Paes Barreto, um dos mais distintos ornamentos da aníitra corte e sociedade fluminense.
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lamento e não teria tido carreira política sob a Monarquia; Brandão,
porem, mesmo sem ele mais cedo ou mais tarde, teria chegado à
Câmara, ao Ministério, ao Senado, ao Conselho de Estado, e, combatendo um pouco a sua modéstia, à presidência do Conselho, para
a qual, pelo menos Saraiva, que pensava muito como o Imperador,
dentro de alguns anos mais o indicaria de preferência a qualquer.
E' que as qualidades que lhe valeram a confiança de Villa-Bella
lhe teriam conquistado a de todos os outros chefes com quem ele
.servisse, como conquistaram a do Imperador. "Sr. Soares Brandão, disse-lhe uma vez Martinho Campos, quando presidente do
Conselho, não sei o que o senhor fez no Rio Grande do Sul, que
sempre que trato de nomear presidentes, o Imperador lembra-me
logo o seu nome''. O que ele fizera, é muito simples dizer: fizerase conhecer. A presidência do Rio Grande do Sul, pela influência
de Silveira Martins, a quem o ligava sua admiração pessoal e sua
gratidão pernambucana de leão, fora a pedra de toque do seu quilate
político, das suas qualidades "essenciais, como: a lealdade ao partido,
dentro, porem, da lei, da equidade, da autoridade moral do múnus
publicam que exercesse; a afabilidade, Indulgência, condescendência
natural de homem do mundo até o limite da sua responsabilidade, da
compreensão do seu mandato; a dignidade de maneiras, a cortezia que
não diferençava posições, simples, igual, espontânea, em todas as circunstâncias ; a reserva, o critério, o sangue frio, o sentimento apurado
da honra, a dedicação aos amigos, a sinceridade, na palavra e no silênc:o; a prudência, o ânimo conciliador, o espírito arbitrai, do juiz
que ficou sendo ainda depois de despir a toga.
Em política, entregue a si só, ele seria o tipo do homem bem
equilibrado, imparcial, equânime; a política, porem, não admite que
ninguém conserve intacta a sua índole e natureza. O político deve
ter o temperamento médio do seu partido, e a vocação de Soares
Brandão, sua marca, era a política. Ainda assim, ele só fez as concessões que não poude evitar, e na atmosfera tão viciada da luta
provinciana, só se afastaram dele os exaltados, para os quais passou
sempre por guabirú pelas suas relações de família com os Regos
Barros e de amizade com os Souzas Leões.
Nesse tempo os artigos do moderado e comedido amigo de
Villa-Bella na Província mal se distinguiram da linguagem apaixo-
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nada e veemente aos outros redatores. Muito trecho seu de então
o horripiíaria hoje que ele se sente, cada dia mais, afastar do ardente liberalismo que professava naqueles tempos..., não tanto,
tenho esperança, que se vá inclinando à escola da qual suponho ter
sido eu quem descobriu o fundador, e mestre incomparável, em
Gomes de Campos, barão de Campo Grande, que julgava prematuras todas as reformas e inovações introduzidas em nosso sistema
político desde a Independência, inclusive a própria Independência. . . A associação forçada do partido, a timidez natural dos provincianos diante dos homens e das coisas da corte pela veneração
que traziam e que só desaparecia quando por sua vez adquiriam,
aos olhos da província, o prestígio de personagens do Império, a
época agitada em que entrou para a câmara, a dissolução intestina
dos partidos que produziu, pelo seu fracionamento em grupos pessoais, a decadência do governo, onde no apogeu do Império só apareciam as capacidades e as influências não consentiram que ele
guardasse em política todos os seus traços, alguns dos quais trocou
pelos do partido, da época, dos acontecimentos.
Por isso sua individualidade não teve tempo de afirmar-se e
de ser conhecida e foi infelizmente no retraimento forçado dos
anos que se seguiram à queda do Império que o seu espírito, isolado do meio político, readquiriu a cor nativa que a política partidária sempre destroi, e chegou a toda a sua livre expansão...
Nesses anos foi que eu mesmo vim a conhecê-lo intimamente,
e posso dizer que não conheci o seu igual. . . Não há em suas afinidades dessas inexplicáveis incoerências que fazem com que o homem
aspire, por assim dizer, ao mesmo tempo, a subir e a cair. Não se
formam precipitados em sua natureza íntima; toda ela, sob qualquer
reativo, fica transparente e cristalina. Também sua vida passou-se
na torre de marfim do seu primeiro e único ideal: ele colocou sua
ambição de moço em um sonho tão alto que, realizado, foi para ele
o perpétuo encantamento. . .
Vivemos muito perto ou muito juntos, estes últimos seis anos,
meu querido Brandão, e o que acabo de imprimir não é um cliché
instantâneo, é a placa exposta dia por dia ao mesmo objetivo e dando sempre a mesma imagem. .. Muita vez temos divergido, nossa
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atração política não tem sido ultimamente a mesma, a sua é cada
vez mais para o passado, a minha é antes para me conciliar com os
novos destinos, quaisquer que eles sejam, do nosso país. Na sinceridade da nossa convivência diária essa diferença há anos se acentua em discussões sem f i m . . . Ninguém melhor do que V. pode
atestai' a transformação insensível do meu espírito, que se reflere
em Balmaccda, na Intervenção Estrangeira, em Um Estadista do
Império, porque a acompanhou pari-passu em nossas conversas íntilimas. Para mim conto entre minhas felicidades a nossa convivência em
um período em que a amizade se nos figurava a ambos como o cumprimento do nosso último dever público. A sorte pelo meu lado interrompeu essa ilusão, chamou-me à atividade, à mobilização patriótica, fez um apelo ao mesmo tempo à minha consciência e ao meu
pessimismo, leu-me uma pagina do Kriton, citou-me a máxima de
Eurke: "os deveres não são voluntários", e assim durante um largo
intervalo, se Deus me der vida, não tnos comunicaremos senão pelo
telégrafo sem fios de duas memórias amigas que se procuram nas
mesmas reminiscências e se encontram na mesma saudade. . . Eu me
contentava bem, entretanto, com o exemplo que dei, e quizera que
me fosse poupada, depois dele, a expatriação; satisfazia-me a liberdade que conquistei: de servir o meu país sem cativeiro algum
partidário; o ser-me lícito fazê-lo quando o entendesse... contenius
cro mihi licere... Infelizmente é nas vésperas da partida que escrevo
estas linhas, com este inexprimível sentimento, — o inverso talvez do
de Bruto ao deixar Marcello no desterro, visum sibi se magis in exsilium ire quain illum in exsilio relinqui: parecendo-me que não sou
tanto eu, que parto, como V., que fica, o verdadeiro expatriado.
Até quando será assim? Até à morte? E depois? De geração em geração ? . . . . O país, porem, esse, não morre, e ficará ele eternamente
olhando para os monarquistas patriotas, como o grande rio para ss
esfinges ineio enterradas na areia do deserto?

A biografia que hoje deveria ser publicada, na ordem numérica que
temos ininterruptamente seguido até agora, era a do 47° ministro.
Para corresponder, porem, à gentileza do Sr. Dr. Joaquim Nabuco,
<|ue se incumbira de escrever a do conselheiro Soares Brandão, resolvemos antecipar a inversão desta, de modo que ela fosse publicada
antes da partida de seu ilustre autor para a Europa, o que, como se
sabe, se efetuará no dia 3.
Sirva isto de aviso às pessoas que, sabemos, estão colecionando
•estas biografias, as quais, mais tarde, poderão ser um bom subsídio
para a história política do nosso país. — N. da Red.

(a) • - Joaquim Nabuco.
O conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão foi o estadista que em 49" lugar dirigiu a pasta dos negócios estrangeiros.
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CONSELHEIRO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES
BRANDÃO
APRECIAÇÃO DF. OLIVEIRA LIMA
(Parnamirim, 13-5-1919))
O rifão de que ninguém é profeta na sua terra deve ser tido
como um dos mais certos da sabedoria popular. Conheço uma infinidade de casos e um deles é o do conselheiro Soares Brandão. Ele
recebeu na verdade os mais altos testemunhos da estima e consideração dos seus conterrâneos, mas porque no seu tempo de homem
público havia partidos organizados cuja solidez resistia à indisciplina
individual fomentada pelas ambições; chefes permanentes que sabiam
avaliar os serviços prestados e ajuizar da capacidade dos seus correligionários, e por cima desta hierarquia partidária, um soberano
justiceiro e magnânimo como o foi Dom Pedro II, exercendo sem
preocupações estreitas e pessoais, que eram por si alheias à majestade
das suas funções, o papel de árbitro superior, distribuindo a censura
aos que a mereciam e conferindo o galardão aos que deste se mostravam dignos. A censura implicava o ostracismo, o galardão o poder
naquela atmosfera de ordem em que primava a organização.
Não faltaram pois honras nem cargos ao conselheiro Soares
Brandão: o que lhe faltou, bem como ao conselheiro João Alfredo —
cuja popularidade data da abolição, a que presidiu —, foi a exata
apreciação pelo comum da gente da sua terra da superioridade da
sua inteligência. Não se dispensava, quer a um quer a outro, todo
3690
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o valor que lhes cabia. Francisco de Carvalho Soares Brandão íoi
uni homem de grande cultura, de notável sagacidade política, de larga
visão pública e de extrema tolerância. Esta tolerância tanto provinha
dos seus princípios, como do seu coração, que ressumbrava bondade.
Não havia mais perfeito cavalheiro, amigo mais leal, homem de
família mais completo, carater em suma mais formoso. Seria o caso
de tratá-lo de fidalgo de raça. se não fosse a triste reputação que
de si deixaram tantos fidalgos.

Um senador vitalício passava a residir naturalmente no Rio de
Janeiro, e Pernambuco foi esquecendo o filho ilustre por quem nunca
professara o mesmo entusiasmo que dedicava a outros que o não
valiam, nem na cultura, nem nas virtudes, nem nos serviços. N'a
alta roda política e social da corte o prestígio do senador pernambucano foi-se todavia impondo cada dia mais, não pelos artifícios do
luxo e de uma urbanidade postiça que desce até à familiaridade, mas
realçado pela natural distinção e viva inteligência da sua esposa.

Joaquim Nabuco, que depois da República teve ensejo de conviver muito mais e intimamente com Soares Brandão, morando na
casa ao lado na rua Marquês de Olinda e frequentando todas as
noites a do seu antigo colega liberal, criou por ele uma verdadeira
admiração, destas que vulgarmente se dizem fanatismos, a qual transbordou num rodapé da Notícia em que escreveu, entre outras coisas,
que o Imperador destinava Soares Brandão à presidência do conselho
e dispensava-lhe apreço igual ao que tributava ao conselheiro
Saraiva. Ora, observava Joaquim Nabuco, o Imperador raramente.
se enganava com relação aos homens. Por outro lado ninguém ignora
a importância de que no regime parlamentar se reveste a presidência
do conselho de ministros, isto é, a chefia responsável do poder executivo.
Em Pernambuco só os amigos, e talvez nem todos, formariam
conceito idêntico do seu comprovinciano. Villa Bella, o chefe liberal,
compreendeu-o porem ou adivinhou-lhe o valor e chamou-o a si.
Soares Brandão foi moço deputado provincial e em 1878 entrou para
a Câmara geral, onde se distinguiu pela sua circunspeção, tino e
operosidade. Seu feitio era avesso a quanto fosse espetaculosidade.
Durante o setiênio liberal, de 1878 a 1885, Soares Brandão foi
presidente das Alagoas, do Rio Grande do Sul e de São Paulo,
ministro dos negócios estrangeiros no gabinete Lafayette, e senador
do Império, escolhido numa lista tríplice em que tinha como companheiros, de que se podia orgulhar, Epaminondas de Mello e Manoel
Portclla. O pessoal político daqueles tempos avantajava-se manifestamente aos de agora. Mais tarde foi ainda Soares Brandão
conselheiro de Estado extraordinário e veador da Imperatriz. De
seu natural era pouco áulico, mas mesmo aos cargos de corte não
negava a colaboração da sua compostura e do seu tacto.

Pelos seus predicados intelectuais e morais era ela uma das
"donas de tempos idos" de que o Brasil pode ter tido mais legítimo
orgulho. A Sra. D. Maria Anna Paes Barreto, neta do marquês do
Keciíe e sobrinha do conde da Boa Vista, era uma personalidade
a quem Thomaz Ribeiro em Lisboa, quando era o vate da Judia e
do D. Jaime, prestou público tributo nos seus versos, celebrando-lhe
o encanto, que não provinha apenas da sua formosura mas da agudeza
do seu espírito. No Rio, Cardoso de Menezes (Paranapiacaba) foi
até à morte um dos seus mais fervorosos admiradores.
Não penso que Soares Brandão tivesse jamais tido inimigos, não
pela razão apontada pelo marechal espanhol Narvaez, de que tal
ausência se explicava pelo fato de tê-los mandado suprimir, mas
porque a sua bondade os desarmava. Teve, sim, muitos invejosos,
da felicidade do seu lar, da consideração inatacável que desfrutava,
das posições que facilmente conquistou, muito mais pela equidade
e ponderação dos que dirigiam a nação do que pelo favor popular,
que nem sempre mede sua justiça. Estes eram os que atassalhavam
seu mérito, latindo baixo, como que envergonhados da má ação; os
que depreciavam seu talento que brilhava no campo do direito, no
da história e no da ciência da administração, sem desdenhar a literatura de imaginação.
liça de Queiroz, que tantos admiradores contava no Brasil, não
tinha um cultor mais fervoroso do que Soares Brandão, o qual podia
repetir de cor páginas do mestre da ironia; outro tanto acontecia
com A. de Siqueira e Sancho de Barros Pimentel, este felizmente
vivo, que foram vultos distintos do nosso parlamento sob o regime
imperial. Lembro-rne de que até os versos nefelibatas, quando entraram a aparecer, prenderam sua atenção. Ninguém gozava mais

de uma boa anedota, de um dito de espirito. Esse homem de liem
era também um homem de gosto.
Seu tipo era varonil, ao mesmo tempo que a expressão era suave.
A barba muito cerrada, quando encaneceu, passando de um preto de
azeviche a um branco de neve, ajuntava uma nota de maior respeito
à sua fisionomia calma, atraente, respirando simpatia, sem os exageros
convencionais que hoje é tão costume por-se no trato para o tornar
mais fino, e que apenas servem para diminuir-lhe a sinceridade e a
distinção. Nem as suas sobrancelhas demasiado espessas conseguiam
emprestar severidade a um rosto que, no olhar como no sorriso,
projetava amenidade. Pelo mais feliz cios consórcios, a dignidade,
tanto de maneiras como de pensar, que era nele um culto, não
prejudicava aquela amenidade, que era incomparável.
Ambos estes predicados eram por assim dizer inseparáveis da
sua personalidade. Soares Brandão quanto a eles não variava: era
sempre o mesmo em todas as ocasiões, recebendo diplomatas ou
pretendentes no seu gabinete de ministro, dando consultas forenses
no seu escritório de advocacia, discursando na tribuna do Senado ou
presidindo sua mesa hospitaleira. Porque a casa do conselheiro Soares
Brandão continuou depois da República a ser o ponto de reunião
social dos pernambucanos: naturalmente dos afeiçoados ao antigo
regime, ao qual ele permaneceu fiel sem ostentação, ou dos que
colocam o sentimento nacional acima dessas questões em suína secundárias de formas de governo e portanto mesquinhas ao lado da grande
vibração patriótica.
Soares Brandão, como era a tolerância em pessoa, admitia todas
as opiniões e a todas respeitava, só exigindo que lhe respeitassem
também as dele. A morte tem ido carregando os frequentadores
assíduos daquelas tertúlias: os irmãos Barros Cavalcanti de Lacerda,
um dos quais, Adolpho, foi presidente de Pernambuco, Luiz Felippe
de Souza Leão, Dr. Moraes Sarmento, senador Barros Barretto,
Nabuco. o coronel Brito, os Rego Macedo, vários outros.
Nunca ouvi da boca desse homem superior pelo seu tacto, pela
sua benevolência e pelos primores do seu espírito, a mais leve palavra
ofensiva para o regime a que não aderira. Julgava os seus erros -todos os regimes os cometem, a questão é de proporção — mas não
se julgava autorizado a tratá-los com a acridez de um publicista.
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Na mesma censura ele punha a compostura togada de um senador
romano, daqueles a quem o bárbaro gaulês puxava insolentemente
a barba.
Na intimidade, conversando e discutindo entre amigos, desçobna-se o parlamentar traquejado nas lides oratórias, com a diferença
que se despia de qualquer ênfase possível na tribuna e revestia mm
deliciosa simplicidade, que era aliás sua principal característica.
Simplicidade nos modos, simplicidade nas palavras, simplicidade nas
ações, porque sua alma era sem refolhos, era a alma do varão justo
por excelência, em quem se não encontrava um defeito.
Soares Brandão, depois da República, exercia a profissão de
advogado e não lhe faltavam causas. Seus dois filhos, casados em
São Paulo, onde tinham feito parte do curso académico, com filhas
do conde do Pinhal, ali se radicaram como fazendeiros, mas o espírito
da casa permaneceu pernambucano, numa expressão mais elevada
ainda do que a comum porque despida de preconceitos, de melindres,
de agressões filiadas em tais ou quais ocorrências, numa compreensão
cândida e equânime do sentimento regional dentro do círculo de
atração nacional.

DONA M A R I A A N N A SOARES B R A N D Ã O

UMA SENHORA
ARTIGO DE OLIVEIRA LIMA, A RESPEITO DA SRA.

D. MARIA ANNA SOARES BRANDÃO
(Publ. Estado de S. Paulo, 9-8-1917)

Pessoas há que esboçam um sorriso de mofa quando ouvem falar
em aristocracia no Brasil. Entretanto esta aristocracia foi um elemento social da nossa história, assim como da história da América
Espanhola, pelo que a ironia é descabida. O meio era-lhe avesso,
é verdade: a tendência para a democratização aparecia tão geral que
chegou a avassalar o trono. A falta cie tradições próprias, porque na
época colonial tais tradições eram reflexas, e no período imperial
eram convencionais e não tiveram tempo para condensar-se; a mestiçagem junta à falta do preconceito de cor determinando o nivelamento
das classes; a subsistência da instituição servil, dividindo a comunidade em duas grandes seções, livres e escravos, e dando à liberdade
essencial foros bastantes de superioridade, até que a abolição produzisse uma enxurrada que de baixo galgou até os senhores — tudo
concorria para hostilizar e abafar qualquer aristocracia.
Procuro todavia uma expressão para qualificar a senhora que
há poucos dias faleceu no Rio de Janeiro, e não encontro senão a
de "grande clame". E' que as há ou houve na nossa terra. Essa
senhora chamava-se D. Maria Anna Soares Brandão, era viuva do
senador do império Erancisco de Carvalho Soares Brandão, que no
regime monárquico, ao qual permaneceu fiel, sem cspetaculosidades
nem declamações tão contrárias à sua natureza discreta e fidalga, foi
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ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente das províncias de
Alagoas, Rio Grande do Sul e S. Paulo.

mais enternecido e mais ardente do seu espírito liberal, era um homem
de real valor. A extrema urbanidade, filha de um coração nobilíssimo
e por isso mesmo despida de qualquer afetação, nele se casava com
uma notável agudeza intelectual, sempre calma porem e reservada.
Como era simples, moderado e generoso, não lhe davam no geral
todo o crédito que cie merecia e alguns o classificaram entre os
medíocres, quando de fato, pela compreensão e pela ilustração, fazia
parte do escol dos nossos dirigentes.
Joaquim Nabuco escreveu que o Imperador, que possuía um
vasto conhecimento dos homens, tinha Soares Brandão na mais alta
conta e via nele um segundo Saraiva — um Saraiva com a mesma
ponderação e o mesmo descortino, mas com muito maior amenidade
e distinção espiritual.

Em S. Paulo se casaram na ilustre família Botelho e são fazendeiros no Jaú seus dois distintos filhos.
A Sra. D. Maria Anna pertencia à família Paes Barreto;
sobrinha neta do marquês do Recife, o famoso morgado do Cabo
que o imperador D. Pedro I nomeou presidente em 1824, em oposição
a Manuel de Carvalho Paes de Andrade, presidente eleito, daí se
originando a Confederação do Equador, e' sobrinha do conde da
Boa Vista, o grande administrador a quem Pernambuco vai dentro
em poucos meses erigir uma estátua pelos inesquecíveis serviços que
lhe prestou no governo.
Dotada de peregrina inteligência, tão inteligente quanto formosa,
e tendo recebido esmerada educação, completada por uma residência
na Europa, onde logo ao limiar recebeu o tributo poético de Thomaz
Ribeiro, a Sra. D. Maria Anna foi uma das elegantes do Recife
de 1865, um Recife em que havia elegância e vida de sociedade. Era
o Recife das litografias de Schlappriz —• um Recife cujo bonito
teatro só servia para representações líricas e dramáticas, e não para
exibições de transformistas emigradas de teatrinhos de variedades,
funções aquelas a que os cavalheiros iam de casaca e as damas de
vestido decotado; um Recife em cujas ruas, sempre mal calçadas.
ressoavam as largas caleças, de grandes lanternas de prata, forradas
de seda azul e guiadas por um boleeiro agaloado; um Recife onde
não havia cinemas nem cafés-concertos, mas havia à noite partidas
em que se jogavam o voltarete e a manilha, se tocava, se cantava,
se dansava, e o chá era servido em chícaras de porcelana da índia
fumegando entre guloseimas variadas, dispostas sobre imensas bandejas de prata do Porto que eram precisos dois copeiros para as
carregar; um Recife do qual era feição saliente essa convivência que
tinha um cunho combinado de ceremônia e de despretensão, de familiaridade e de gravidade, característico da alta roda em toda a parte.
Uma vez casada, a Sra. D. Maria Anna passou prestes a viver
no Rio de Janeiro, para onde a política removera o marido como
deputado geral e depois senador escolhido de uma lista tríplice em
que figurava com Epaminondas de Mello e Manuel Portella. O conselheiro Soares Brandão, a quem Joaquim Nabuco prestou o preito

Desse marido admirável foi a Sra. D. Maria Anna a esposa
admirável de dedicação e de tacto, ajudando-o na vida pública dentro
da sua esfera mundana e não descurando por isso o seu lar, centro
de carinhosa hospitalidade. Um dos traços das nossas senhoras de
antanho era saberem dirigir suas casas com uma atividade e uma
energia que hoje antes se dispendem no terreno da frivolidade, e
no entanto elas não deixavam de praticar todos os seus deveres de
sociabilidade, frequentando teatros e saraus, recebendo e visitando.
Quando se proclamou a República, a família Soares Brandão
vivia na casa da rua Guanabara, pertencente ao conselheiro Saraiva
e depois presenteada ao Marechal Hermes — a célebre casa da chave
de ouro — e os seus jantares quotidianos eram conhecidos, reunindo
sempre em redor da mesa um grupo de gente de posição e de gente
interessante, todos pernambucanos quase sem exceção. Deixando a
política pela advocacia, o senador do Império continuou a ser procurado como dantes, ali e mais tarde na rua do Marquês de Olinda,
onde viveu numa casa entre a do conselheiro João Alfredo e a que
Joaquim Nabuco ocupou até sua conversão republicana.
Prosseguiram assim as palestras à mesa que se prolongavam
enquanto havia assunto, e assunto nunca faltava. Joaquim Nabuco
era visitante diário da casa e como andava a esse tempo escrevendo
a biografia paterna, que é um dos seus pergaminhos literários, não
se conhecendo por enquanto melhor história do segundo reinado, a
conversa concentrava-se muitas vezes na evocação de um passado bem
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próximo e contudo tão ignorado, tão ignorado e contudo tão sugestivo e edificante.
O monarquismo do conselheiro Soares Brandão era inabalável
e por isso mesmo era tolerante, dado o íeitio do seu carater. Não
queria influir sobre as convicções alheias: bastava-lhe saber que as
suas resistiriam ao tempo porque na sua vida sempre houvera
coerência, a coerência da honestidade e da virtude. A Sra. D. Maria
Anna era mais intransigente porque nela a sensibilidade era mais
vibrante, de uma vibração sempre elevada e, bondosa. A República
não encontrava misericórdia aos seus olhos como regime, mas não
fazia alarde dos seus sentimentos. Retirara-se de um meio em que
se sentiria deslocada, e deixava que lhe fossem render homenagem
os muitos que se compraziam na sua intimidade e apreciavam o seu
espírito feito de fortaleza e de caridade, de nobreza e de simpatia.

O CONSELHEIRO SOARES BRANDÃO

São apenas decorridos trinta dias depois que uma lágrima de
dor e de saudade se cristalizara eternamente na face da Pátria.
E' que um brasileiro distinto, cidadão emérito, se finara ! —
Soares Brandão.
Depois do que a seu respeito escreveu Joaquim Nabuco, que lhe
consagrava sincera e profunda amizade, aumentada pelo ostracismo
político a que o advento da República os condenou, nada mais se pode
dizer da têmpera fina do seu carater.
Com Soares Brandão, findou-se um espírito severo e independente, emancipado e votado à procura da verdade, da retidão e da
justiça.
Alma de elevada organização moral, batalhador intemerato, e
convicto dos princípios e ideias do partido liberal, era, passando para
o poder, o mais brando dos homens, o mais atraente como o provou
quando ministro no gabinete Lafayette e nas diversas províncias que
administrou, entre as quais a de S. Paulo, que ainda se lembra reconhecida dessas elevadas qualidades e dos relevantes serviços que
lhe prestou.
Se toda uma existência de abnegação e de trabalho em prol de
causas justas não fosse suficiente para demonstrar o carater nobre e
altivo de Soares Brandão, para nós, paulistas, bastava a sua administração, admirável de dedicação e desinteresse, para tornar a sua
memória querida de todos.
A santidade no espírito, a imparcialidade na justiça, a honestidade imaculada na vida pública, a honra na vida privada, a nobreza,
enfim, de todas as fidalguias na imprensa, no magistério, na admi-
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nistração, no parlamento c na política — tal foi o conselheiro Soares
Brandão.
E' por isso que lamentamos, sincera e profundamente, a perda
que o País sofreu com a sua morte.
Honremos a sua memória e ajoelhemo-nos ante esse conjunto de
tão elevadas virtudes.
S. Paulo, 30 cie setembro de 1899.
(Comercio de São Paulo).
O BEM E O BELO
Versos dirigidos a D. Maria Anna
Soares Brandão por Frei Joaquim do
Espírito Santo e pelo mesmo autographados no álbum da referida dama.

Quando a impiedade no furor descrente,
Mais insolente recrimina a Deus
Ele do belo mil florões renova,
Eterna prova dos milagres seus.
E a sã virtude com o poder celeste
Da negra veste do ateísmo zomba
E o vício torpe se torcendo imundo
Lá no profundo do abismo tomba.
E o bem e o belo no fraterno abraço
Vão passo a passo dominando a terra,
E Deus sublime por ali resume
Todo o perfume do poder que encerra.
Os ímpios tremem, quando vêem de perto
Já quase aberto do milagre o véu ;
Confusos fogem da impiedade escura,
Prevendo a altura do poder do Céu.
E se esses dotes num ditoso ente
Conjuntamente vêem dos céus descer,
Tudo governam, avassalam tudo,
Não há escudo para seu poder.

E esse ente, que reúne terno
O trono eterno donde fulge Deus.
Que dele imensas proporções retrata,
Que é prova exata dos milagres seus,
És tu. meu anjo. que- a beleza infinda,
Tão grata e linda sobre nós derramas,
És tu, meu anjo. que a virtude amena,
Sempre sercMia. pela terra inflamas.
Pois bem. prossegue piedosa e crente,
E reverente dá tua alma a Deus.
Ele que em ti sua extensão renova,
Tu. que és a prova dos milagres seus.
Vive, meu anjo, sempre boa e bela,
Qual meiga estrela que se vê brilhar;
E a humanidade se levante imensa,
Bebendo a crença, que tu sabes dar.
Para a impiedade recuar tremendo,
No céu já crendo, e nos milagres seus,
Baste o prodígio de te haver criado.
Painel doirado pelas mãos de Deus !

CONSELHEIRO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES
BRANDÃO
(DADOS BIOGRÁFICOS)
(Artigo de Ulysscs Brandão. -- "Jornal do Comércio")
Rio, dezembro, 1921
O Conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, um dos
vultos mais notáveis do regime monárquico, nasceu na outrora Província de Pernambuco, em 31 de outubro de 1840. no engenho
Santana, da freguesia de Jaboatão, pertencente ao seu avô Francisco
Pedro Soares Brandão, que veio de Portugal, como capitão de milícias, em princípios do século passado.
E, logo que chegou ao Recife, casou-se com D. Maria Francisca
de Carvalho Paes de Andrade, irmã gémea de Manoel de Carvalho
Paes de Andrade, o presidente da Confederação do Equador, e filha
do Dr. Manoel cie Carvalho Paes de Andrade, homem de reconhecido
mérito, descendente da nobre casa dos Paes de Mangualde, que veio,
em 1774, para Pernambuco, como secretário do Governador e Capitão
General José César de Menezes, reconduzido no cargo, por três vezes
sucessivas.
Foi nas matas do engenho de Santana que, em 1817, Manoel de
Carvalho se ocultou, até que a sua mãi D. Catharina Eugenia Ferreira Maciel Gouvim, uma matrona romana, conseguisse, sob disfarce,
o seu embarque para os Estados Unidos.
E foi, na capela desse engenho que, em 1824, D. Catharina,
manteve dia e noite pelo espaço de seis meses, círios acesos ante o
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oratório de N.S. da Conceição, a. implorar incessantemente o sucesso
da causa em que estava implicado o seu filho.
Francisco Pedro, o primeiro deste nome, escudeiro e cavalheiro
fidalgo da Casa Real, nascido em Lisboa, em 30 de junho de 1771 e
falecido em Pernambuco em 26 de setembro de 1836, foi no Brasil
o tronco da família Soares Brandão.
Já era, há alguns anos, senhor do engenho Santana, onde viveu
e faleceu, quando foi agraciado, por despacho real de 15 de julho de
3812, com a comenda de cavalheiro da Ordem de Cristo, pelos serviços prestados por seu pai, Juiz do Crime; em Lisboa, com honra,
zelo e patriotismo.
O Juiz do Crime em Lisboa, Dr. José Joaquim Soares Brandão,
também escudeiro, cavalheiro fidalgo e da Ordem de Cristo, nascido
em 1737 e falecido em 1783, era filho de Braz Soares Brandão, sargento-mor dos Privilegiados de Malta, Tesoureiro do Desembargo
do Paço. etc., irmão de António Soares Brandão, cirurgião-mor do
Reino e suas Conquistas, guarda-rnor e provedor da saúde do porto
de Belém, cirurgião-mor do Exército e da Real Academia de Cirurgia
da Cidade do Porto, Familiar cio Santo Ofício, etc.
E para não nos alongar, diremos que os Soares Brandão são descendentes das nobres famílias dos Soares do Tangil, Brandões e
Dantas, que teem o mesmo brazão de armas. No solar do Conde de
Sabugosa, acha-se um quadro a óleo, com o retrato Del - Rei
D. José I, ladeado pelo Marquês do Pombal e António Soares Brandão, os homens mais notáveis do seu tempo.
Teve Francisco Pedro doze filhos, entre eles, Francisco Pedro,
o segundo da família, nascido no Recife em 5 de julho de 1817 e
falecido em 7 de março de 1895, que foi o senhor do engenho Ribeirão,
na Vitória e mais tarde do engenho Antas, em Serinhãem, que pertenceu ao Marquês de Olinda.
Francisco Pedro Soares Brandão casou-se, em 2 de fevereiro de
1838, com D. Maria Rissa Gonçalves da Rocha, filha de Francisco
Gonçalves da Rocha, senhor do engenho S. Braz, em Serinhãem, e
avó de Isidora, poetisa e escritora, a única mulher que faz parte da
Academia Pernambucana de Letras.
O Conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão foi o primogénito deste casamento.

Em 1861 formou-se em direito pela Faculdade do Recife, onde
deixou uma boa nomeada de estudioso, de inteligente e de bem comportado .
Iniciou desde logo a sua carreira na advocacia, que interrompeu
para ser nomeado juiz de órfãos da capital. Em 14 de setembro de
1867, casou-se com D. Maria Anna Paes Barreto, sobrinha do Conde
de Boa Vista. De sorte que um sobrinho neto de Manoel de Carvalho de Paes de Andrade, o presidente da província eleito pelo povo,
em 1824, se ligou pelo casamento com a neta de Francisco Paes Barreto, Morgado do Cabo, o presidente nomeado pelo Imperador
D. Pedro I, em oposição àquele, que foi uma das causas da revolução
republicana e federativa, que passou à história com o nome de Confederação do Equador.
Em 1869, entrou para a redação d'A Provinda, órgão do partido
liberal, com Epaminondas de Mello, J. A. de Figueiredo e Ulysses
Vianna. Fez parte da deputação provincial e por muitos anos foi o
orador do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano.
Nomeado Presidente de Alagoas, em 9 de fevereiro de 1878,
tomou posse em 11 de março, tendo deixado a administração em 20 de
novembro, para vir para a Câmara, como deputado geral por Pernambuco.
Nomeado Presidente do Rio Grande do Sul, em 26 de fevereiro
de 1881, tomou posse em 19 de maio e esteve na administração até
14 de janeiro de 1882, quando recebeu o título de Conselheiro de Estado extraordinário (*) e, mais tarde, o de Veador de S.M. a
Imperatriz.
Nomeado Presidente de S. Paulo, em 18 de fevereiro de 1882,
tomou posse em 10 de abril e passou a administração em 4 de abril
de 1883.
Entrando em uma lista tríplice para Senador, com Epaminondas
de Mello e Manoel Portella, foi o escolhido pelo Imperador, que era
conhecedor dos caracteres, e dava importância capital aos valores
morais.
No Ministério Lafayette, em 24 de maio de 1883, foi chamado
para a pasta de Estrangeiros, que ocupou até a retirada do mesmo,
a 6 de junho de 1884.
(*) — Conselheiro da Coroa, e não de Estado. (L.I.)
3690
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Soares Brandão foi agraciado com muitas comendas do País e
do estrangeiro, sendo o único brasileiro que recebeu a Gran Cruz da
Águia Branca da Rússia. (*)
Fez, pois, o Conselheiro Soares Brandão a sua carreira política
nos sete anos em que o partido liberal esteve no poder, de 1878 a
1885, com a graduação dos postos, a submissão ao chefe, e a disciplina
partidária. Quando subiu o partido, em 1878, foi chamado por Sinimbu, organizador do Gabinete, para a pasta dos Estrangeiros, o
Barão da Villa Bella, Dr. Domingos de Souza Leão.
Desde então ficou consolidado, em Pernambuco, o prestígio da
família Souza Leão, aliada por laços de sangue e de amizade à família
Soares Brandão.
Villa Bella, como chefe do partido liberal, teve a habilidade de
escolher e a sorte de encontrar, na sua família e nas famílias aliadas
à sua, auxiliares de valor, como Luiz Felippe, Soares Brandão,
Joaquim Nabuco, Segismundo, A. de Siqueira, Ulysses Vianna e
outros.
Daí o murmurar-se em oligarquia da família Souza Leão, quando
não se tratava senão de um governo aristocrático, cuja organização
tinha ainda um feitio patriarcal, devido às tradições deixadas pelas
famílias Cavalcanti e Rego Barros.
Nesses governos aristocráticos, a chefia cabia ao mais digno e
respeitado; e os seus auxiliares eram escolhidos sempre entre os que
tinham mais mérito e capacidade.
Pernambuco foi deste modo governado, por longos anos, pois o
governo democrático, com a independência nacional e a República,
não tinha podido se manter, em 1817, nem com a República e a Federação, em 1824, por não estar ainda preparado o povo para este
regime de liberdade e de autonomia, mergulhado na escravidão e
com a política de absolutismo, que chegou a sistematizar o terror
nesses anos, entre os heróis de visão patriótica, que foram perseguidos
e sacrificados pelos mesmos ideais, triunfantes em 1822 e em 1889.
Conheci o conselheiro Soares Brandão já na República, em 1892
quando, formado em ciências jurídicas e sociais, vim de Pernambuco,
minha terra natal, para as alterosas montanhas de Minas Gerais, onde
iniciei minha carreira pública.
(.*) — Também a possuiu, entre outros, o Marques de Paraná. — L.T.
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Desta data até 1896, em que me casei, fui seu hóspede muitas
e muitas vezes, sempre que vinha ao Rio. Tinha no seu lar, que era
uma sobrevivência dos nossos lares antigos, onde a honra e a dignidade moravam juntas, a melhor das acolhidas. E no recesso desse
lar, onde se cultivava o prazer intelectual de conversar, era que se
avaliava do mérito de Soares Brandão, que foi o mais perfeito
exemplo de conduta privada, que eu tenho conhecido.
Foi nessa escola de boa educação e de bons exemplos, que se formou o meu espírito e o meu carater.
Referindo-me à sua conduta privada, sem falhas, como a sua
conduta pública, não posso deixar de falar de D. Maria Anna Soares
Brandão, uma dona dos tempos idos D. Marocas, como era tratada
por todos, da gloriosa estirpe dos Rego Barros, que pela sua beleza,
pelo' seu espírito e pela sua cultura, se manteve sempre na altura das
posições que o seu marido ocupou. Em toda a parte ela se impunha
pela sua energia dominadora, uma feição do seu carater, pela sua
graça, pelo seu ar senhoril, e pelo seu porte de rainha, de todos recebendo preito e vassalagem.
Não lhe faltaram homenagens em prosa e em verso, foi mesmo
glorificada pelos maiores poetas do seu tempo, Maciel Monteiro e
Paes de Andrade, os grandes líricos da nossa família.
Ela, porem, que se habituou a uma vida modesta, e que era uma
mulher do interior, só vivia para o seu marido e para os seus filhos,
Francisco, João e Maria Eulalia, ainda vivos, aqueles casados, e que seguem os exemplos de seus pais. Brandão, como era tratado pelos seus
íntimos, não era simples e modesto só no seu lar, era simples e modesto em toda a parte e em todas posições. O seu espírito era calmo
e ponderado, um espírito composto de moderação de experiência e
de bom senso. A sua inteligência era esclarecida por vasta ilustração.
Era cativante, sobretudo, pela sua delicadeza e pela sua brandura.
Nunca o vi zangado, nem impaciente, nem mal humorado, era
sempre o mesmo, tinha a energia da calma, como eu costumava dizer.
Meu padrinho, como sempre lhe chamei, tinha o culto da honra,
e foi um homem superior pelas suas virtudes, que chegou a atingir a
perfeição.
Com a sua mansidão e a sua doçura, só conheci ele e a minha
boa companheira dos dias felizes Germana, a minha querida mulher.
Aqui pergunto a mim mesmo se, por ser sobrinho, tratado como filho,
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seu afilhado de batisrno e de casamento, eu me deixo levar pelo coração ou por alguma manifestação mórbida de minha sensibilidade afetiva. O que seria motivo de suspeição, que não se dá, porque o que
acabo de dizer, vem do cérebro, é produto do meu espírito de observação psíquica dos homens, alem de que, em matéria de sentimentos,
o que a dor não consome, o tempo destroi. Bem sei, entretanto, que
não basta o meu obscuro testemunho, por isso passo a transcrever os
depoimentos dos notáveis escritores, que primaram sempre por uma
escrupulosa verdade histórica, Joaquim Nabuco e Oliveira Lima.
Pela A Notícia, de 2 de maio de 1899, quatro meses antes da
morte de Soares Brandão, escreveu Nabuco: "Devo à amabilidade do
escritor desta série a do diretor da Notícia, o privilégio, concedido à
amizade, de ser eu quem dê o traço do conselheiro Soares Brandão,
na galeria dos ministros de estrangeiros que esta folha está publicando.
O que lastimo é não me ter ocorrido pedir igual favor em relação a Villa Bella (Domingos de Souza Leão), de quem Soares Brandão politicamente procede, como eu, com a diferença que ele não recebeu só do nosso saudoso amigo o fiat parlamentar que eu recebi,
recebeu, também, o molde, o ritmo, o temperamento.
Sem Villa Bella eu de certo não teria entrado para o parlamento
e não teria tido carreira política sob a Monarquia; Brandão, porem,
mesmo sem ele, mais cedo ou mais tarde, teria chegado à Câmara,
ao Ministério, ao Senado, ao Conselho de Estado e, combatendo um
pouco a sua modéstia, à presidência do Conselho, para a qual, pelo
menos Saraiva, que pensava muito como o Imperador, dentro de
alguns anos mais o indicaria de preferência a qualquer.
E' que as qualidades que lhe valeram a confiança de Villa Bella
lhe teriam conquistado a de outros chefes com quem ele servisse, como
conquistaram a do Imperador.
"Sr. Soares Brandão, disse-lhe uma vez Martinho Campos,
quando Presidente do Conselho, não sei o que o Sr. fez no Rio
Grande do Sul, que sempre que trato de nomear presidentes, o Imperador lembra-me logo o seu nome ?"
O que ele fizera é muito simples dizer: fizera-se conhecer.
A presidência do Rio Grande do Sul, pela influência de Silveira
Martins, a quem o ligava sua admiração pessoal e sua gratidão pernambucana de leão, fora a pedra de toque do seu quilate político, das
suas qualidades essenciais, como: a lealdade ao partido, dentro, porem,

da lei, da equidade, da autoridade moral do múnus publicum que
exercesse; a afabilidade, indulgência, condescendência natural do
homem do mundo até o limite de sua responsabilidade, da compreensão do seu mandato; a dignidade de maneiras, a cortesia que não
diferençava posições, simples, igual, espontânea, em todas as circunstâncias ; a reserva, o critério, o sangue frio, o sentimento apurado da
honra, a dedicação aos amigos, a sinceridade na palavra e no silêncio;
a prudência, o ânimo conciliador, o espírito arbitrai de juiz que ficou
sendo ainda depois de despir a toga."
E depois de sua morte, fez o seguinte epitáfio, que se acha gravado em seu túmulo, no cemitério de S. João Batista:
"Sua vida foi uma extensa, constante, suave e inflexível trajetória pelos radiantes e imaculados espaços do amor, do desprendimento
e do dever: o mundo moral não ofereceu no seu tempo um espetáculo
mais digno de Deus." (Joaquim Nabuco).
E Oliveira Lima, fazendo a sua biografia para o Almanaque de
Pernambuco de 1920, entre outros elogios, disse:
"Não faltaram pois, honras nem cargos ao conselheiro Soares
Brandão: o que lhe faltou, bem como ao conselheiro João Alfredo
- cuja, popularidade data da Abolição, a que presidiu —, foi a exata
apreciação pelo comum da gente da sua terra da superioridade da sua
inteligência. Não se dispensava, quer a um quer a outro, todo o
valor que lhes cabia. F. de C. Soares Brandão foi um homem de
grande cultura, de notável sagacidade política, de larga visão pública
e de extrema tolerância.
Essa tolerância tanto provinha dos seus princípios, como do seu
coração, que ressumbrava bondade.
Não havia mais perfeito cavalheiro, amigo mais leal, homem de
família mais completo, carater em suma mais formoso. Seria o caso
de tratá-lo de fidalgo de raça, se não fosse a triste reputação que de
si deixaram tantos fidalgos."
"Seu tipo era varonil, ao mesmo tempo que a expressão era
suave.
A barba muito cerrada, quando encaneceu, passando de um preto
azeviche a um branco de neve, ajuntava uma nota de maior respeito
à sua fisionomia calma, atraente, respirando simpatia, sem os exageros
convencionais que hoje é tão costume por-se no trato para o torrar
mais fino, e que apenas serve para diminuir-lhe a sinceridade, a dis-
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tinção. Nem as sobrancelhas demasiado espessas conseguiam emprestar severidade a um rosto que, no olhar como no sorriso, projetava
amenidade.
Pelo mais feliz dos consórcios, a dignidade, tanto de maneiras
como de pensar, que era nele um culto, não prejudicava aquela amenidade, que era incomparável".
"Na intimidade, conversando e discutindo entre amigos, descobria-se o parlamentar traquejado nas lides oratórias, com a diferença
que se despia de qualquer ênfase possível na tribuna e revestia uma
deliciosa simplicidade, que era aliás sua principal característica.
Simplicidade nas palavras, simplicidade nas ações, porque a sua alma
era sem refolhos, era a alma do varão justo por excelência, em que
se não encontrava um defeito".
Creio que está dito tudo, nada mais me cumpre dizer.

CENTENÁRIO DE UM GRANDE BRASILEIRO

- Pede a palavra o dr. Hannibal Porto e diz: Sr. Presidente.
"Sua vida foi uma extensa, constante, suave e inflexível trajetória
pelos radiantes e imaculados espaços do amor, do desprendimento e
do dever; o mundo moral não ofereceu no seu tempo um espetáculo
mais digno de Deus." Eis as palavras escritas por Joaquim Nabuco
para servirem de epitáfio no túmulo do conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, nascido em Pernambuco no dia 31 de outubro
de 1840.
Cultuando esta Associação a memória dos brasileiros que se notabilizaram por suas virtudes, talento, patriotismo e grandes serviços
à coletiviclade, não é de estranhar que venha eu rememorar aqui a
figura excelsa do conselheiro Soares Brandão, senador do Império,
Ministro das Relações Exteriores no ministério Lafayette em 1883,
deputado geral e provincial em várias legislaturas e presidente das
províncias de Alagoas, em 1878, Rio Grande do Sul, em 1881, e São
Paulo, em 1882, e Conselheiro da Coroa em 1882.
Advogado brilhante, mantendo uma banca invejável pelo número
e qualidade da clientela, nesta metrópole, depois de ter exercido o
cargo de Juiz de Órfãos do Termo da capital de Pernambuco, seu
Estado natal, veio o Conselheiro Soares Brandão a falecer em 11 de
setembro de 1899.
O Instituto Histórico e Geográfico, que vem promovendo sessões
comemorativas dos centenários dos vultos eminentes da nacionalidade,
vai realçar no dia 30 do corrente o centenário do Conselheiro Soares
Brandão, estudando sua personalidade e pondo em destaque a admi-
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ravel e edificante trajetória de sua vida, cheia de transes edificantes
e ensinamentos, no campo da moral e do civismo.
Esta tribuna não comporta, pela natureza da finalidade da instituição, uma digressão à altura do homenageado, que requereria longo
estudo à luz dos fatos no terreno político e social, sobretudo no primeiro, em o qual ele foi um exemplo de servidor devotado, honesto
e ponderado, no Brasil. Àquele Instituto fica a honrosa atribuição,
condizente com sua organização tradicionalista. Isto, entretanto, não
priva que se preste o devido preito a quem, tanto subindo no conceito
público em sua época, contribuiu para o engrandecimento económico e
financeiro das regiões que mereceram a sua ação justa, escrupulosa,
inteligente e proveitosa, na administração dos negócios públicos.
Proclamada a República, o conselheiro Soares Brandão, fiel às
suas convicções políticas, retraiu-se, dedicando-se exclusivamente aos
misteres da sua profissão.
Dele disse, por esse tempo, Joaquim Nabuco, que "foi no retraimento forçado dos anos que se seguiram à queda do Império que
o seu espírito, isolado do meio político, readquiriu a cor nativa que a
política partidária sempre destrói, e chegou a toda a sua livre expansão. .. Nesses anos, prossegue o grande tribuno e parlamentar, foi
que eu mesmo vim a conhecê-lo, intimamente, e posso dizer que não
conheci o seu igual... Não há em suas afinidades dessas inexplicáveis
incoerências que fazem com que o homem aspire, por assim dizer, ao
mesmo tempo a subir e cair. Não se formam precipitados em sua natureza íntima; toda ela, sob qualquer reativo, fica transparente e cristalina , Também sua vida passou-se na torre de marfim do seu primeiro e único ideal: ele colocou sua ambição de moço em um sonho
tão alto que, realizado, foi para ele o perpétuo encantamento. . ."
Ainda apreciando tão distinta personalidade, Oliveira Lima, o
historiador e diplomata, assim se expressou: "era sempre o mesmo
em todas as ocasiões, recebendo diplomatas ou pretendentes no seu
gabinete de ministro, dando consultas forenses no seu escritório de
advocacia, discursando na tribuna do Senado ou presidindo sua mesa
hospitaleira. Porque a casa do conselheiro Soares Brandão
continuou depois da República a ser o ponto de reunião social dos pernambucanos, ' naturalmente dos afeiçoados ao antigo regime, ao qual
ele permaneceu fiel sem ostentação, ou dos que colocam o sentimento
nacional acima dessas questões em suma secundárias de formas de

governo e portanto mesquinhas ao lado da grande vibração patriótica. .. Na intimidade, conversando e discutindo entre amigos, descobria-se o parlamentar traquejado nas lides oratórias, com a diferença que se despia de qualquer ênfase possível na tribuna e revestia
uma deliciosa simplicidade, que era aliás sua principal característica.
Simplicidade nos modos, simplicidade nas ações, porque sua alma era
sem refolhos, era a alma do varão justo por excelência, em quem se
não encontrava um defeito".
Parece-me, pois, justo e oportuno requerer se inscreva na ata da
presente sessão um voto de solidariedade ao Instituto Histórico e
Geográfico nas homenagens que vão ser prestadas pela centenária
corporação ao Conselheiro Soares Brandão, como preito de reconhecimento aos seus serviços à Pátria, que honrou nos postos que lhe
foram indicados na magistratura, na política e na administração.
O Sr. Presidente diz que a proposta feita merece todo o apoio
dia Casa porque representa um ato de justiça à memória de um brasileiro que honrou a nacionalidade. Um povo se engrandece pelo respeito e pelo culto dos seus grandes vultos. A Associação, ligada a
todos os grandes acontecimentos brasileiros, recebe com emoção a proposta que acaba de ser apresentada.
(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO Rio DE JANEIRO -- Sessão de 23
de outubro de 1940 -- "Boletim Semanal" -- N. CCLII de 26 de
outubro de 1940).

.Vi.

CENTENÁRIO NATALÍCIO DO CONSELHEIRO SOARES
BRANDÃO
CONFERÊNCIA REALIZADA NO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS,
EM 7 DE NOVEMBRO DE 1940, PELO SEU PRESIDENTE, DR. AUGUSTO

PINTO LIMA.

Meus senhores !
O Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, que tenho a
ventura de presidir, por consenso de meus nobres colegas, estabeleceu
como incentivo de patriotismo estudar a vida dos grandes vultos de
sua história política, enaltecendo-lhes o mérito e venerando-lhes a memória. Assim, na Casa de Montezuma foram ouvidas as vozes dos
melhores oradores, narrando o que de sublime fizeram os homens do
Império e da República, para tornar maior o Brasil, que Deus já fez
tão magnífico. Por isto lembrou-se o vosso humilde diretor de festejar modestamente, embora, o centenário de um dos maiores políticos
do tempo de antanho. Refiro-me ao Conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão. Já o Instituto Histórico e Geográfico cultuou-lhe a memória, no dia 30 de outubro, dedicando ao ilustre brasileiro uma sessão, que foi um triunfo de oratória e de nobreza. No
regime passado havia nos políticos que serviam o país a chama do
ideal, que os aureolava de um sentimento puro de amor à verdade,
impedindo-os de desejar os bens materiais, como recompensa de uma
vida de renúncias e de sacrifícios. Os homens daquele tempo depois
de gerir os negócios do Estado morriam pobres. Era a pobreza hon-
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rada, legado glorioso, que seus filhos recebiam orgulhosos, da virtude
de seus pais.
A tempera desses varões de Plutarco, à semelhança do aço de
Toledo, era fina, flexível, inquebrantável.
Homens que amavam o poder, mas se lhe não escravizavam, que
serviam o Rei, mas se lhe não submetiam, que procuravam a verdade
como a suprema luz de suas consciências imaculadas. Foram, meus
senhores, eles, os grandes do Império, que tornaram possível a unidade do colosso, que habitamos, como nossa pátria indestrutível, apesar
de todas as comoções intestinas, que vão abalando o organismo nacional. A obra feita no passado, ainda não longínquo, obra de construção do carater, nós a vamos sentindo solida, na grandeza de suas
linhas, que se conservam intactas, quando olhando, para seus arquitetos, compreendemos a beleza do trabalho contínuo de suas ações
beneméritas. Um desses construtores da alma brasileira, no'Império,
foi o homenageado de agora, cujo centenário é uma glória, para
todos nós, que lhe aplaudimos o nome, com todo o entusiasmo da
nossa admiração.
O conselheiro Soares Brandão descendia de Francisco Pedro
Soares Brandão e de Maria Ritta Gonçalves da Rocha, tendo nascido
no engenho de Santana, Jaboatão, em 31 de outubro de 1840.
Na sua nobre linhagem conta-se a avó paterna, irmã gémea de
Manuel de Carvalho Paes de Andrade, Senador do Império, que foi
Presidente da Confederação do Equador. A família de Conselheiro
Soares Brandão primava pela aristocracia de sua origem, aristocracia
que soube conservar até hoje, dando a essa nobre estirpe de pernambucanos um lugar destacado na culta sociedade, em que brilham, por
sua esmerada educação e distintas maneiras.
Soares Brandão foi, em toda sua vida pública, um espírito de alta
discrição, o que explica não haver desempenhado funções de mais
elevada responsabilidade. Avesso, por índole, a atitudes espetaculares,
gostando da penumbra do gabinete de estudo, onde desenvolvia a sua
inteligência de escol, preparando-a para as lutas ásperas da tribuna
parlamentar, Soares Brandão, de quem Joaquim Nabuco escreveu que
o Imperador destinava à presidência do Conselho, fugiu sempre de
impor-se por atos ou gestos de barulhenta publicidade.
No entretanto, tal foi o seu merecimento que, formado em direito,
bem moço, ocupou, desde logo, cargos de relevância política e admi-

nistrativa. Foi Juiz de Órfãos do termo da Capital da Província de
Pernambuco, sua terra natal, sendo o decreto de sua nomeação referendado por Martim Francisco Ribeiro de Andrada, e o de sua recondução pelo Barão das Três Barras. Abandonou a magistratura,
ingressando na advocacia, que exerceu até falecer.
Deputado provincial, deputado geral, senador do Império, Ministro dos Estrangeiros, no Gabinete Lafayette, Presidente das Províncias de Alagoas, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Conselheiro da Coroa, Veador de S. M. a Imperatriz.
Condecorado com a Comenda de Cristo, de Portugal. Grã Cruz da
Águia Branca do Império da Rússia. Grã Cruz de Leopoldo I do
Reino da Bélgica. Grã Cruz de Simão Bolívar da República da
Venezuela.
Todas essas posições e todas essas honrarias Soares Brandão recebia sem vaidade nem arrogância. O feitio simples de seu espírito
lhe não permitia as manifestações ruidosas de uma alegria descabida.
Quem o visse após tais provas de estima pública encontrava-o sereno,
de uma serenidade digna do apreço, em que eram tidos seus relevantes serviços à Nação. Não admira, pois, que o descobrisse Villa
Bella, o chefe liberal, que foi como o seu introdutor na vida política
do Império.
Joaquim Nabuco, enumerando as qualidades essenciais do leão
pernambucano, a pedra de toque do seu quilate político, o valor moral
do conselheiro Soares Brandão -- o faz nos seguintes termos:
"a lealdade ao partido, dentro, porem da lei, de equidade, da autoridade moral do múnus publicum que exercesse;
a afabilidade, indulgência, condescendência natural do
homem do mundo até o limite da sua responsabilidade, da
compreensão do seu mandato; a dignidade de maneiras, a
cortesia que não diferençava posições, simples, igual, espontâneo em todas as circunstâncias; a reserva, o critério, o
sangue frio, o sentimento apurado da honra, a dedicação aos
amigos, a sinceridade na palavra e no silêncio; a prudência,
o ânimo conciliador o espírito arbitrai do juiz que ficou sendo
ainda depois de despir a toga." .
Meus colegas, o excelso escritor pintou em cores vivas o carater
de Soares Brandão que, como ele, Joaquim Nabuco teve a mesma
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origem política — Villa Bella (Domingos de Souza Leão), com a diferença, acrescenta, "que Soares Brandão não recebeu só do nosso saudoso amigo o fiat parlamentar que eu recebi, recebeu também, o molde,
o ritmo, o temperamento.
Como acabamos de ver, o traço característico da personalidade do
grande político liberal pernambucano era o equilíbrio de seu espírito
tem formado. Modesto, cortês, reservado, imparcial, digno, equânime,
dedicado, sincero. Soares Brandão era, por excelência o tipo do
homem equilibrado. Nem, senhores, os azares da política, tão madrasta e tão perversa, conseguiram alterar-lhe a substância de suas
qualidades pessoais. Estivesse onde estivesse, na refrega da luta ou no
silêncio do gabinete era sempre o mesmo Soares Brandão, de florete
em punho e punhos de renda. Macio no falar, delicado na frase, irónico
no verbo, a palavra era-lhe sempre um instrumento de sinceridade e
jamais o meio de esconder o pensamento.
Aliás o físico do conselheiro Soares Brandão refletia, como num
espelho polido, a beleza de sua alma.
Era o advogado pernambucano um homem de formoso aspecto,
vestindo-se com fidalga elegância, maneiroso, correio, encantador. A
sedução da sua figura senhoril atraia-lhe todos os olhares, conquistando-lhe de pronto todas as simpatias.
Não era orador de arroubos tribunícios, de trovoadas de retórica
como Silveira Martins, o verbo divino da liberdade. Era antes o
orador do coração falando à imaginação dos poetas, dos contemplativos, dos místicos. Tinha os gestos ponderados, medidos, adequados.
Não gesticulava como Danton, nem era impetuoso como o cavalgar
das ondas no mar irritado. Preferiria a mansidão das maneiras ao atropelo da palavra. Vencia pelo sangue frio, nunca se deixando arrastar
pela veemência da paixão. Era um adversário temível, justamente
porque era moderado e comedido. A paixão jamais foi boa conselheira
quando abandonada da reflexão. Não quero, com isso, avançar que
o conselheiro Soares Brandão fosse um pusilânime, em política.
Muito ao contrário. Melhor do que o vosso presidente dirá ainda
Joaquim Nabuco sobre a valentia moral do leão do norte, quando
descreve os últimos dias da monarquia, época em que Soares Brandão
mais apareceu no cenário político. São estas as palavras do autor de
Um estadista do Império:

— 79 —

"... a época agitada em que entrou para a Câmara,
a dissolução intestina dos partidos que produziu pelo seu
fracionamento a decadência do governo, onde no apogeu do
Império só apareciam as capacidades e as influências não
consentiram que ele guardasse em política todos os seus
traços, alguns dos quais trocou pelos do partido, da época,
dos acontecimentos"
Esta a razão, pela qual continua o tribuno liberal, da abolição:
"... sua individualidade não teve tempo de afirmar-se
e de ser conhecida e foi infelizmente no retraimento forçado
dos anos que se seguiram à queda do Império que o seu espírito, isolado do meio político, readquiriu a cor nativa que
a política partidária sempre destrói, e chegou a toda a sua
livre expansão... "
Tão grande se afigurou a estatura de Soares Brandão, por esse
tempo, ao seu amigo íntimo, que Joaquim Nabuco escreveu a seu respeito palavras que não podem ser esquecidas no momento em que
festeja o Instituto o centenário do ilustre brasileiro:
"Nesses anos foi que eu mesmo vim a conhecê-lo intimamente, e posso dizer que não conheci o seu igual..."
Ninguém é profeta na sua terra, escreveu referindo-se ao conselheiro Soares Brandão, o académico Oliveira Lima, acentuando que
ele recebeu na verdade os mais altos testemunhos da estima e consideração dos seus conterrâneos, mas porque no seu tempo de homem
público havia partidos organizados, cuja solidez resistia à indisciplina
individual fomentada pelas ambições; chefes permanentes que sabiam
avaliar os serviços prestados e ajuizar da capacidade dos seus correligionários, e por cima desta hierarquia partidária, um soberano justiceiro e magnânimo como o foi Dom Pedro II, exercendo, sem preocupações estreitas e pessoais, que eram por si alheias à majestade de
suas funções, o papel de árbitro superior, distribuindo a censura aos
que a mereciam e conferindo o galardão aos que deste se mostravam
dignos.
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A censura implicava o ostracismo, o galardão, o poder naquela
atmosfera de ordem em que primava a organização.
Não faltaram, pois, honras nem cargos ao conselheiro Soares
Brandão; o que lhe faltou, bem como ao conselheiro João Alfredo,
cuja popularidade data da Abolição, a que presidiu, foi a exacta apreciação, pelo comum da gente da sua terra, da superioridade da sua inteligência. Não se dispensava, quer a um quer a outro, todo o valor
que lhes cabia. Francisco de Carvalho Soares Brandão foi um homem
de grande cultura, de notável sagacidade política, de larga visão pública e de extrema tolerância. Todos nós sabemos como era irreverente o espírito de Oliveira Lima. Por isso devemos admirar nas
suas palavras o grande conceito em que tinha o político liberal que
entendia ser o caso de tratá-lo de fidalgo de raça, se não fosse a triste
reputação que de si deixaram tantos fidalgos. Ainda esse espírito
jrondeur se manifesta na justa observação que faz ao referir-se à escolha de Soares Brandão numa lista tríplice, para senador do Império,
em que figuravam, também, Epaminondas de Mello e Manuel Portella
— o pessoal político daqueles tempos avantajava-se, manifestamente,
ao de agora. Oliveira Lima escrevia em 13 de maio de 1919. Como
o tempo passa ! Estamos em 1940 ! Observa Oliveira Lima que
Soares Brandão de seu natural era pouco áulico, mas mesmo nos
cargos da Corte não negava a colaboração da sua compostura e do seu
tacto. E' um prazer intelectual conviver com os homens de espírito
agudo e atilado, lendo e relendo as suas obras, em que fixam o sentido da vida, num estilo fácil e escorreito. Oliveira Lima, ao afirmar
que Soares Brandão não tinha inimigos, diz que não era pela razão
apontada pelo marechal hespanhol Narvaez, de que tal ausência se
explicava pelo fato de tê-los mandado suprimir, mas porque a sua
bondade os desarmava. No entretanto, teve, sim, muitos invejosos da
felicidade do seu lar, da consideração inatacável que desfrutava, das
posições que facilmente -conquistou, muito mais pela equidade e ponderação dos que dirigiam a nação do que pelo favor popular, que
.nem sempre mede sua justiça. Estes eram os que atassalhavam seu
mérito, latindo baixo, como que envergonhados da má ação; os que
depreciavam seu talento no campo do direito, no da história e no da
ciência da administração, sem desdenhar a literatura da imaginação.
(Oliveira Lima).

Apossa-se de mini, nobres colegas, o medo de vos ter importunado, abusando do direito de falar.
A personalidade, porem, do Conselheiro Francisco de Carvalho
Soares Brandão de tal forma nos empolga que toda a impertinência
de tempo não deve ser tomada em conta, contra o vosso humilde interprete nesta justíssima homenagem ao mérito.
Mas terei desempenhado bem o meu dever de discursar sobre
a vida do Varão de Plutarco, que acabo de expor a assembleia tão
seleta quanto culta ? Diz-me a conciência que faltei lamentavelmente à missão de que fui incumbido, pela gloriosa Casa de Montezuma. Porque, meus senhores, a vida de um grande homem não é só
a vida exterior, a que se passa nas ruas, nas praças, nos lugares públicos. É, principalmente a vida interior, a do seu lar, a da sua casa.
a do seu coração. E dessa vida ainda não tratei. O conselheiro Soares
Brandão foi não há dúvida nenhuma o mais feliz mortal no recesso
de sua família. Casou-se com uma grande dama. Di-lo Oliveira Lima.
Chamava-se D. Maria Anua Soares Brandão, sobrevivendo a seu
ilustre marido o senador do Império Francisco de Carvalho Soares
Brandão. Seus dois filhos, Francisco e João, colegas nossos aqui presentes, continuam a tradição paterna, honrando sobremodo o nome que
é, para cies, motivo de justificado orgulho. Casaram-se, em S. Paulo,
na família dos Condes do Pinhal, estando viva a Condessa do Pinhal,
que festejou há poucos dias o seu 99.° aniversário natalício, o que
foi motivo de júbilo, para toda a sociedade paulista e carioca. O perfil
de D. Maria Anna, de nobilíssima linhagem, descendente dos Paes
Barreto, contando entre seus antepassados o marquês do Recife, o
famoso Morgado do Cabo, foi feito magistralmente por Oliveira Lima,
a quem, mais uma vez, peço emprestada a pena. "Dotada de peregrina inteligência, tão inteligente quanto formosa, e tendo recebido
esmerada educação, completada por uma residência na Europa, onde
logo ao limiar recebeu o tributo poético de Thomaz Ribeiro, a senhora D. Maria Anna foi uma das elegantes do Recife de 1865, um
Recife em que havia elegância e vida de sociedade.
Do Recife veio a grande dama para o Rio de Janeiro acompanhando o marido que vinha como deputado geral e depois senador,
aqui fixando definitivamente, residência.
3690
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Meus Senhores !
Vou terminar. O conselheiro Soares. Brandão morreu como viveu
— fiel aos seus credos, monarquista, católico, liberal. Nunca maldisse
da República, nunca renegou o passado. No seu espírito conciliador
se não aninhavam ódios riem malquerenças, é verdade. Mas sua vida
foi sempre uma ascensão para o Ideal, que consubstanciou, em tudo
que o cercava — Deus, a Família, a Pátria.
Amou com fervor o lar que formou à imagem e semelhança de si
mesmo, sem jacas, puro como a mais brilhante pedra preciosa.
Amou o Império, com a chama viva de sua alma de patriota,
servindo ao Rei, com os entusiasmo de sua peregrina inteligência,
sem aulicismo ou sujeição.
Amou a Deus, fonte e origem de toda a felicidade, como o crente
que, caminhando na Terra, só enxerga o Céu, mansão de alegrias, e
recompensa de uma vida gloriosamente coroada no tempo e no espaço.
Amou o Brasil, resumo de todos os anelos de seu coração, porque no torrão abençoado que o Cruzeiro do Sul ilumina via o conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão toda a grandeza do direito, todo o poder da justiça, toda a pujança da liberdade.
Honra e glória à sua memória imortal ! ! !
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