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1 

E' com a maior timidez que ouso descrever a bella 
cidade de S. Paulo. São tantas as bellezas que ella 
encerra que receio fazer uma descripção que não es· 
teja na altura a que ella tem direito. t 

Depois que deixei a Faculdade de Direito, ha 
pouco mais de 30 annos, nunca mais tive occasião de 

- visitar essa cidade, que tantas recordações e saud.ades 
me deixou dos tempos em que neUa estudei. 

S. Paulo, quem te viu e quem te vê ! 
Não passavas naquelles tempos de uma pobre al

deia, completamente segregada do Rio de Janeiro. 
Fazia-se então a viagem por mar até Santos e 

dabi pela estrada de ferro até o alto da serra do 
Cubatão. 

A estrada de ferro de S. Paulo ao Rio de Janeiro, 
hoje Central do Brazil, ainda não era objecto das co· 
gitações dos nossos financeiros . 

1 Estas impreSiões sii.o o reeuUado de 15 dias om q11e estive na 
cidade do s. Paulo . 
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8 A CIDADE DE S. PAULO 

Tinhas então as tuas ruas sem calçamento, illumi· 
nadas pela luz baça e amortecida de uns lampeões de 
azeite, suspensos a postes de madeira; tuas casas, quasi 
todas terreas, tinham nas janellas umas rotulas através 
das quaes conversavam os estudantes comas namoradas; 
os carros de bois guinchavam pelas ruas, sopesando 
enormes cargas e guiados por míseros captivos, que 
empunhavam compridas varas com um ferrão na ponta ; 
as donzellas, formosas como são as paulistas, com a ca
beça e o r~sto envoltos em uma mantilha, caminhavam 
em direcção ás egrejas que eram muito procuradas. 

Oh ! que de encantos tinhas naquelles bons tempos, 
que infelizmente não voltam mais ! 

O Braz, a Mooca e o Pary eram então insignifi-
• cantes povoados com algumas casas de sapê, que a 

medo erguiam-se no meio de espessos mattagaes ; a 
Varzea do Carmo, o logar escolhido para caçadas de 
cabritos: o Cambucy, o ponto de reunião dos rapazes, 
verdadeiros bohemios, que ahi jogavam o democratico 
marimbo, os aristocraticos voltarete e lansquenet e 

davam sqberbos bailes Pkospkorescen/es ,· as ruas re
pletas de republicas de estudantes, que davam vaias 
infernaes nos futricas, formigões, cascabulhos, ca
loiros e bichos que por ellas transitavam. 

Era o tempo em que Fagundes Varella, já alcoo
lisado, ia ao cemiterio da Consolação, em noites de 
um luar claro, recitar o bello Canlico do Calvario 
sobre a sepultura do filho, que elle tanto idolatrara ; 
em que Joaquim Augusto, João Eloy, Velluti e Julia 
de Azevedo faziam as delicias das platéas do theatro 
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A CIDADE DE S. PAULO 9 

S. José; em que o Batuira em um theatro improvisado, 

nos fundos de uma taverna, representava um Othelo 
impossivel, que provocava colossaes gargalhadas, 

misturadas de vaias e applausos ; em que os estu· 

dantes iam á tradicional festa da Penha, em grupos 
de 10 ou 15, montados todos em chucros e lazarentos 
burros, uns trotões, outros passarinheiros, e que só 
caminhavam á custa de vergastadas que estalavam 

nas descarnadas ancas; em que havia grande mo

vimento litterario, representado nas sociedades Ensaio 
Philosophico, onde fez-se ouvir Monte Alverne, e 
Atheneu Paulistano e em um sem numero de jornaes · 

e revistas; em que Luiz Gama, o companheiro inse
paravel dos academicos, já sonhava na redempção 

dos captivos, prendendo a attenção dos auditorios com 
suas defesas no jury ou com seus discursos nas so
ciedades litterarias; em que, emfim, S. Paulo era 
uma cidade onde dominava soberana e despotica
mente o estudante, e só elle. 

Quantas lagrimas não se hão de deslisar pelas 
faces já meio enrugadas dos meus companheiros 

de academia ao lembrarem-se desses felizes tempos ! 
Era então S. Paulo uma cidade puramente pau

lista, hoje é uma cidade italiana ! ! 
S. Paulo, quem te viu e quem te vê ! 
Naquelles tempos usavas calças de brim, paletot 

sacco e chapéo de palha ; hoje envergas casaca, usas 
collarinho a Luiz XIV, gravata de setim branco, 
botinas de verniz e tens á cabeça um vistoso castor 
ou debaixo do braço o aristocratico ç/ague. 
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.IO A CIDADE DE S. PAULO 

Não posso mais dar-te o tratamento de tú ; fidalga 
como és, mereces hoje o tratamento de excellencia. 

Está V. Ex. completamente transformada, com 
ptoporções agiganmdas, possuindo opulentos e lin
díssimos predios, praças vastas e 'arborisadas, ruas 
todas calçadas, percorridas por centenares de pessoas, 
por faustosos e ricos trens tirados por soberbas 
parelhas de cavallos de raça e cortadas por diversas 
linhas de bonds ; bellas avenidas, como a _ deno
minada Paulista, encantadores arrabaldes como os 
Campos Elyaios, a Luz, Santa Cecília, Santa Ephi
genia, Hygienopolis e Consolação, com uma po
pulação alegre e animada, comm~rcio activissimo, 
luxuosos estabelecimentos bancarios, centenares de 
casas de negocio e B!J locomotivas soltando seus 
sibilos progressistas, diminuindo as distancias e 
éstreitando em fraternal amplexo as povoações do 
interior. 

Seria mais do que uma falta de cortezia, mas 
. até um crime, em não consagrar a V. Ex. um ar
tigo especial. 

Antecipo-me em pedir â V. Ex. indulto pelo 
meu arrojo. Si não corresponder á expectativa de 
V. Ex. espero que me desculpará, supprindo a falta 
de talento, de que disponho, a boa vontade que 
tenho -em ser util a V. Ex. 
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II 

NOTICIA HISTORICA 

. Foi Martim Affonso de Souza, fidalgo da casa real, 
senhor de Alco-entre e Tagarro e alcaide-mór de Bra
gança e.do Rio Maior, nomeado por D. João III por 
Alvará de 20 de novembro de l 530, para vir ao Brazil 
descobrir e dar terras ás pessoas que o acompanhassem, 
trazendo a patente de capitão-mór e governador. 

Partindo de Portugal, chego.u Martim Affonso ao 
Rio de Janeiro, e velejando para o sul, tocou em 
Angra dos Reis, em S. Sebastião e viu, no dia 
22 de janeiro de 1531, uma barra a que deu o nome 
de rio de S. Vicente t. Depois de alguns dias de 

·demora no Brazil, fez-se Martim Affonso, obediente 
ás ordens que recebera, de vela para o rio da Prata, 

t Eata. barra do rio de S. Vicente é a que depois fo.i denominada 
Bertioga, corruPiàO de Buriqui-oca ( mo.rada de bugios J, nome dado 
pelos indígenas a um morro proximo e dahi a todo o local da referida 
barra. 
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t2 NOTICIA HISTORICA 

de onde regressou, entrando com sua armada em uma 
enseada ao Sul da ilha, que os indigenas·chamaram 
depois Engaguaçú, onde fundou a primeira povoação 
do Brazil, hoje cidade de S. Vicente. 

Resolveu Martim Affonso, em 22 de maio de 1532, 

fazer voltar para Portugal seu irmão Pero Lopes de 
Souza, afim de dar ao rei noticia das explorações 
no rio da Prata; e, em 28 de setembro seguinte, re• 
cebeu uma carta de D. João III communicando-lhe 
que havia resolvido dividir o Brazil em capitanias he· 
reditarias e doando-lhe cem leguas. 

Martim Affonso, depois de distril:mir sesmarias a 
varios fidalgos e especialmente a Antonio Rodrigues, 
companheiro de João Ramalho, as terras situadas na 
ilha de S. Vicente, a duas leguas da barra de Santo 
Amaro e fronteiras a Timiurú •,subiu a serra Para· 
napiacaba para reconhecer os campos de Pira/ininga t 

em companhia de João Ramalho, seu guia, em cuja 
casa, no sitio conhecido por Borda do Campo 3, fez 

t Tumiarú escreveu Frei Gaspar da Ma<lre de Deus ; creio, porém, 
· haver abi corruptella do vocabulo tupi Timiur~, que quer dizer rio do 

mantimento ( Ti-miu-rú). 

• Pira-tininga, peixe secco, O nome não é de ribeiro como Fr. 
Gaspar da Madre de Deus e outros suppoem; mas proveio das var
zeas cujas aguas, desapparecendo, deixam em secco o peixe. 

a Neste log:u- João Ramalho fundou uma povoação, e, em 1553, 
aos 8 de aetem bro, foi elevada ! villa sob o nome de Santo AndrJ 
pelo segando CApitão-mór loco-tenente Antonio de Oliveira e pelo 
provedor da fazenda real, Braz Cubas, ratificada em 1554 pelo do
natario da capitania. Em 1560, estando em$, Vicente o governador 
geral do Estado, então Mem de S!, este ordenou a demolição d•sta 
villa e a mudança para a de Sio Paulo de Pira-tininga, que por ini
ciativa doa padres da Companhia de Jesus fôra fundada em 1554, 
e que por foral dado por Martim Affonso 1 em data de 5 do setembro 
de 1558, j! estava elevada ! villa. 
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A CIDADE DE S, PAULO 13 

pousada. Ahi Martim Affonso confirmou-lhe a posse 
em que es~ava dessas terras ; e ainda nesse logar as
signou cartas de sesmarias abaixo da serra, nas terras 
da costa e das ilhas • 

Em fins de 1553 voltou para Portugal deixando 
por seu loco-tenente Gonçalo Monteiro, com a patente 

. de capitão-mór e ouvidor. 
A necessidade de um regimen capaz de conservar 

e desenvolver as capitanias, creadas no Brazil, e 
melhor curar dos interesses das povoações, reprimindo 
os abusos que se davam, provindos de seus gover
nadores privativos, á mercê dos quaes estavam a 
honra, a vida e a propriedade dos colonos, deu logar 
a que, pela Carta Regia de 7 de janeiro de 1549, fosse 
instituído no Brazil um governo geral com séde na 
Bahia. 

O 'primeiro governador nomeado foi Thomé de 
Souza, que chegou á Bahia aos 29 de março daquelle 
anno, vindo com elle, além dos funccionarios que de
viam tomar parte na governação da colonia, o padre 
Manoel da Nobrega e mais cinco membros da Com
panhia de Jesus. 

Solicito em propagar a fé pelas terras já povoadas, 
mandou Nobrega, no mesmo anno da sua chegada, 
para a capitania de S • Vicente os padres Leonardo 
Nunes, Affonso Braz e Diogo Jacome, os quaes, bem 
succedidos no seu apostolado, fundaram um collegio 
na yilla de S. Vicente, a que annexaram casa de 
educação, em que eram admittidos os menores filhos 
dos colonos e dos aborígenes. 
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14 NOTICIA HISTORICA · 

. Carecendo de mais companheiros para o serviço 
da catechese, partiu o padre Nunes para a Bahia a 
entender-se com Manoel da Nobrega, que ·resolveu vir 
pessoalmente conhecer das necessidades do serviço 
espiritual da capitania de S. Vicente, e como por 
seu turno desejasse o governador informar-se sobre 
o que ia pelas capitanias do Sul, partirani ambos no 
fim do an::io de 1552, chegando a S. Vicente em fe
vereiro de 1553. 

O governador, após uma curta inspecção, transpoz 
a serra e foi até á povoação de Santo André da 
Borda do Campo t, onde habitavam Antonio Rodrigues 
e João Ramalho, sendo este ultimo o portu~ez q~e 
Martim Affonso encontrara na nova região e que, 
por sua alliança çóm a filha de Teóyreçá j' chefo 
da numerosa . tribu dos Guayanazes, muito influira 
para o benevolo acolhimento prestado aos portu· 
guezes. 

A' nascente povoação de Santo André deu o go
vernador·geral o predicamento de villa e a Ramalho 
o titulo de alcaide-mór. 

Cumprida a sua missão na capitania de S. Vi· 
cente, retirou-se Thomé de Souza para a Bahia, 
sendo logo depois, em 1553, substituído no governo 
por Duarte da Costa ( 1553-1558 ). 

t Está situada. á mnrgem direita do ribeh·ão Guapituba, na paragem 
denominada Borda do Campo, dentro dos limites do munlcipio de S. Ber· 
nardo, 

t Foi tal a dedicação de Tebyreçá por Martim Affonso de Souza, que 
no baptismo tomou o nome inteiro desse capitão-mór. Vindo a Callecer 
em 25 de dezembro de 1562, foi enterrado na egreja do Collegio, 
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A CIDADE DE S, PAULO 15 

Com o .novo governador-geral vieram outros pa· 
dres da Companhia de Jesus, entre os quaes José 
de :Anchieta. A esse tempo, já conhecendo Nobrega 
as necessidades que se faziam sentir no aerviço da 
catechese da qipital)ia, dahi mesmo dispoz a vinda 
de religiosos da Bahia para S. Vicente, resolvendo 
mais que se mudasse o collegio existente nesta villa 
para serra acima, onde mais vasto campo se offe-
recia aos missionados da fé christã. 

Apparelhada a apostolica missão, da qual faziam 
parte Manoel de Paiva e José de Anchieta, q padre 
Nobrega, já provincial no Brazil, eaviou-a a fundar 
um collegio nos campos de Piratininga. Começaahi, 
de facto, a obra da conquista do planalto brazileiro, 
a expansão do Brazil • 

Transposta a serra, atravessara a região da matta, 
e, já distante delta cerca de 18 kilometros, foram · 
ter ao togar escolhido para o Çollegio nessa lom
bada . de campo alto, interposta ás _aguas dos ribeiros 
Ta:manduatehy e Anhangabahú •, , onde foi leviLJltado 
rustico tugurio, em que celebrou-se mlssa no dia 
25 de janeiro de 1554, dia em que a egreja com· 
memora a conversão de S. Paulo, cujo nome passou . . 

a ser o da nascente povoação. 

"- A posição escolhi.da para a nova egreja era, 
entretanto; a mais propida. A face do terreno, vol· 
tada para o Tamanduatehy, outr: ora Piratininga, onde 

t .Anhangabahti ou Anhangabay do tupi anhangaba, maldade, male• 
llclo, diabrura, y, agua, rio. 
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·16 NOTICIA HISTORlCA 

se espraiavam extensas varzeas, era talhada em en
costa abrupta e exhibia nesse tempo os desbarrancados 
vermelhos de grés e schistos occultos pela moderna 
casaria. A escarpa tinha resaltos, curvas e recortes, 
e nella formava profunda depressão a actual rua Ge
neral Carneiro. 

Esta elevação, que lembrava as acropoles gregas, 
-dominava de 25 a 30 metros de alto toda a extensa 
varzea alagadiça até o Tieté ou Anhemby, distante 
meia legua ao Norte. Mais ingreme do que boje e 
banhada no sopé pela agua remansada e funda do 
ribeiro, essa escarpa era como um baluarte inacces
sivel pelo lado da campina humida que se esten
dia ainda para as regiões das cabeceiras, na mesma 
direcção onde, por detraz de uma lomba de campo, 
se erguia, tres leguas distante, a villa de Santo 
André. Da pequena egreja, collocada á beira dessa 
escarpa e no angulo da mait= funda das suas re
entrancias, não só se dominava todo o horizonte de 
onde era possivel uma surpresa ou ataque, como se 
podia fazer a policia da povoação que lhe crescia na 
visinhança •. 

No plan-0- então observado se descobrem per .. 
feitamente os lineamentos dessa cauta prudencia, 
dessa estrategia que convinha guardar para com os 
de dentro e desse calculado retrahimento ou melhor, 
exclusão inteira que observava para com os de fóra. 
O chefe Tebyreçá e os da sua sequella ficaram alli 

t Dr, Tàeodoro Sampaio, S, Paulcl no tempo de Anchieta, 
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A CIDADE DE s. PAULO 17 

para o vertice do triangulo na altura do actual 
convento de S. Bento, que era a porta Norte da 
cidadella dos catechumenos · e protegendo o accesso 
desse lado do sinuoso Tieté. Os do sequito do velho 
Cai-Uby localisaram-se alli para o extremo Sul, pro
ximo do sitio que depois se chamou Taóatagoera t 

e · tinham sob sua guarda o caminho que do · alto 
do espigão descia para a varzea e tomava para S. Vi
cente por Santo André. 

No meio ficava o collegio dos Padres como centro 
de onde irradiavam os caminhos ou futuras ruas da 
cidade. 

No beiço da escarpa que dá para o Ankanga
óakú, sulco profundo, onde crescia espesso matto e 
onde a lenda selvagem fazia deslizar mysteriosamente 
essa agua da maldade, oriunda de uma fonte do 
diabo, rasgava-se o caminho de cintura, mais tarde 
transformado em rua Martim Affonso, e hoje de 
S. Bento, outr'ora habitado em sua maior extensão 
pela gente de Tebyreçá. 

Para o alto do campo, nas visinhanças do mo. 
derno largo da Assembléa, onde os desbarr;mcados 
oppostos ou sorocas :1 dos gentios mais se appro
xima vam, um montículo de pedras vermelhas, dessas 
pedras de limonito de que se encontram ainda 
hoje fragmentos nos nossos vetustos calçamentos, 
se estendia para o Sul como uma crista escalvada 

t Hoje Tabatinguera. 
' O vocabulo s01'oca significa covil, t~ de caça, de soó animal, 

bicho, caça r"oca ou oca, casa, morada. 
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18 NOTICIA HISTORICA 

attingindo sua maior altura, no sitio que depois se 
chamou campo da Forca. Desse morro procedia 
boa parte da pedra usada nas primeiras construcções. 
As paredes mestras da egreja do Collegio, ha pouco 
demolida, eram feitas com esse material. 

Subindo para o mais alto dos morros, o campo 
ia fenecer na matta virgem que coroava aquellas 
eminencias, a qual, descambando ainda para a ver· 
tente opposta, tomava o nome de Caaguassú, que 
quer dizer mal/o grosso, nome que a tradição con
servou. Dahi descia o combustível mais abundante 
como tambem quasi toda a madeira de construcção 
para as obras da cidade. 

Abundante e salutifera era a agua desses campos. 
Fontes numerosas, na encosta dos morros, nos des
barrancados para onde davam os fundos dos quintaes 
de todas as casas, forneciam o sufficiente para os 
gastos domesticos e para as obras. 

O accesso para a agua dos ribeiros, no perí
metro da cidade nascente, era difficil, mas bem se 
escusavam aguas de rio descendo encostas íngremes, 
ou talhadas em degráos, onde tão abundantes eram 
os olhos e minas d'agua de que não poucos existem 
ainda guardando a boà fama de outr' ora. 

Para ganhar os campos ao poente da cidade, 
abundantes de perdizes e de caça miuda, pittorescos 
nos seus numerosos grupos de pinheiros, nas suas 
pequenas lagôas, frequentadas das garças e dos bandos 
de patos que veem do Tieté, havia então dous ca
minhos unicos pelos dous vaus existentes no sulco 
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A CIDADE DE s. PAULO 19 

estreito e profundo do Anhangabahú, o que descia 
pelo Acú t, no logar em que está hoje o mercadinho 
da rua de S. João, e o que se encaminhava para a 
aldeia de Pinheiros, passando pelo Piques. A cidade 
moderna pouco mais tem que isso. 

Naquelles tempos não havia mais que quatro 
portas na cidadella dos catechumenos: duas ao Norte, 
guardadas e frequentadas pela gente de Tebyreçá, e 
duas ao Sul, defendidas pelos guerreiros de Cai· 
Uby. A trilha que se encaminhava do Collegio para 
o vau do Piques, a actual rua Direita, já a esse 
tempo parece indicar a linha divisoria entre os 
dous bairros em que a cidade, desde logo, se 
repartiu. :i> 

De então começou a edificação da nova povoação, 
a qual, já pelo labor dos indios, já pela concurrencia 
dos colonos vindos do littoral, teve rapido incre
mento a ponto de supplantar, alguns annos depois, 
a visinha villa de Santo André, pois certo é que, 
achando-se em S. Vicente o governador-geral Mem 
de Sá, em 1560, mediante representação do padre 
Nobrega, mandou extinguir a villa de Santo André e 
transferiu este predicamento para a povoação visinha 
com o nome de S. Paulo de Pira-tininga. li 

Continuando a progredir a villa de S. Paulo, por 
prov1sao de 22 de março de 1681, o Marquez de 
Cascaes, então donatario da capitania de S. Vicente, 

t Acú, voeabulo tupy, signidcando quentura, calot', l~gar quente• 
1 A villa de S. Paulo ficou completamente fundada e reconhecida 

em 5 de abril de 1560, data da reapectivP Provisão. 
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20 NOTICIA HISTORICA 

transferiu da villa deste nome para a de S. Paulo o 
predicamento de cabeça da capitania. 

Separada a capitania de S. Vicente da do Rio 
de Janeiro, foi a villa de S. Paulo pela Carta Regia 
de II de junho de 17u elevada á categoria de cidade, 
passando a antiga capitania de S. Vicente a chamar-se 
capitania de S. Paulo. 

Creado o bispado de S. Paulo pela Carta Regia 
de 22 de abril de 1745, ahi teve elle a sua séde. 

Finalmente pela Carta de Lei de 16 de dezembro 
de 1815, sendo o Brazil elevado á categoria de reino, 
passou a cidade de S. Paulo de cabeça da capitania 
á capital da provinda do mesmo nome, cabendo-lhe 
poucos annos depois a gloria de ser o berço da 
emancipação politica do Brazil, pois foi na collina 
do Ypiranga, suburbio da cidade, que o principe re
gente D. Pedro alçou o famoso brado de Indepen
àencia ou Mor/e, no dia 7 de setembro de 1822 . 

Durante o imperio gozou essa cidade de tranquil
lidade, não tomando parte na revolta de 1842. 

Proclamada a Republica, foi confiado o governo 
do Estado a uma junta provisoria composta dos 
Drs. Francisco Rangel Pestana, Joaquim de Souza 
Mursa e Prudente José de Moraes e Barros, o qual 
governou até 14 de dezembro de 1889, época em 
que assumiu o governo o Dr. Prudente de Moraes, 
nomeado governador em 3 do mesmo mez. 

Em outubro de 1890 deixou o Dr. Prudente o 
governo para tomar parte, como senador, nos tra
balhos da Constituinte, sendo nomeado governador 
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A CIDADE DE s. PAULO 2I 

o Dr. Jorge Tebyreçá, que pouco tempo se demorou 

no poder. 
Foi nomeado governador o illustrado Dr. Americo 

Braziliense de Almeida Mello, que fez proceder ás 
eleições para deputados ao Congresso Constituinte 
do Estado que fez a Constituição, promulgada em 
14 de julho de 1891. 

A dissolução do Congresso Constituinte, na Ca· 

pital Federal, fez romper a revolta de 23 de no
vembro, que forçou o general Deodoro a resignar 
o elevado cargo de Presidente da Republica, que 
passou ao seu substituto legal, o Marechal Floriano 
Peixoto. 

Com a ascen:;:ão do Marechal Floriano teve logar 

a deposição de quasi todos os governadores dos 

Estados, que haviam adherido ao golpe de Estado. 
Foi nessa occasião deposto do poder o Dr. Ame

rico Braziliense, que foi substituido pelo Dr. João 
Alves de Cerqueira Cesar, vice-presidente do Es· 
tado. 

A 17 de maio de 1892 foi eleito presidente do 

Estado o Or. Bernardino de Campos. 
Foi durante a administração desse cidadão que 

reb~ntou na Capital Federal, a 6 de setembro de 1893, 

a revolta de parte da esquadra, dirigida pelo contra

almirante Custodio José de Mello, e que tinha por 
intuito apear do poder o glorioso Marechal Floriano 
Peixoto : S. Paulo viu-se ameaçado pelo porto de 
Santos e pelo Itararé, nas divisas com o Estado do 
Paraná. 
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Baldadas foram as tentativas dos revoltosos em 
invadirem esse Estado. O porto de Santos bem for
tificado pelo general Jardim e a fronteira do Estado 
bem guarnecida não permittiram a invasão. 

Foram importantes os serviços prestados pelo 
emerito governador, que foi um dos mais leaes sus
tentaculos da legalidade, representada pelo inolvidavel 
Marechal. 

Ao Dr. Bernardino de Campos succedeu no go
verno do Estado o Dr. Campos Salles, que, apre
sentando-se candidato ao elevado cargo de Presi
dente da Republica, passou o poder ao vice-presi
dente Dr. Peixoto Gomide, que foi substituido pelo 
Coronel Fernando Prestes de Albuquerque a 10 de 
novembro de 1898. 
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III 

ASPECTO DA CIDADE 

S. Paulo fica aos 23° 33' de latitude e 30 28' 

de longitude Oeste do Rio de Janeiro, a 759 metros 
de altura 1, á margem esquerda do rio Tieté e es
tendendo-se pelas encostas dos morros que medeiam 
entre este rio e seu affiuente o Tamanduatehy. Mostra 
um relevo cheio de accidentes, bastante desegualdade 

de nível entre suas differentes partes, e grandes 
extensões vasias dentro de um perimetro irregular 
e incerto. Propriamente o coração da cidade, a parte 
antiga, está assente sobre o espigão intermedio aos 
dous rios Tieté e Tamanduatehy. Circumda-a pela 
parte de léste extensa varzea, margeando o lado di· 
reito do Tamanduatehy, além começa o terreno a 
elevar-se a pouco e pouco, até que no fundo do 

1 St 7 metros no reservatorio da Liberdade, 
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quadro se avistam perfiladas no horizonte as cumiadas 
da Cantareira. 

Dista 496.000 kilometros do Rio de Janeiro pela 
Estrada de Ferro Central do Brazil, é ligada a Santos 
e a Jundiahy pela Estrada de Ferro Ingleza e a 
S. Roque, Sorocaba e a outras cidades do Estado 
pela Estrada de Ferro Sorocabana. 

Para quem desembarca na estação do Norte, da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, o aspecto da ci
dade não impressiona bem. Com effeito, o viajante 
depara logo como '3raz, arrabalde muito populoso, mas 
que não prima pelo asseio, nem pela belleza de seus 
predios particulares; depois passa por uma extensa 
varzea, muito maltratada, da qual avista a cidade 
em um alto com os fundos das casas voltadas para 
o viajante. 
· Depois de atravessar uma ponte que ha sobre o 

Tamanduatehy, o viajante penetra na rua Florencio 
de Abreu, que liga o bairro da Luz ao centro da ci
dade. 

Na cidade velha ha a maior desegualdade nas edi
ficações e nos arruamentos. As casas são umas 
altas e outras baixas, não obedecendo a um plano 
esthetico, as ruas sinuosas, estreitas e quasi todas em 
ladeira, os largos muito estreitos e irregulares. 

Entretanto o aspecto da cidade não é feio, sen
te-se nella a vida e a animação das grandes cidades 
européas. 

A rua Quinze de Novembro, a de S. Bento, a 
Direita ou Marechal Floriano e o largo do Rosado 
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recommendam-se pela sumptuosidade de seus predios, 
pela febril circulação de milhares de individuos e 
pela infinidade de importantes casas commerciaes de 
que dispoem. Todas ellas são atravessadas por nu
merosos honds, que transportam passageiros aos 
bairros mais proximos e mais afastados, percorridas 
por faustosos trens particulares, por muitos carros de 
aluguel e por centenares de outros vehiculos, que 
occupam-se em varios misteres. 

Da rua Direita parte um bello viaducto ( do Chá ) 
até á rua Barão de Itapetininga, com 240 metros de 
extensão e largura de 14 metros, percorrido por hottds 
e olferecendo dos dous lados esplendidos panoramas. 

Para além dos quatro pontos cardeaes estendem-se 
lindíssimos bairros com ricos palacetes, avenidas e 
alamedas largas e extensas como a Paulista, a Glette, 
a Nothman, dos Bambús, do Triumpho, Barão de 
Piracicaba, Tiradentes, Rangel Pestana; esta ultima 
no Braz, bonitos "õoulevards, como o Burchard, praças 
e largos vastos e arborisados como a da Republica, 
com a Escola Normal, o de Paysandú, o dos Guaya
nazes e o do Arouche ; ruas, umas largas e planas, 
outras estreitas e ladeiradas, todas caprichosamente 
calçadas, como a do Barão de Itapetininga, Con
selheiro Nebias, Aurora, S. João, Visconde do Rio 
Branco, Guayanazes, além de muitas outras. 

A cidade e arrabaldes são illuminados á gaz e á 
luz electrica, abastecidos de excellente agua deri

vada da serra da Cantareira, possuindo tambem \Ull 

bom serviço de esgotos. 
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Seus principaes edificios são: o Palacio do Go
verno, Secretaria do Interior e o Archivo, em se
guimento ao Palacio do Governo, a Secretaria da 
Justiça e Policia, Secretaria da Agricultura, inaugu
rada a 13 de abril de 1896, o Thesouro do Estado, 
o Paço da Intendencia, o Tribunal do Jury e o Diario 
Official, o Correio, defronte do Palacio do Governo, 
a Praça do Commercio e a Bolsa, o grandioso e 
bello edificio da Escola Normal, as duas Escolas 
Modelos da Luz e do Braz, o Paço da Assembléa, 
o Quartel da Luz, o Quartel Federal, no Alto de 
Sant' Anna, o Monumento do lpiranga, o Hospital de 
Isolamento, a Bibliotheca Publica, a Faculdade de 
Direito, o Gymnasio, a Escola Polytechnica, a Santa 
Casa da Misericordia, a Hospedaria de lmmigrantes, 
as estações das estradas de ferro Central do Brazil e 
Ingleza, o Gazometro, o Laboratorio Pharmaceutico 
e Directoria do Serviço Sanitario, o Instituto Vacci-

. nico, no Cambucy ; as egrejas da Sé, S. Pedro, 
S. Gonçalo Garcia, dos Remedios, de Santo Antonio, 
da Ordem Terceira, de S. Francisco, S. Benedicto, de 
N. S. da Conceição, no Seminario Episcopal, da Boa 
Morte, da Ordem Terceira do Carmo, com o tumulo do 
Dr. Gabriel Rodrigues dos Santos, da Consolação, 
de Santa Ephigenia, de Santa Cecília, da Immaculada 
Conceição de Maria, do Braz, da Penha, de N. S. 
da Gloria, no Cambucy, o Santuario do Sagrado Co· 
ração de Jesus, na alameda Glette, a capella da Im
maculada Conceição de Maria, no bairro de Santa 
Cecilia e á cargo das irmãs de S. José, o Recolhi-
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mento de Santa Thereza, o Mosteiro de S. Bento, 
o Convento do Carmo, o Convento da Luz, o Pa
lacio Episcopal, a Egreja Presbyteriana, na rua Vis
conde do Bom Retiro, o Seminario Episcopal, no 
bairro da Luz, o Hospital da Beneficencia Portu
gueza, a Maternidade, a Polyclinica, etc. 

Tem importantes instituições e sociedades littera· 
rias, de beneficencia e recreativas, sobresahindo entre 
as primeiras o Instituto Historico e Geographico, e 
entre as segundas o Asylo para mulheres indigentes 
sob a direcção das freiras de Santa Thereza e do 
Orphanato de N. S. da Luz e fundado por mon
senhor Ezechias Galvão da Fonseca; importantes li
vrarias como a Garraux e a Laemmert ; importantes 
estabelecimentos bancarios, taes como o Banco Al
lemão, o Banco União de S. Paulo, o London and 
Brazilian Bank, o Banco Commercio e Industria, o 
Banco Constructor e Agrícola de S. Paulo, o British 
Bank of South America Limited, o Banco de Santos, 
o Banco dos Lavradores, o Banco de S. Paulo e a 
Banque Française du Bresil ; importantes palacetes 
particulares, entre os quaes os dos Drs. Antonio Prado 
e Elias Chaves, Barão de Tatuhy, Marquez de Itú e 
de D. Veridiana Prado; os importantes edificios das 
fabricas de cerveja Bavaria e Antarctica, das fabricas 
de tecidos da cidade, do Braz e do Bom Retiro, da 
Companhia Mecanica e Importadora, da fabrica de 
moveis Santa Maria, da de chocolate e confeitos na 
Villa Prudente; magníficos boteis, entre os quaes Q 
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Grande Hotel, o Hotel Paulista, o de França, o do 
Oeste, o da Boa Vista e o Rotisserie. 

Possue ainda S. Paulo importantes jornaes diarios, 
taes como: o Correio Paulistano, o mais antigo, o 
Estado de S. Paulo, o Commercio de S. Paulo, o 
Diario Popular, a Platéa, a Fanfulla, a Tribuna Ita
liana, além de outros ; importantes estabeleoimentos 
de ensino, publicos e particulares, taes como a Es
cola de Pharmacia, inaugurada em II de fevereiro 
de I899, o Asylo de Orphãs de N. S. Auxiliadora, 
o Orphanato Christovão Colombo, o Instituto D. Anna 
Rosa, o Lyceu do Sagrado Coração de Jesus, o 
Lyceu de Artes e Officios, o Seminario das Educandas, 
o Gymnasio, a Escola Modelo Caetano de Campos 
annexa á Escola Normal, a Prudente de Moraes, na 
Luz, a Maria José no bairro da Bella Vista ( Bexiga), 
uma no Braz e outra na rua do Carmo ; Grupos Es
colares no Braz, um do Norte, e outro do Sul," um 
em Santa Ephigenia e um do Sul da Sé; bello jardim 
Publico, creado por Aviso Regio de 19 de novembro 
de 1790, mas conclui<lo sómente em 1825 a esforços do 
primeiro presidente da provinda Lucas Antonio Mon
teiro de Barros, visconde de Congonhas do Campo, que 
o facultou ao recreio publico ; os cemiterios da Con
solação, do Araçá e do Braz; o Matadouro; os Mer

cados do Braz, na praça da Concordia e o da Varzea 
do Carmo; o Hippodromo, diversosfrontões, o theatro t 

• Está promolgada. a. Lei que concede a.o Dr. José Na.bor Pacheco 
Jordão o terreno onde existiu o Thea.tro S. José, afim de a.Ili con
s~rqir um ootro, cuJos trabalhos Já foram iniciados, 
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Sant' Anna, a estatua de José Bonifacio, na frente 
da rua de S. Bento e uma columna de granito, 
mandada construir pelos paulistas á memoria dos 
soldados do 1 o batalhão mortos nos sertões de Ca

nudos. 
De S. Paulo partem as estradas de ferro Central 

do Brazil, Ingleza, Sorocabana, Cantareira e de 
S. Paulo a Santo Amaro. 

O município comprehende os seguintes bairros : 

Campos Elysios, Consolação, Luz, Santa Iphigenia, 
Bella Vista, Cambucy, Ypiranga, Villa Buarque, Li
berdade, Gloria, Braz, Mooca, Pary, Belemzinho, 

Agua Fria, Lageado, Cachoeira, Carandirú, Juquery
mirim, Barra Funda, Palmeiras, S. João Climaco, 

Guanabara, Immigração, Marco de Meia Legua, Ma

ranhão, Duas Barras, Agua Branca, com uma im
portante fabrica de vidros, Villa Marianna, Perdizes, 
Villa Prudente, Penha e muitos outros. 

Todo o municipio tem 250.000 habitantes. 
Na cidade de s .. Paulo nasceram Diogo Antonio 

Feijó, o poeta Alvares de Azevedo, o Dr. Gabriel 

José Rodrigues dos Santos e o Dr. João Chrispi
niano Soares. 

Começarei a descripção da cidade pelos templos 
que ella possue. 
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IV 

EGREJAS 

st 

E' a segunda egreja que foi edificada no mesmo 
local da primeira matriz. Foi começada a con
strucção á custa de esmolas dos fieis, a 5 de abril 
de 1745, sobre a direcção do ultimo vigario collado 
da parochia, Matheus Lourenço de Carvalho, em cuja 
administração, já como arcediago da diocese, no 
anno de 1754, foi construido o frontespicio. Sub· 
stituio na administração das obras o conego Do
mingos João Villarinho, mas passaram-se alguns 
annos sem que fossem concluidas até que por AI vará 
de 20 de fevereiro de 1756 foi concedida a quantia 
de trinta mil cruzados dos cofres reaes para a re
edificação com as actuaes proporções. 

Ao finado bispo D.. Manoel Joaquim Gonçalves 
de Andrade deve-se a construcção da casa do cabido 
e outros melhoramentos realisados no começo do 
presente seculo. 
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Fica no largo da Sé ao lado da egreja de S. Pedro. 
A frente apresenta um aspecto sombrio e triste ; 

é baixa e sem architectura. 
Tem quatro janellas, uma torre do lado direito e 

abaixo desta um relogio. 
Seu interior é modesto. 
Na capella-mór tem seis tribunas, dous camarins 

e um altar com um quadro representando N. S. da 
Conceição e aos lados S. Pedro e S. Paulo. Ahi 

. ficam 18 cadeiras para os conegos do cabido e 14 
para os capellães. 

No corpo da egreja, cujo tecto é ricamente pin
tado por Almeida Junior, existem cinco tribunas, 
dous pulpitos e cinco altares de N. S. das Dores, 
S. João Nepomuceno, S. Miguel, Coração de Jesus 
e da Sagrada Familia. 

Adeante deste ultimo altar fica a rica capella do 
Santíssimo Sacramento com um altar e sobre este 
um painel representando a Augusta Trindade Divina 
e seis tribunas. 

A um dos lados da egreja fica a sachristia com 
um altar e nelle a imagem de Sant' Anna. 

S. ,PEDRO 

Começaram a sua edificação os padres Angelo 
de Siqueira e Francisco Alves Calheiros, naturaes 
de S. Paulo, com Provisão do bispo D. Fr. Antonio 
de Guadelupe, datada de 7 de novembro de 1740, 
e escriptura de dote em bens de raiz, datada de 8 de 
maio de 1745 pelo dito padre Angelo de Siqueira. 
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Antigamente a irmandade deste Santo esteve na 
Matriz, hoje Sé. 

Está situada no largo da Sé e ao lado da Ca
thedral. 

Suas paredes ennegrecidas dão-lhe um aspecto 
lugubre. 

Tem duas torres, cinco janellas e tres portas. 
O interior é pauperrimo. 
Tem a capella-mór com quatro tribunas e um 

altar cdtn -S. Pedro e s. Paulo. 
No corpo da egreja ficam quatro tribunas, dous 

pulpitos e ddus altares com Santo Antonio e S. Fran
cisco. 

S. FRANCISCO 

Foi autorisada a fundação deste convento por 
Alvará de 29 de novembro de 1624, porém só co
meçou a edificação em 1639, depois de examinados 
pelo custodio Fr. Manoel de Santa Maria o local e 
os recursos que os moradores offereciam. 

De volta á Bahia, o custodio Fr. Santa Maria 
reuniu o cabido a 6 de agosto do mesmo anno e nelle 
resolveu-se a fundação do convento, nomeando por 
essa occasião para prelado fun~ador a Fr. Francisco 
dos Santos, que chegou a Santos a 25 de janeiro 
de 1640, acompanhado de Fr. Manoel dos Martyres, 
Fr. Salvador do Nascimento, Fr. Pedro da Piedade, 
Fr. João da Luz, sacerdotes, e os irmãos leigos, 
Simão de Salvador e José de Santo Antonio. Estes 
recolheram-se á ermida de Santo Antonio da então 

3 
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villa de S. Paulo e nella praticaram os officios di
vinos, até que a 17 de abril passaram-se para a casa, 
que junto á ermida estavam edificando com auxilio 
dos moradores, distinguindo-se entre elles o vigario 
Manoel Nunes, que já tinha promovido uma finta 
para as despezas de viagem dos frades, paramentos, 
sinos, livros, pannos para burel, etc. 

Em 1643, vindo de S. Paulo . o 20 custodio 
Fr. Francisco das Neves e não julgando conveniente 
o local (que parece ter sido nas immediaçies da 
actual egreja de Santo Antonio), determinou a 
mudança para o em que hoje existe. 

A segunda construcção, porém, parece que só 
começou em 1644 porque a expulsão dos jesuitas 
(em julho de 1640) dando logar a controversias e á 
perturbação do socego publico, envolveram nellas o 
prelado Fr . Francisco dos Santos, que foi accusado 
pelos jesuitas de haver feito causa commum com a 
camara e povo de S. Paulo. Esta querella de
terminou a paralysação da obra até 1644. 

Este edificio foi evacuado pelos religiosos, por 
• exigencias do Governo, desde 1828, tempo em que 

foi installada a Faculdade de Direito, que até hoje 
ahi funcciona. 

S, GONÇALO GARCIA 

Os devotos da imagem deste Santo, que existia 
em um altar da egreja de Santo Antonio, obtiveram do 
bispo D. Fr. Antonio da Madre de Deus Galvão 
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provisão datada de 20 de setembro de 17 56 para 
erigir uma capella separada. 

Foi assim que começou no antigo largo da 
Cadeia, pelo anno de 1757, a edificação da actual 
egreja á expensas do~ devotos (Memoria inedita pelo 
coneg-o Leão José de Senne. 1828 ). 

Está situada no largo Municipal, ao lado da 
Assembléa. 

Tem cinco janellas de frente, a porta central e duas 
lateraes ; não tem torres. Seu interior é bem ornado, 

. os altares, os pulpitos e as tribunas são dourados. 
No presbyterio, abaixo da cupola, fica o altar

mór com a imagem da Conceição no centro e aos 
lados S. Gonçalo e Santo lgnacio de Loyola. 

No corpo da egreja tem seis tribunas, dous pul
pitos e dous altares com S • José e o Sagrado Co
ração de Jesus. 

Na friza do tecto, ao lado da epistola, lê-se: 
Signvm mag-nvm apparavit ccelo mvlier amicta sole 
et lvna e do lado do evangelho, Sub pedibus ejvs et 
in capite ejvs corona stellarvm dvod.ecim. 

Na sachristia ha um altar com as imagens da 
Conceição, Senhora da Boa Morte e Senhora do Parto. 

A' esquerda da egreja fica a capella da Senhora 
das Dores. 

REMEDJOS 

Foi fundada como capella, sob a invocação de 
S. Vicente, em 1724, pelo coronel Sebastião Fer
nandes do Rego, quando se achava preso na cadeia 
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por crimes em que esteve envolvido, e por cujo 
livramento fez voto de erigir a capella. Cahindo, 
porém, em decadencia, posteriormente encarregou-se 
della a irmandadedaMisericordia em 1747, com appro
vação do bispo D. Bernardo Rodrigues Nogueira. 

Annos depois foi reedificada, ampliando-se as 
proporções que ora tem e com a invocação de N. S. dos 
Remedios, ficando desde ·então á cargo da respe
ctiva irmandade. 

Nella está instituída a confraria da mesma Se· 
nhora, cujo compromisso foi approvado por Lei 
Provincial de 9 de fevereiro de 1836. 

Fica no largo Municipal, defronte do paço da 
Assembléa. 

Tem na frente tres sinos, em meio dos quaes fica 
um mosti;ador, cinco janellas, a porta central e duas 
lateraes. 

O interior é muito pobre. 
Tem a capella-mór com cinco tribunas, um camarim 

e um altar com a Senhora dos Remedios. 
No corpo da egreja ha seis tribunas e dous altares 

com S. José e o Senhor Bom Jesus. 
Na sachristia ha um altar com outra imagem da 

Senhora dos Remedios e no corredor, em frente a 
ella, tambem um altar com o Senhor Crucificado. 

ROSA RIO 

Foi começada com o capital de 10.000 cruzados 
grangeados por esmolas pedidas nas . Minas Geraes 
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pelo ermitão Domingos de Mello Tavares, o qual 
foi nomeado administrador perpetuo das obras da 
egreja por Provisão do Bispo D. Fr. Antonio de 
Guadelupe datada de 5 de novembro de 1745. 

Cerca de 10 annos antes já existia uma pequena e 
pobre capella, sustentada pelos devotos e nella foi creada 
a irmandade de N. S. do Rosario dos homens pretos. 

Fica situada no largo do seu nome, formando 
um angulo. A frente fica voltada para a rua Quinze de 
Novembro. Tem quatro janellas, uma torre do lado es
querdo, abaixo da qual ha umajanella, e duas portas. 

Na face voltada para o largo do Rosario ha uma 
porta, que dá entrada para a sachristia, e acima 
de lia uma janella. 

O seu interior é feio e muito ennegrecido. 
Tem a capella-mór com seis tribunas e um altar 

com um painel de N ." S. do Rosario e aos lados 
S. Roque e Santo Antonio. 

No corpo da egreja ha quatro tribunas, dous pulpitos 
e dous altares: em um ficam o Bom Jesus da Prisão, 
Santa lphigenia e Santo Elesbão ; em outro o Sa
grado Coração de Jesus • 

A• esquerda da egreja fica a capella do Bom Jesus 
da Pedra Fria e á direita a sachristia com um altar 
de N. s. das Dores. 

SANTO ANTONIO 

Foi edificada em 1717. No mesmo logar existiu, 
por longos annos antes, uma capella que serviu de 
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Matriz durante os concertos da que então existia, 
mas que com o tempo cahiu em ruinas. 

E' tradição que a origem dessa capella foi o facto 
de haverem os frades franciscanos dado ahi co
meço ao convento de sua ordem, sob a invocação de 
Santo Antonio, abandonando logo para construir o 
que hoje existe sob a invocação de S. Francisco ; 
porém esta tradição fica destruída pelo testamento 
de Affonso Sardinha, que . é anterior ao estabeleci
mento da Ordem Franciscana em S. Paulo. 

As obras da actual egreja, depois de começadas, 
cahiram tambem em decadencia até que á esforços 
do bispo D. Bernardo Rodrigues Nogueira tiveram 
novo impulso. A irmandade de N. S. do Rozario 
dos Homens Brancos foi nella creada, em 1724, por 
Fr. Antonio de Padua, missionario apostolico. 

Fica esse templo na rua Direita. 
Está sendo reconstruida a sua fachada, que é bo

nita, tendo tres janellas e tres portas. A torre fica no 
centrO. Deve-se a sua reconstrucção á Baroneza de 
Tatuhy. 

Na capella-mór tem quatro tribunas e um altar com 
Santo Antonio. 

No corpo da egreja ficam dous pulpitós e dous 
altares, um com a Senhora da Piedade, S. João e 
Santa Maria Magdalena, e outro com a Senhora do 
Rosa.rio, S. Domingos e Santa Catharina. 

A' esquerda fica a capella funda de Santa Rita. 
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ORDEM TERCEIRA DE S. FRANCISCO 

No largo de S. Francisco, do lado direito da egreja 
de S. Benedicto. 

Seu interior é nobre, tem muitas obras de talha, 
ricos altares e bonitas imagens. 

No presbyterio fica o altar-mór com S. Francisco, 
seis tribunas e quatro retabulos representando duas 
visões de S. Francisco: a vestição, quando S. Francisco 
toma o habito, e S. Francisco morto. 

Por debaixo do zimborio ficam dous altares, de 
N. S. das Dôres, do lado do Evangelho, e S. Luiz 
do lado da Epistola. A' esquerda existe a rica ca
pella da Conceição com quatro retabulos. 

No corpo da egreja ficam seis altares: á direita 
Santo Antonio, Santa Margarida e Santa Isabel e á 
esquerda Santo Antonio do Noto, Santo Ivo, pa
droeiro dos advogados, e a Divina Justiça. Tem seis 
tribunas. 

Na entrada da egreja ha quatro retabulos de Santa 
Isabel, rainha da Hungria, B. Humiliana, viuva, 
S. Roque e B. Gualther, bispo de Treveri. 

S, BENEDICTO 

Antigamente de S. Francisco. Fica no largo deste 
nome, entre a Faculdade de Direito e a Ordem Ter
ceira e em frente á estatua de José Bonifacio. 

E' menos rica que a da Ordem Terceira, porém 
maior. 
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Tem a capella-mór com seis tribunas e um altar 
com S . Benedicto e S. Francisco. 

No corpo da egreja ficam seis .tribunas, um pulpito 
e dous altares, de N. S. da Conceição e Santo An· 
tonio. 

Na sachristia ha um altar com a Senhora das 
Dôres e um ·nicho com S. Benedicto. 

No alto do adro lê-se a data de 1789. 

N. S. DA CONCEIÇÃO 

No Seminario Episcopal, no arrabalde da Luz e 

largo do Jardim. 
A egreja é um templo que não se recommenda 

pelo seu exterior. Tem cinco janellas de frente, não 
possuindo torres. 

A capella-mór, que repousa sob uma cupola sus
tentada por quatro arcos, tem um altar com a Se
nhora da Conceição e S. Francisco de Salles. Em 
uma urna que fica nesse altar existem a reliquia e 
iµsignias de Santa Felicidade, offerta de Pio IX. 

No corpo da egreja ficam cinco tribunas de cada 
lado, um pulpito e dous bonitos altares gothicos, um 
de N. S. das Dôres e outro de S. José. 

BOA MORTE 

Na rua do seu nome, canto da do Tabatinguera. 

Tem cinco je.nellas de frente, a torre á direita, 
a porta principal e duas lateraes. 
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O seu interior não tem ornamentação digna de 
menção. 

Possue a . capella-mór com seis tribunas, e um 
altar com a Senhora da Boa Morte. 

No corpo da egreja ha seis tribunas, dous pulpitos 
e dous altares, da Senhora da Piedade e N. S. da 
Conceição. 

ORDEM TERCEIRA DO CARMO 

Fica no largo do seu nome, ao lado do Convento. 
Tem cinco janellas e um adro com tres portões 

de ferro e duas portas lateraes. 
Seu interior é bem ornado. 
Tem a capella-mór com seis tribunas e um altar 

com a rica imagem de N. S. do Carmo e dos · lados 
Santa Thereza e S. João da Cruz. 

No corpo da egreja ficam seis tribunas, dous pul
pitos, seis altares dos Passos, dous nichos com o Sa
grado Coração de Jesus e S. José, quatorze quadros 
da Via Sacra e oitenta para o estudo do cathecismo. 
No tecto ha uma pintura, tendo no centro a Virge!ll 
e dos lados os pri~cipaes santos da Ordem. · 

Possue um coro com um magnifico orgão al
lemão. 

A sachristia tem um nicho com a imagem de 
Nosso Senhor Jesus Christo, um retabulo de Santa 
Thereza e um altar com tres nichos, de Nossa Se
nhora das Dores, S. Francisco e S. Vicente de Paula. 
Orna-lhe o tecto uma pintura representando Santa 
Veronica. 
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Ao lado da sachristia e por baixo do consistorio 
fica a sala dos jazigos com um altar do Senhor da 
Columna. No tecto existe um quadro representando 
a resurreição de Lazaro. 

Entre os jazigos que ahi existem nota-se o do 
Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos. 

No consistorio ha um altar com uma bella imagem 
de Nosso Senhor Jesus Christo Crucificado. No alto 
de uma de suas portas lê-se a data de l 804. 

Na capella do Noviciado ha um altar com a Se
nhora do Carmo, Santa Thereza e S. João da. 
Cruz. 

E' a egreja illuminada a gaz. Segundo se lê nos 
annaes da Ordem, foi passada a patente autorisando 
a creação das Ordens Terceiras do Carmo no Brazil 
em 26 de janeiro de 1587. Devido, porém, a diversas 
causas, a installação da primeira Ordem Terceira só 
pôde effectuar-se no Rio de Janeiro em 1648, sendo 
provavel que mais ou menos dessa epoca date 
tambem a de S. Paulo. 

SANCTUARIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Está situado na alameda Glette, nos Campos 
Elysios . 

E' um vasto templo do estylo da Renascença com 
tres portas de entrada e tres janellas, tendo em 
cima a torre, actualmente com 56 metros de altura, 
mas que deverá ficar com uns 64 metros, quando se 
collocar no apice a estatua do Coração de Jesus. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S. PAULO 43 

Na torre ficam quatro anjos embocando quatro trom· 
betas, representando o juizo final, abaixo cinco sinos e 
abaixo destes um relogio de mecanismo duplo. Aos 
lados estão as estatuas de Santo Agostinho e de São 
Francisco de Salles. 

O interior é de uma magnificencia extraordi
naria, de uma imponencia grandiosa e de uma 
riqueza excepcional: tem o aspecto de uma ca· 
thedral. 

Possue bellas e ricas pinturas no tecto do corpo 
da egreja e na cupola do presbyterio, naquelle ha 
a apparição do Salvador á bem-aventúrada Maria 
Alakoc e nesta Nosso Senhor Jesus Christo Cru
cificado. 

O altar-mó:r é todo de marmore de Turim e foi 
offerecido por D. Veridiana Prado. Neile ficam uma 
imagem do Coração de Jesus e aos lados dous quadros, 
um representando a apparição de Nosso Senhor 
Jesus Christo a dous dos seus discípulos em Emaús, 
e outro o nascimento de Jesus. 

O altar-mór está assentado acima de uma crypta 
subterranea com um altar de marmore, da maior ri
queza e do maior gosto artístico. 

No corpo da egreja ha tres naves, uma central e 
duas lateraes separadas daquella por oito columnas de 
cada lado, fingindo marmore. 

Tem actualmente sete altares de marmore. 
E' um templo grandioso, pouco inferior á matriz 

de Campinas e pouco superior á matriz de Lorena, 
com o qual se assemelha em seu interior. 
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E' maior, porém não tem a graça da egreja de 

S. Benedicto desta ultima cidade. 
Não soffre confronto com muitos outros templos 

. de S . Paulo. 

CONSOLAÇÃO 

Na rua do seu nome. Tem duas torres, cinco ja

nellas de frente, a porta principal e duas lateraes. 
O interior é singelo. 

Tem a capella-mór com seis tribunas e um altar 

com as ima1ens de N. S. da Consolação, Sagrado 
Coração de Jesus e S. João e aos. lados S. José, 

S. Francisco, o Salvador e S. Paulo. 
No corpo da egreja ha quatrn tribunas, dous pul

pitos e dous altares com o Bom Jesu!! de Pirapora e 

Sant' Anna. Acima <lestos altares ficam uns enfeites 

bastante ridículos. 
Ao lado da capella-mór e á esquerda fica a capella 

das Dôres e na frente desta a sachristia com um bello 
quadro representando o casamento de Maria com José, 
copia de Raphael. 

Ao lado direito da capella-mór fica uma outra sa

christia com um nicho e a imagem da Conceição. 
Na pia baptismal ha um altar com tres pequenas 

e grosseiras imagens, entre as quaes a de _Santa 
Apollonia, advogada dos dentes. 

Na entrada da egreja e em frente á pia baptismal 

ba um nicho com Santa Luzia, advogada dos o/nos. 
A egreja fica situada numa pequena el <ivação e desviada 

da rua. 
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SANTA IPHIGENIA 

Situada no largo do seu nome. Tem cinco janellas 
de frente e a torre do lado esquerdo. 

Seu interior é de uma simplicidade que agrada ; os 
altares sãp de gosto. 

Tem a capella-mór com um altar de N. S. da Con
ceição, padroeira, e as imagens de S. Vicente de 
Paula e Santo Antonio. Ficam ahi tres tribunas do 
lado direito e tres vidraças em forma de tribunas do 
lado esquerdo. 

No corpo da egreja ha quatro tribunas, dous pul
pitos e dous altares, sendo o do lado do Evangelho 
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e do lado da 
Epistola a N. S. das Dôres., havendo tambem neste 
altar as imagens da Sagrada Familia e do Senhor do 
Bom Fim. 

A' esquerda da capella-mór fica uma capella com 
S. José, no centro, e S. Luiz Gonzaga e o Sagrado
Coração dos lados, e á direita a sachristia. 

A actual egreja foi construida em 1794 e nella ce
lebrou-se a primeira missa em janeiro de 1795. 
Seis annos depois que foi celebrada a primeira missa 
na capella, o Principe Regente autorisou a irmandade 
de Santa lphigenia e Santo Elesbão, erecta em 4 de 
novembro de 17 58 por Provisão de Fr. Antonio Galvão 
e que funccionava na egreja de N. S. do Rosario dos 
Homens Pretos, a transferir-se para a respectiva 
capella por uma Pro.visão de 13 de tevereiro de 1801. 
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A creação da freguezia teve logar oito annos 
depois que a irmandade se installou na capella que 
ficou sendo conheciçl.a por capella de Santa lphigenia, 
nome que depois se estendeu a todo o bairro. 

SANTA CECILIA 

No meio do largo do seu nome, tendo em frente 
a pobre capellinha de Santa Cruz. 

E' um templo modestissimo, com um só altar. 
Está em construcção na frente a nova Matriz, 

que promette, depois de concluida, ser um dos me
lhores templos da cidade. 

CAPELLA DA IMMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA 

No bairro de Santa Cecilia, aos fundos da egreia 
da Immaculada Conceição de Maria, a cargo das 
irmãs de S. José e pertencente á Pia União das 
filhas de Maria. 

Tem 32 metros de comprimento e 11 de largura, 
um sino no meio, uma porta e duas janellas. 

Seu interior é bem decorado. 

EGREJA DO lM~lACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

Annexa á casa do Immaculado Coração, á qual 
é unida por uma ala de 10 janellas nos dous pavi
mentos com dous salões de 20 metros de comprimento 
sobre sete de largura, onde destinam os missionados 
fundar um externato. 
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No canto da rua fica o corpo principal com tres 
andares, tendo no primeiro quatro janellas e uma 
porta e em cada um dos outros seis janellas; ao 
lado onze janellas no primeiro e segundo andares e 
dez janellas e uma porta no primeiro. 

Foi fundada por D. Joaquim Arco Verde, quando 
Bispo de S. Paulo, tendo sido lançada a primeira 
pedra ar de junho de 1895. 

Está situada no planalto da rua Dr. Jaguaribe, no 
bairro de Santa Cecilia . 

Os missionados chegaram ao Brazil em novembro 
de 1895 e foram alojados provisoriamente na egreja 
da Ordem Terceira de S. Francisco, at~ que no mez 
de janeiro de 1897 passaram a occupar a sua nova 
residencia. 

São seis padres e quatro irmãos coadjuctores. 
Teem elles por fim principal curar dos enfermos 

da Santa Casa e fazer missões no interior do Estado. 
A egreja tem 48 metros de comprimento sobre 

22 de largura. E' do estylo composito. 
Na fachada tem duas torres, no centro a imagem 

do anjo do Brazil e aos lados S. Pedro e S. Paulo. 
No semi-circulo a Gloria representando o Coração 

de Maria adornado por anjos e abaixo a inscripção 
- Refugio dos Peccadores. Na entrada um adro 
amparado por quatro columnas: 

No seu interior possue, no cruzeiro, uma cupola de • 40 metros de altura, acima da qual está collocada uma 
imagem do Coração de Maria, com quatro metros de 
altura. Tem, além do altar-mór, mais oito altares, 
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Nella devem ser conservados os restos encon· 
trados nas sepulturas da antiga egreja do Collegio. 

Está ainda em construcção. 

BRAZ 

E' uma egreja velha, situada na Avenida Rangel 
Pestana em frente á Escola Modelo. 

Tem cinco janellas de frente, tres portas e a torre 
do lado esquerdo. 

Seu interior é feio. 
Tem a capella-mór com quatro tribunas e um altar 

do Senhor Bom Jesus de Mattosinhos. 
No corpo dã egreja ha quatro tribunas, dous pulpitos 

e dous altares, um de S. Joaquim e outro do Sagrado 
Coração de Jesus. 

Foi erecta em freguezia por Alvará de 8 de junho 
de 1818, o qual é do theor seguinte: « Eu El-Rey 
como Governador e perpetuo administrador que 
sou do Mestrado, Cavallaria, e Ordem de N. S. 
Jesus Christo. Faço saber que attendendo ao que 
por consulta da meza Consciencia e Ordens subio 
á minha Real Presença. Hei por bem Erigir em 
freguezia Collada a Capella do Senhor Bom 
Jesus dos Mattosinhos, filial da freguezia da Penha de 
França do Bispado de S. Paulo, desmembrando desta 
freguezia, e da de Sé o territorio que lhe ha de ficar 
pertencendo. Pelo•que Mando ao Reverendo Bispo de 
S. Paulo do meu conselho que designe a esta nova 
·freguezia os limites, que forem mais convenientes, 
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Este· se cumprirá como nelle se contem, sendo re
gistrado nos livros da Camara do Bispado de S. Paulo 
da nova Freguezia e das que com ella ficam confinando, 
e passado pela Chancellaria das Ordens. Rio de 
Janeiro, 8 de junho de 1818.- Rey.» 

Os limites da nova freguezia foram marcados em 
27 de agosto de 1819 e erão os seguintes: « Fica 
dividida com a freguezia da Sé pelo ribeirão Taman
datehy, principiando onde elle faz barra no rio Tieté 
e seguindo pelo mesmo ribeirão acima athé divisar 
com a freguezia de S: Bernardo, ficando perten
cendo os moradores da parte de áquem do dito Ri
beirão á freguezia da Sé e os da parte de allém á 
nova freguezia do Senhor Bom Jesus; e com . a 
freguezia de Nossa Senhora da Penha de França 
ficam divididos pelo ribeirão Aricanduba, principiando 
onQe elle faz barra no rio Tieté e seguindo o mesmo 
ribeirão por elle acimaathé a sua vertente onde prin
cipia a verter, e dahi por diante seguindo o mesmo di
reito a Leste, ficando em consequencia compre
hendido todo o bairro do Pilar para a dita nova 
freguezia do Senhor Bom Jesus.» 

Foi primeiro vigario desta freguezia Joaquim José 
Rodrigues de 1819 a 186.s. 

O primeiro innocente baptisado foi Anna, filha 
de Margarida, aoi:; :19 de agosto de 1819. 

Estão construindo uma nova matriz, contigua á 
velha, a qual deve ter 50 metros de comprido sobre 
27 de largo. Na fachada terá uma só torre com 43 
metros de altura. 

4 
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Internamente será em fórina de cruz latina e, além 
do corpo central, deverá ter duas naves lateraes, for
madas por arcos. No centro será levantada uma 
cupola. 

A egreja será executada no estylo da Renas
cença. 

RECOLHIMENTO DE SANTA THEREZA 

Foi fundado pelo bispo D. José de Barros de 
Alarcão, quando achou-se de visita em S. Paulo. 
Para esta fundação concorreram coni grandes dona· 
tivos o capitão-mór Pedro Taques de Almeida e seu 
irmão Lourenço Castanho Taques, Manoel Vieira de 
Barros e outros, em 1685 e 1686. 

Em 17 18 chegou a tal estado de decadencia que 
não contava uma recolhida, pelo que a <::amara propoz 
ao governo a sua extincção, que foi denegada por 
esforços do bispo do Rio de Janeiro; logo depois 
começou a florescer de novo por meio de donativos 
e legados com os quaes foi o edificio augmentado 
e decorado, de modo que, fazendo-se em 1798 o re
censeamento dos bens dos conventos da capitania 
de S. Paulo, appareceu nelle o Recolhim.ento de Santa 
Thereza possuindo nesse anno duas chacaras nos 
suburbios da cidade, 27 moradas de casas, 30 escravos 
e um pequeno capital a juros. 

Ao primeiro bispo de S. Paulo D. Bernardo 
Rodrigues Nogue:ra devem-se os estatutos dados a 
2 de julho de 1748, os quaes até hoje, com pequenas 
modificações, regem este estabelecimento, 
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Occupa o espaço comprehendido, na rua do Carmo, 
entre a travessa da Sé e a rua de Santa Thereza, 
em cuja esquina fica a torre. 

A egreja é um templo bonito no seu interior. 
Tem a capella-mór com seis tribunas, sendo tres 

fingidas, e um altar com Santa 'fhereza no throno 
e aos lados S. José e S. João da Cruz. 

No corpo da egreja ficam seis tribunas, sendo 
tres fingidas, um pulpito, o portão da entrada e 
dous altares com as imagens do Bom Jesus e N. S. 
das Dôres. 

Na nave ha oito retabulos de cada lado e seis 
no meio, e nas paredes mais sete, todos represen
tando a vida de Santa Thereza até á morte. 

Ao lado direito da egreja fica a sachristia com · 
um nicho engastado na parede. 

O recolhimento é inaccessivel a quem quer que 
o procure visitar. 

Fallei do locutorio, e através de uma grade com 
uma recolhida, que ministrou-me com a maior gentileza 
todos os esclarecimentos que lhe pedi, pondo á minha 
disposição o livro do tombo do recolhimento em 
manuscri pto. 

Quando penetrei na egreja entoavam as recolhidas 
um cantico sagrado, que causou-me a mais profunda 
emoção. 

Pobres e desventuradas virgens, privadas das 
alegrias do lar e dos doces carinhos da familia, 
enclausuradas nas cellas de um convento e sepultadas 
em vida 1 
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MOSTEIRO DE S. BENTO 

Teve origem por uma ermida dedicada á Senhora 
do Montserrate, que em 1598 foi erecta por devoção 
do governador D. Francisco de Souza e por Fr. Mauro 
Teixeira, que da Bahia veio mandado pelo Provincial 
para fundar o mosteiro, e para o qual foram concedidas 
pelo capitão-mór Jorge Corrêa, a 4 de julho de 1598, 
duas sesmarias, como se vê do livro 2º de tegistro 
dellas,_existente na Thesouraria de Fazenda i mas só 
em 1600 foi realisada a fundação por Fr. Matheus da 
Ascensão, como se vê da Carta de data que segue : 

« Os officiaes da Camara da villa de S. Paulo 
da capitania de S. Vicente do Brazil Balthazar de 
Godoy e João Maciel, vereadores, Gaspar Vaz, juiz, 
ordinario, e João Fernandes, procurador do con
selho, etc., etc. 

« Aos que esta carta de chãos de sesmaria para 
sitio de convento virem e o conhecimento della com 
direito pertencer, fazemos saber que, por sua petição 
nos enviou dizer Fr. Matheus da Ascensão, prior 
da casa de S. Bento, novamente fundada, nesta villa, 
que elle fora enviado de seu maior a esta Capitania 
de S. Vicente, para nella edificar mosteiro, aonde 
mais decente e melhor lhe parecesse, e por quanto 
nella villa lhe pareceu bem e achou já feita uma 
ermida em certo sitio e chão que lhe fora assignado 
pelos officiaes nossos antepassados, fóra desta villa, 
partindo com Gonçalo Madeira de uma banda, e da 
outra com Jorge e João, e com o rio Grande que 
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vai para baixo desta villa e um ribeiro chamado 
Anliangavay naquelle alto, por cima, pedindo-nos que 
dos ditos lhe mandassemos passar carta e dar delles 
posse, segundo o que na dita petição era · declarado, 
por nós vista com a informação que do escrivão 
Belchior da Costa tomámos, por nos constar ser 
como o dito padre allega, por serviço de Deus Nosso 
Senhor e do seu servo bemaventurado S. Bento, 
lhe damos e havemos por dados os ditos chãos 
para convento, mosteiro ou casa do dito Santo, etc. 

« Dada hoje 15 de abril de 1600, etc. » 
O que consta da carta que fica transcripta, mais 

se corrobora com a certidão infra : 
« Certificamos nós os officiaes da Camara desta 

villa de S. Paulo, abaixo assignados, e damos nossa 
fé em como o sitio e egreja que nesta villa está, 
de S. Bento, e por outro nome, N. S. de Monser
rate, é dos religiosos do patriarcha S. Bento, que de 
muitos annos possuem ; o qual sitio foi dado com 
terras de sesmaria para seus mantimentos e nelle 

fundarem mosteiro. O primeiro religioso que aqui 
veio, por nome Fr. Mauro, natural da ilha de 
S. Vicente, foi que fundou a dita egreja, que hoje 
nelle se vê. E alli viveu por alguns annos, até que 
D. Francisco de Souza, governador-geral, que foi 
deste Estado, nesta Capitania, veio em descobri
mento de ouro e trouxe religiosos da mesma ordem, 
que foram os padres Fr. Matheus, o primeiro prior 
desta casa, o padre Fr. Antonio da Assumpção, o 
padre Fr. Bento da Purificação, prégador, e o dito 
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governador mudou o nome da egreja e mosteiro 
em o de Santissima Virgem do Monserrate. 

« E ~Ili viveram estes religiosos algunsannos, e em 
differentes tempos vieram a esta terra outros como o 
padre Fr. Gregorio, que na dita egreja dizia missa, 
e prégava, o padre Fr. Bernardo de Azevedo, o 
padre Fr. Pedro dos Santos, o padre Fr. Maximo 
Pereira, e ultimamente o padre Fr. João Pimentel 
com seu companheiro, que nella dizem missa sem 
contradição alguma, renovando o recolhimento que 
alli tinha favorecido de devotos e amigos. E assim 
nos consta mandaram os officiaes da Camara mudar 
naquelle tempo o caminho de Guarepe ( bairro da 
Luz), que pelo sitio passava por não devassar os 
religiosos, de modo que hoje não fazem mais do que 
renovar o cabido erguendo casa para o seu recolhi
mento, E por terem posse tão antiga os prelados, 
não se intrometteram em visitar sua cgreja, sendo 
ausentes, por terem a Manoel Preto, que por sua 
ordem tinha cuidado della, nem de novo fazem mos
teiro, por onde não encontramos a dita obra, por ser 
do serviço do Senhor e entendermos que, ao fazer, 
iamos de encontro ás nossas consciencias, que nos 
ditam ser tudo isto uma verdade, como é publico e no
torio. E por nos ser esta pedida, lhe mandámos passar 
esta em Camara, debaixo de juramento dos nossos 
cargos. Eu Ambrosio Pereira, escrivão da camara, 
a fiz escrever hoje 9 de julho de 1630.-João Fer• 
nandes de Saavedra, Pedro Madeira, Francisco de 
Ogaya, Mathias Lopes, João Raposo. > 
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Cerca de 30 annos depois, desejando os frades 
edificar uma nova egreja, celebraram com o distÍncto 
e generoso paulista Fernão Dias Paes ocontracto de 
que trata a escriptura abaixo e mais tarde, ao que 
parece, construiram novo convento, pois que o que 
hoje existe não é o primitivo, sendo que este acha-se 
unido áquelle pelo interior, e é conhecido até hoje 
por convento velho. 

« Saibam quantos este publico instrumento de 
contrato e composição deste dia para todo o sempre, 

· virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 16501 aos 17 dias do mez de Janeiro, 
nesta villa de S. Paulo, da Capitania de S. Vicente, 
Estado do Brazil, etc., nesta dita villa, no con
vento do patriarcha S. Bento, onde eu tabellião fui 
chamado, ahi estavam presentes o reverendo padre 
provincial da dita ordem, o Dr. Fr. Gregorio de 
Magalhães, e o padre presidente Fr. Feliciano de 
S. Thiago, o padre prior Fr. Jeronymo do Rosario, 
e os mais religiosos do dito convento ao diante as
signados, todos chamados ao som da campa tangida, · 
e bem assim estava presente o capitão Fernão Dias 
Paes, morador nesta dita villa, e logo pelo dito 
padre provincial e mais padres do dito convento foi 
dito a mim tabellião, perante as testemunhas ao di
ante nomeadas e assignadas, que elles estavam con
certados e compostos de mão commum e boa confor
midade com elle dito capitão Fernão Dias Paes, que 
elle lhes faria a egreja nova, que ora pretendiam fazer 
da invocação de Nossa Senhora de Monserrate, aca-
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bada ,de todo o necessario, por cujo beneficio que 
lhes assim faziam elles ditos padres provincial e mais 
religiosos, lhe davam a capella-mór da dita egreja 
para elle e todos os seus herdeiros e descendentes 
que apóz elle vierem e descenderem, naquella ca
pella-mór se .faria um carneiro para elle e todos os 
seus herdeiros legitimos serem sepultados, e assim 
mais duas sepulturas nas ilhargas do dito carneiro 
para outras pessoas, tudo na fórma abaixo declarada, 
pelo que, logo por virtude desta publica escriptura, 
disse elle capitão Fernão Dias Paes, em seu nome e 
dos ditos seus herdeiros e descendentes, que se obri
gavam, como de facto logo se obrigou, a fazer a 
dita egreja e acabar de todas as cousas a ella ne
cessarias, a saber: a dita capella-mór ornada com 
seu retabulo, ornamentos, castiçaes, lampadario e 
tudo o mais necessario ao ministerio do dito altar, e 
o corpo da dita egreja, com seu côro alto, torre e 
pulpito, grades da dita egreja e bancos para assento 
della, e elles ditos padres provincial e mais religiosos, 
em seu nome e em nome dos mais que ao diante 
vierem, se obrigam, como de facto logo se obri
garam, a lhe darem a dita capella-mór da dita egreja 
para elle e todos os seus herdeiros ascendentes e des
cendentes para que a possam lograr como cousa sua 
propria, na qual capella-mór se ha de fazer um carneiro 
no seio della e nas duas ilhargas, duas sepulturas, para 
que sejam enterrados, a saber: os herdeiros ascendentes 
delle capitão Fernão Dias Paes, legítimos, e assim 
mais os filhos e filhas naturaes, que o dito capitão 
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tiver, sómente nas ditas sepulturas, e poderão en
terrar sua mãi, irmãos, irmãs, cunhados e descen
dentes legitimos por linha directa ; e sendo caso que 
alguma pessoa da obrigação do dito Fernão Dias se 
queira enterrar nas ditas sepulturas com sua licença 
o poderão fazer, e na dita capella-mór se não enter
rará mais pessoa alguma senão as atraz declaradas, 
nem elles ditos padres presentes e que ao diante 
vi~rem não enterrarão nella pessoa alguma, e se 
obrigam mais elles ditos padres a em seu nome e 
dos mais que lhe succederem, que tanto que dito 
Fernão Dias Paes fallecer e sua mulher, tendo-a, 
os irão buscar á porta da egreja do dito convento 
para serem sepultados em sua sepultura, e todos os 
mais atraz declarados, vindo amortalhados no ha
bito da dita ordem do patriarcha S. Bento, serão 
obrigados os ditos religiosos a . os virem buscar á · 
porta da dita· egreja, e não vindo no dito habito o 
não farão. E sendo caso, que Deus não permitta, 
que elle dito Fernão Dias Paes falleça da presente 
vida antes da dita egreja ser acabada, seus herdeiros 
e successores acabarão· toda, da maneira que atraz 
fica declarado, do melhor parado de sua fazenda, e 
assim se obriga a fazer bom da dita fazenda o 
melhor parado della, por si e seus successores que 
lhe vierem, lhe dêm 8$ de renda cada um anno, para 
fabrica da dita capella-mór, os quaes 8$ para a dita 
fabrica não haverão logar em sua vida, porque isso 
se obriga a fabrica de todo o necessario, e somente 
se entenderá depois de sua morte, 
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« E para cumprimento desta escriptura e todo 

o n'ella declarado, disseram elles ditos padres 

provincial e mais padres assim presentes em seu nome 

e como dos mais que adiante vieram, e elle dito 

Fernão Dias Paes Leme em seu nome e dos demais 

seus herdeiros e descendentes, que obrigavam todos 
os seus bens moveis e de raiz, havidos e por haver, 

e querem e são contentes, que indo qualquer delles 

partes contra o cumprimento desta escriptura, em 

parte ou em todo, não querem ser ouvidos nem 

admittidos em juízo, nem fóra delle, e para isso 
renunciam o juízo de seu fôro, privilegios e liber

dades, e quaesquer outras cousas que . em seu favor 

allegar possam, porque de nada queriam usar senão 

em tudo cumprir e guardar esta escriptura pelo modo 

nella declarado, e movendo-se alguma duvida a façam 

diante dos juízes ordinarios desta villa, onde só
mente poderão ser ouvidos. E pelo dito padre pro· 

vincial foi dito que elle como cabeça de toda a 

província dos conventos do patriarcha S. Bento do 

Estado do Brazil, dava o seu consentimento em 

todo o conteudo n'esta escriptura e era contente que 
se cumprisse. E em fé de testemunho de verdade 
assim o outorgaram e mandaram as partes ser feita 

esta escriptura nes:e meu livro de notas, e que 

della se dessem os traslados necessarios que pe

direm e aceitavam, e aceito em nome dos ausentes 

a quem tocar possa como pessôa publica aceitante 
e estipulante, sendo testemunhas presentes Antonio 

de Madureira Magalhães, Pedro Varejão, lgnacio Dias 
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e Sebastião Preto, todos moradores nesta villa, 
pessoas de mim tabellião conhecidas. E eu João 
Dias de Moura, tabellião do publico, escrevi.
D. Fr. Gregorio de Magalhães, D. abbade provin
cial de S. Bento.-Fr. Feliciano de Santiago, presi
dente.-Fr. Jeron;1mo do Rosario, prior.-Fr. Gaspar 
da Graça.-;-Fr. Manoel BajJtista.-Fr. Basilio da 
Ascensão.-Fr. Manoel d'AssumjJção.-Fr. Ro
óerto.-Fernão Dias Paes Leme.-Antonio de Madu
reira Magalkães.-Pedro Varejão.-Seóastião Preto 
Leme.-Ignacio Dias . O qual traslado de escriptura 
eu André Barros de Miranda trasladei no 1º livro 
de notas, vai na verdade sem cousa que duvida 
faça, o que me reporto erp tudo e por tudo. E me 
assigno de meu signal publico e raso, que taes são 
como se segue. E eu André de Barros de Miranda, 
tabellião do publico judicial e notas nesta villa de 
S. Paulo, o escrevi.-André de Barros-de Miranda . :. 

Fica situado no largo do seu nome, fazendo es
quina com a rua Florencio de Abreu e defronte da 
rua de S. Bento. 

A egreja tem tres janellas de frente e a porta da 
entrada ; ao lado esquerdo fica a torre, um relogio, 
uma janella e uma outra porta. Abaixo desta ultima 
janella lê-se a data de 1860, que foi quando con
struiu-se a torre. Do lado da rua Florencio de Abreu 
tem nove janellas e uma porta • 

A' direita _da egreja fica o convento, com dez ja
nellas no segundo pavimento, oito no primeiro e duas 
portas, sendo principal a contigua á egreja, 
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Tem a capella-mór com seis tribunas e um altar 
com S. Bento, N. S. d'Assumpção e Santa Esco
lastica. No espaço que medeia entre as tribunas ha 
quatro retabulos representando o baptismo de Nosso 
Senhor Jesus Christo, S. Jeronymo morrendo no 
deserto, Maria Magdalena em penitencia e S. Pedro 
com as chaves do Céo. 

No corpo da egreja existem dous pulpitos, oito 
tribunas, seis altares com Santo Amaro, N. S. das 
Dôres, Santa Gertrudes, N. S. da Conceição, Santa 
Anna, N. S. dos Remedios, e quatro retabulos re
presentando Nosso Senhor Jesus Christo no horto, 
Nossa Senhora pastora, a fuga de S. José do Egypto 
e S. João Evangelista prégando no deserto. 

No tecto da capella-inÓr ha uma pintura de São 
Bento monge e no tecto do corpo da egreja uma 
outra da Conceição. 

Na sachristia fica um altar com a Senhora da 
Conceição. 

Na portaria do Convento existem dous grandes 
retabulos de S. Jorge e S. Bento e no claustro di
versas sepulturas com as inscripções completamente 
apagadas, sendo mais recente a de Fr. Antonio de 
S. Braz Maciel, morto a 26 de dezembro de 1890. 

No segundo pavimento ficam quatro cellas, uma ca
pella e as demais dependencias do convento. 

CONVENTO DO CARMO 

Foi fundado em 1594 por Fr. Antonio de S. Paulo 
em terras doadas por Braz Cubas. 
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Fica situado no largo do Carmo ao lado da Ordem 
Terceira do Carmo. 

A egreja tem tres janellas na frente, uma torre 
á esquerda com duas janellas, uma em cima e outra 
em baixo, e um adro· com tres portas de ferro. 

Seu interior é singelo ; além das dúas capellas 
fündas e do altar-mór onde se notam obras de talha 
de valor e uma bonita ornamentação, os outros al
tares são por demai.s modestos, não apresentando 
cousa alguma que os recommende, a não serem as 
imagens. 

Tem a capella-mór com um altar no qual se vê 
N. S. do Carmo no centro, Santo Elias á direita 
e Santo Elizeu á esquerda. Ahi ficam seis tribunas, 
sendo tres fingidas, tendo · duas no dorso os retabulos 
de Santa Thereza e S. João da Cruz. Possue ainda 
dos dous· lados 40 cadeiras de espaldar. 

Por baixo do arco-cruzeiro ficarµ dous pulpitos 
com estantes e destinados a certas praticas religio
sas. 

No corpo da egreja ha seis tribunas, dous pul
pitos, duas ricas capellas fundas do Santíssimo Sa
cramento e do Senhor dos Passos e mais cinco altares 
com S. José, Santa Barbara, S. João Evangelista, 
Santo Angelo, Sant' Anna e S. Joaquim reunidos. 

A sachristia é baixa, muito damnificada e com 
um altar de N. S. da Boa Viagem. 

O convento achava-se occupado com o Instituto 
D. Anna Rosa. 
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NOSSA SENHORA DA GLORIA 

Esta egreja, cujo estylo affirmaram-me ser go
thico, acha-se situada no Cambucy, em uma elevação, 
de onde se descortina a cidade por inteiro. 

Dos templos da cidade de S. Paulo é o mais 
bem localisado • 

. Sobe-se para ella por uma rua larga, tendo aos 
lados muitas magnolias plantadas. Finalisa em um 
vasto adro completamente murado. 

O interior e o exterior da egreja são de muito 
gosto. 

Tem a capella-mór, sob uma lindíssima cupola, 
com um rico altar de N. S. da Gloria e duas fi
níssimas pinturas á oleo representando N • S. da 
Natividade e N. S. da Annunciação. 

No corpo çla egreja ha dous pequenos altares, 
um com a Sagrada Familia e outro com S. Joaquim, 
Sant' Anna e Nossa Senhora. 

No lado da capella-mór fica a capella do Sacra
mento, com o Santissimo, N. S. das Dores e o 
Senhor Morto. 

Na entrada da egreja ha uma lapide de marmore 
engastada na parede com os seguintes dizeres : 

Domini Nos Ira For/iludo. 
Joackim Arcoverde de Albvquerque Cavalcanli 

Sancti Pavli Sacer Anlisles Qvo Civium Religioni 
Salivs Consvlalvr EI Nova Paroecia ln Hon Divi 
Patriarckae /oackim Hing lnitivm Dvcal Mariae 
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Virgini In Coelvm Assumptae TemPlvm Instauratvm 
Ope Et Mvnificentia Colendae Domvs Pientissimas 
Vidvae Dnae Evlaliae d' AssumPÇão E. Silva Cvjvs 
Liberi Cavram Religionis Erecto Anima Tvenlvr 
Ac Provevnt Solemnibus Kal Caeremoniis Dicavit 
VIII April A. D. MDCCCXCV. 

Em uma capella separada fica a gruta de Lourdes, 
sob um céo bem pintado, com um altar com São 
José e N. S. de Lourdes e dous nichos com o Sagrado 
Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. 

Na sachristia ha um altar com Santa Eulalia. 
Na entrada dessa capella fica o tumulo de Dona 

Eulalia d' Assumpção e Silva, fundadora da capella 
e da egreja de N. S. da Gloria, 

CONVENTO DA LUZ 

Fica situado no bairro da Luz, no largo do Jardim 
e defronte da Eschola Polytechnica. 

Tem a eg~ja com uma unica torre no centro, um 
nicho com a imagem de N. Senhora da Conceição, 
tres janellas e um curto adro com tres arcadas e a 
porta principal. Dos lados ficam duas alas do con
vento, uma com tres janellas e outra com cinco.· 

Seu interior é bonito e bem ornado. 
Tem a capella-mór com tres tribunas fechadas, tres 

abertas, medeando entre ellas quatro retabulos com 
os Evangelistas, e um altar com as imagens de N. 
S. da Conceição, no centro, e S. José e Sant'Anna 
aos lados. A' direita do altar mór fica um nicho com 
o Sagrado Coração de Jesus. 
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No -<:hão desta capella existe uma sepultura com 
a seguinte inscripção: 

e Hic jacet Fr. Antonivs Sant' Anna Galvão hujvs 
alm<e domvs inclytvs fundator et director, qui animam 
svam in manibus semper tenens placide obdorminit 
in Domino die 23 Decembris anno 1822 & & &.» 

No corpo da egreja ficam dous pulpitos, o côro 
todo gradeado, um grande retabulo da Assumpção, offe
recido pelos doutores da egreja ao Dr. J osino 4o Nas
cimento Silva, presidente da província, e dous altares 
com S. Francisco de Assis e Santo Antonio de Lisboa. 
Abaixo deste ultimo retabulo existe uma relíquia com 
a bella imagem de Santa Faustina, martyr, offerta 
de Pio IX . 

Na sachristia ficam um Calvario e um presepe. 
Em uma sala, ao lado da capella mór e por 

cima da sachristia, pendem das paredes dous retratos ; 
em um lê-se: e O. P. M. Fr. Antonio de Sant' Anna 
Galvão, nascido em Guaratinguetá, istado de São 
Paulo, Religioso Franciscano do Rio de Janeiro, digno 
fundador deste Santo Recolhimento, em cuja capella
mór foi sepultado em 23 de dezembro de 1822 »; 
em outro lê-se: e O P. Prégador Fr. Lucas José da 

Purificação, digno conterraneo do P. M • Galvão, seu 
fervoroso auxiliar na fundação deste Santo Recolhi
mento e seu immediato successor na administração do 
mesmo. Foi sepultado no respectivo jazigo aos 29 de 
abril de 1848 com 80 annos de idade.» 

Tem o convento actual~ente 35 freiras. 
Foi fundado em 1774• 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S, PAULO 

PAÇO DO BISPO 

Fica na rua do Carmo, na casa outr'ora conhecida 
por Palacio da Marqueza de Santos. 

No pavimento terreo funccionam a chancellaria, a 
secretaria e a vigararia geral. Em um compartimento 
annexo está o archivo da diocese. 

No pavimento superior ha o safão de visitas, o 
salão do docel com os retratos dos bispos da diocese, 
diversos dormitorios e a capella, com um altar, e 
nelle as imagens do Sagrado Coração de Jesus, de 
N. S. da Graça e de S. José. Nos fundos da capella 
fica a sachristia. 

EGREJA ANGLICANA 

Está situada na rua do Bom Retiro. 
E' de estylo inglez. O seu interior é imponente 

pela simplicidade. O tecto é todo de madeira; tem 24 

bancos, uma pia baptismal, um pulpito, duas estantes 
para praye,; desk e para lectery, um orgão americano 
e ao fundo um quadro representando o Christo no meio 
das 1 o virgens •. 

Ao lado esquerdo da entrada ha uma placa de 
marmore engastada na parede, com a inscripção se
guinte: 

memory of: 
the Revd. 

ln 

John Irwin Lee, B. A. 

0ig1t1zed by Google 



66 EGREJAS 

Vigar of Tbe tford, Norwich 
First english. 
Cbaplain of São Paulo. 
Wbo died from injuries. 
Received in tbe railway. 
Accident at Mine Elms, England 
11•b september, 1880. 

_This tablet is erected by bis former 
Parishioners, in affectionate remembrance, 
Andas a tribute to bis unselfish, devotion to 
His master's service during bis ministroy amongst 

tbem. 
« Blessed are the dead whigh die in the lord ; for 

tbey rest from their labours, and their works do 
follow tbem.» 

Annexa â egreja fica a casa do pastor, 
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REPARTIÇÕES PUBLICAS 

PALACIO DO GOVERNO 

Fica situado no largo do Palacio, tendo em frente 
um elegante jardim com um coreto e uma cascata, 
sobre a qual lê-se: 

« Presidencia do Exm. Sr. Conselheiro joão Al
fredo Corréa de Oliveira. 1880.> 

Está construido no logar do antigo collegio e con
vento dos jesuítas, que ficava annexo á egreja do 
Collegio. 

O convento foi transformado em palacio para os 
capitães generaes, sendo D. Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourão o primeiro que nelle veio habitar 
em 1765. 

De 1833 a 1881 -ainda o edificio tinha a egreja á 

esquerda, aberta ao culto divino, com a qual com
municava-se por janellas ou tribunas interiores, de onde 
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os presidentes ouviam missa, e á direita a extensa 
ala perpendicular ao corpo principal, na qual func
eionavam as repartições fiscaes da antiga provinda 
e o correio, sendo a parte central occupada pelo pre
sidente e assembléa, com as suas respectivas secre
tarias. 

Em 1881 essa ala foi arrazada por ordem do pre
sidente Florencio de Abreu, ficando o espaço por 
ella occupado annexado ao jardim do palacio. 

O- corpo central tambem foi remodelado, poucos 
annos depois, pelo Dr. João Alfredo, recebendo novo 
frontespicio e outras alterações que fizeram desapparecer 
os ultimos vestígios da obra primitiva dos jesuítas. 

Com o advento da Republica os edificios permane
ceram por algum tempo no seu estado anterior ; 
porém logo deram-se modificações na sua applicação. 
No sobrado do antigo convento, o lado diréito e 
todo o fundo estão hoje occupados pelo presidente 
do Estado, e o lado esquerdo pela secretaria do in· 
terior. O pavimento terreo tem toda a frente oc
cupada pelas diversas secções da secretaria do interior 
e corpo da guarda do palacio ; o centro forma um 
jardim interior de 2 1 metros em quadra e os fundos 
são preenchidos pela repartição de estatística e ar
chivo do Estado, exceptuando duas salas, em um 
dos cantos, que são occupadas por empregados da 
casa presidencial. 

O Palacio do Governo é um edificio antigo, baixo, 
sem symetria na sua fachada e debaixo do ponto de 
vista architectonico uma verdadeira monstruosidade. 
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Occupa a beira de um ·aspero declive que desce 
para o riacho Tamanduatehy, cujo leito fica 200 

metros abaixo da borda do despenhadeiro. Domina 
toda a extensa varzea desse riacho, hoje em grande 
parte occupada pelo populoso bairro do Braz. 

Compõe-se do corpo central, duas alas lateraes 
com quatro janellas em cada pavimento, mais dous 
corpos com duas janellas no primeiro pavimento e 
uma porta e uma janella no segundo e um outro 
corpo do lado esquerdo, que serviu de torre ao an
tigo collegio dos jesuitas, com um pequeno zimborio 
~ quatro janellas, sendo uma no andar terreo. 

No corpo central tem as armas do Estado, abaixo 
o seguinte dístico: - Governo do Estado de S. Paulo, 
-quatro columnas, duas lampadas electricas, duas ja
nellas no segundo pavimento, entre as quaes lê-se 
a data de 1886, e uma porta e duas janellas no pri
meiro. 

No flanco esquerdo ha oito janellas no sobrado, 
que é occupado por um corredor e uma pequena 
sala, cinco janellas todas gradeadas de ferro e tres 
portas no pavimento terreo. 

Em frente á portaria fica uma sala de espera, á 
esquerda a secretaria do interior e á direita a sala 
do ajudante de ordens. 

O palacio é um edificio grande, sem regularidade 
nas suas divisões internas, com salas umas grandes 
e outras pequenas, espalhadas sem ordem nem sy
metria, mas todas montadas com luxo, bem venti
ladas e esplendidamente illuminadas. 
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Possue, além dos gabinetes do secretario e do 
Presidente, este com uma escolhida bibliotheca, es
paçosa sala de jantar com uma lindissima vista para 
o Braz e para a Penha, aposentos do Presidente, rico 
salão nobre de recepção e diversos outros commodos. 

Infeliz foi a idéa de fazerem um jardim em frente 
ao palacio, o que teria todo o cabimento si fosse 
para uma casa particular. 

Geralmente, os jardins occupam o centro das praças, 
mas o largo do Palacio tem tão pequenas dimensões, 
que é uma extravagancia collocar-se um jardim no 
meio delle. Accresce a circumstancia de que, nos 
dias de gala, a tropa não tem Jogar onde formar, a 
não ser a um dos lados do largo, o que não deixa 
de ser exquisito presenciar o Presidente da frente 
do palacio á formatura e ás evoluções da tropa 
collocada ao lado. 

Além disso, as pessoas que forem cumprimentar 
o Presidente terão de percorrer a pé uma grande 
extensão do jardim, molhando-se, si estiver chovendo. 

Seria preferivel que, em logar do jardim, dei
xassem o largo, já de si tão curto, completamente des
afogado e plantassem algumas arvores ao redor delle. 

Mais infeliz que a lembrança do jardim foi a que 
teve o Sr. Dr. João Alfredo mandando erguera cas
cata, especie de fontaine publique, a um dos lados 
do palacio. 

O effeito que produz esse estafermo, a quem se 
colloca na rua Quinze de Novembro, é simplesmente 
ridiculo. Convem alijai-o quanto antes. 
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SECR.ETARIA DO INTERIOR 

Funcciona nos baixos e ao lado do palacio presi
dencial em compartimentos acanhados, que mal ac
commodam o expediente das repartições. · 

Na frente fica a Secretaria do Interior com suas 
duas sub-directorias e nos fundos, por baixo dos 
aposentos particulares do Presidente, a repartição de 
estatística e o archivo do Estado. 

Esta ultima repartição, proficientemente dirigida 
pelo . illustrado Dr. Antonio de Toledo Piza, está 
pessimamente alojada em salas estreitas, baixas e 
humidas, com pilhas de documentos importantes 
esparsas pelos chão ou arrumadas em estantes mal 
acabadas e s~m o menor gosto artístico. 

Pena é que semelhante repartição, talvez a pri
meira do Estado, não possua um edificio proprio, 
isolado e não sujeito ao fogo e á inundação devida 
á lavagem da residencia do Presidente. Possue o 
archivo documentos do maior valor para a historia 
de S . · Paulo e publica bi-mensalmcnte uma revista 
desde 1893. Possue ainda uma importante bfuliotheca 

de estatística, historia e legislação nacional. 

SECRETARIA DA JUSTIÇA 

Funcciona em um bello predio com a Secretaria 
de Policia, do lado do palacio e no largo deste 
nome. 
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Tem sete janellas de frente no segundo pavi
mento separadas por seis columnas e tres portas e 
quatro janellas gradeadas de ferro no primeiro, além 
de um terceiro andar. A porta principal dá entrada 
para a repartição da Policia. 

A' direita do edificio, e no segundo pavimento, 
funcciona a Secretaria da Justiça. A frente é occupada 
pelas salas do secretario e do official de gabinete ; 
n@ centro ficam a sala do director, a portaria, a 
segunda secção da primeira sub~directoria da magis
tratura e ministerio publico, e o gabinete do 10 sub
director ; nos fundos a primeira secção da primeira 
sub·directoria da organisação judiciaria e officios de 
Justiça, o archivo, a primeira secção da segunda 
sub-directoria (policia e segurança publica ) , o gabi· 
nete do 2º sub-director e a contabilidade. 

As salas são espaçosas, bem divididas e mobi
liadas com gosto. 

Do terraço dos fundos goza-se de um bonito 
panorama, avistando-se o Braz, a Mooca,· o Pary, 
a Penha e outros pontos. 

A Secretaria de Policia funcciona á esquerda do 
edificio, occupando, além do andar terreo, mais os 
dous pavimentos superiores, excepto o occupado 
pela Secretaria da Justiça. 

No pavimento terreo, logo á entrada, ficam o 
archivo, a thesouraria, a portaria e a sala da audi
toria da força publica. Segue-se um terraço com 
uma claraboia, onde existem compartimentos cm que 
funccionam duas ( rª e 2ª) delegacias auxiliares 
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e a primeira delegacia da prime!ra circumscripção. 
Aos fundos fica o gabinete do chefe de policia. 

Em frente á portaria ha uma escada de marmore, 
que conduz ao segundo pavimento, onde se acham 
um salão de honra do chefe de policia e o gabinete 
do director. 

Uma outra escada de madeira conduz ao terceiro 
pavimento, onde trabalham os empregados das di
versas secções da repartição. 

Este edifi.cio é de estylo dorico-romano e um dos 
mais bonitos de S. Paulo. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 

A idéa de reunir todas as repartições publicas 
em um mesmo logar, foi a preoccupação do archi
tecto que construiu as secretarias da agricultura e 
da fazenda tão proximas uma da outra, de sorte que 
não se destacam, roubando á praça um espaço tão 
necessario ao seu aformoseamento. 

Fica situada no largo do Palacio em posição 
isolada com quatro fachadas independentes. 

Ricamente decorada, a frente desse edifi.cio apre
senta um pavilhão central mais elevado, como a sua 
irmã a Thesouraria, ornado de seis altas columnas 
de estylo corynthio. Tres grandes arcadas guarnecidas 
de balcões e balaustradas constituem as aberturas 
centraes correspondentes ao salão nobre da casa. 

Aos flancos, em corpos recuados e mais simples~ 
mente ornamentados, offerece ainda uma serie de 
janellas superpostas, uma para cada flanco e andar, 
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O estylo é do Renascimento, porém filiado á es
cola germanica. 

A construcção é em tijolos sobre embasamento 
de cantaria. 

Tem duas entradas, que se communicam por meio 
de um corredor, no meio do qual fica um pateo com 
uma claraboia sustentada por uma artística armação de 
ferro. No saguão da frente ficam duas portas lateraes, 
que dão enlrada para a sala do director da. super
intendencia e para a sala dos engenheiros. No alto 
destas duas portas lê-se Republica dos Estados Unidos 
do Brazil. 

No pateo começam duas escadas, uma de cada 
lado, que dão accesso ao pavimento superior. Nelle 
ficam quatro portas, que dão entrada para a sala do 
director da inspectorià das estradas de ferro, para o 
gabinete do sub-director da superintendencia e para 
o waler-close. 

No corredor dos fundos ha duas portas que dão 
para a secretaria da superintendencia e para a In
spectoria das estradas de ferro. 

No primeiro andar, dando para o pateo central, 
corre uma varanda cercada de balaustradas sobre 
as quaes estão collocadas quatro estatuas symbolicas 
sustentando candelabros. 

O chão dos corredores, saguão e pateo central é 
revestido de uma especie de mosaico de marmore de 
diversas côres, formando arabescos. 

No primeiro andar funcciona a Secretaria da Agri
cultura. 
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Na frente fica o salão de honra. E' uma bella 

sala ornada com luxo, ricamente mobiliada e com 

ricos reposteiros, que abrem-se para o interior; tem 

tres portas e tres janellas que dão para a praça. O 

tecto tem a fÓrma concava ; nellé se acha pintado a 

fresco e em. perspectiva um grande quadro repre

sentando a Lei, as Artes e as Sciencias e susten

tado por 20 cariatides. Asparedes são egualmente 

pintadas, tendo no meio de quatro vasos as lettras 
S E. 

Acima do soalho elevam-se almofadas de madeira 

e acima destas columnas. 
Tem o salão uma grande mesa ao centro, cercada 

de cadeiras de espaldar. 
A' esquerda deste salão fica o gabinete do secre

tario e á direita o do director. O gabinete do secretario 

está ornado com muito luxo. O tecto é todo dou
rado. Das paredes pendem os retratos dos Drs. Alvaro 

de Carvalho, Theodoro d~ Carvalho, Tebyreçá e Al
fredo Maia. 

O gabinete do director tem tambem o tecto dou- · 

rado e, além da mesa de trabalho desse funccionario, 
tem mais duas estantes com livros. E' mais singelo 

que o gabinete do secretario. 

Do lado esquerdo fica uma sala reservada do 
secretario e a sala do official-maior ; do lado direito, 

mais duas salas e nos fundos duas grandes salas para 
a primeira e segunda secções da Secretaria. 

O segundo andar é occupado pelas salas de de

senho, atelier photographico e archivo da super4 
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intendencia ; gabinete photometrico para experiencias 
da intensidade do gaz da illuminação e o archivo e 
depositos da Secretaria. 

THESOURARIA DE FAZENDA 

Predio construido no largo do Palacio e delimitado 
em todas as suas faces por largas ruas. 

Comporta dous andares sobre elevado embasa· 
mento do rez do chão com uma superficie coberta 

de cerca de 700 metros quadrados. 
As suas fachadas, filiadas á ordem corinthia, obe

decem á ordenança classica do Renascimento. 
Sobre a frente, em corpo saliente, offerece um 

renque de columnas isoladas e coroadas de largo 
frontão, com tres arcadas no primeiro andar corres
pondendo á entrada principal do rez do chão. 

Os flancos conteem ainda uma serie de janellas 
superpostas attribuindo uma fresta a cada andar. 

A decoração é sobria e•as proporções correctas. 
Construcção geral em tijolos sobre plintho de 

cantaria. 
Na entrada do edificio ha uma escada de cinco 

degráos e dous grandes lampeões com cinco luzes. 
Entrando-se para o edificio depara-se logo com 

um saguão com tres portas para a praça, duas que dão 
para a Sub-directoria do Contencioso e para a Re
cebedoria de Rendas e uma outra que dá para um 
pequeno corredor que termina no terraço central. 

O tecto deste saguão é todo de madeira. 
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Segue-se o terraço envidraçado com sete janellas 
gradeadas de ferro e tres portas: duas que dão en
trada para a Pagadoria do Thesouro e uma para a 
Thesouraria Geral. N elle começa uma escada de 
marmore com corrimãos de ferro, a qual quebra-se em 
duas que dão accesso ao primeiro andar . 

Ainda neste terraço e no 1º andar notam-se 
tres corredores tendo nove grandes arcadas. 

Na frente do 1 o andar ficam a sala de honra, 
no centro, as salas do secretario e do director aos 
lados. 

A sala de honra tem o tecto ricamente bordado 
e pintado, as paredes até certa altura teem almofadas 
de madeira. Nelle acham-se uma grande mesa vol
teada por 14 cadeiras tendo ás costas as armas da 
Republica ; dous bustos de marmore do Visconde do 
Parnahyba e do Dr. Ramos de Azevedo, engenheiro 
constructor do edificio, e quatro molduras com os 
retratos dos Drs. Bernardino de Campos, Cerqueira 
Cesar, Rubião Junior e Pedro Denti. 

Ao gabinete do secretario seguem-se a Secretaria 
da Fazenda e o gabinete do sub-director das rendas 
e ao gabinete do director, a portaria e o gabinete 
do sub-director da contabilidade. No salão dos fundos 
trabalham os empregados da sub-directoria de Rendas 
e da Contabilidade. 

O segundo andar é occupado pelo archivo e pela 
Repartição Fiscal de aguas. 

0ig1t1zed by Google 



REPARTIÇÕES PUBLICAS 

CORREIO GERAL 

Funcciona em um vasto preclio de dous andares, 
com duas frentes, uma para o palacio do Governo 

e outro para a rua General Carneiro. 
No pavimento terreo funcciona a posta-restante, 

quer de correspondencia orclinaria, quer da registrada 
com ou sem valor ; ahi vendem-se sellos e encon
tram-se diversas caixas de assignantes. Nesse pavi
mento ainda funcciona a quinta secção. 

No primeiro andar funccionam a primeira, terceira. 
( da thesouraria ), quarta e sexta secções e no segundo 
a segunda secção ( a contadoria ) e o almoxarifado. 

Na sala do administrador vê-se um bom retrato 
do Dr. Campos Salles, e em uma sala contigua, um 
grande quadro com os retratos de todo o pessoal. 

O edificio é alugado. 

BIBLIOTHECA PUBLICA 

Funcciona á praça Municipal, defronte da As
sembléa e ao lado da egreja dos Remedios, em um 
edificio particular, de elegante architectura e bem 
localisado, longe do grande movimento da cidade. 

Tem na frente duas janellas de saccada e duas 
de peitorjl. 

A sala da frente é destinada á leitura. 
Nos fundos ficam tres salas com estantes, tendo 

todas uma galeria em cima e onde se acham alo· 
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jados 9.000 volumes de obras escolhidas, bem en
cadernados e catalogados. 

Está dividida em duas secções, uma de manu
scriptos e impressos e outra de trabalhos graphicos. 

Possue na sala de leitura globos terrestres e ce
lestes, poltronas gyratorias, carteira commercial desti
nada á escripta com tinta e um escriptorio em fórma 
de tribuna, occupado pelo empregado que inspecciona 
a sala. 

A Bibliotheca funcciona das 10 da manhã ás 3 da 
tarde e das 6 ás 9 da noite. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Funcciona em um predio velho, pertencente á 
União e situado na rua da Boa Vi.Sta, fazendo 
frente para a rua Quinze de Novembro e tendo a um 
dos lados o theatro Sant' Anna. 

No pavimento terreo ficam a porta de entrada e 
duas janellas e no sobrado cinco janellas. Nelle 
existem dous cartorios de appellação. 

Na frente do sobrado existe a sala dos despachos 
do presidente, com os retratos do Marechal Floriano 
e do Dr. Prudente de Moraes. 

Nos fundos a Procuradoria Geral do Estado, a 
sala das sessões com os retratos em corpo inteiro dos 
Drs. Campos Salles e Duarte de Azevedo e a biblio
theca com mil volumes. 

Em 1897 o tribunal julgou 1.324 feitos. 
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ASSEMBLÉA 

Funcciona no togar da antiga cadeia em um 
grande predio na praça Municipal, passando-lhe do 
lado posterior a rua da Assembléa e do lado esquerdo 
a do Theatro. 

E' o edificio constituído na frente e nos fundos 
por dous pavimentos, no segundo. tem onze janellas, 
ficando uma no corpo central, e no primeiro dez 
janellas e a porta de entrada. Acima do segundo pavi
mento tem tres janellas e um relogio na parte 
superior. 

Na frente lê-se a data de 1878 e ha quatro esta• 
tuas: da Lei, da Justiça, do Commercio e da Agri· 
cultura. 

Dos lados ficam tres janellas no segundo pavi· 
mento e uma porta e duas janellas no primeiro. 

Seu interior deixa muito a desejar quanto aos 
elevados fins a que elle se destina. 

A' direita do primeiro pavimento fica a sala das 
sessões da Camara dos Deputados, ornada com de
cencia, mas muito acanhada, tendo as galerias para 
os espectadores no segundo pavimento. Contigua á 
essa sala fica uma outra de espera, de cujas paredes 
pendem os retratos do Marechal Floriano, Dr. Ro
drigo Silva e mais dous quadros com photographias 
do3 deputados. 

A' esquerda do mesmo pavimento funccionam a 
Secretaria, o Archivo e a Bibliotheca com mais de tres 
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mil volumes de obras escolhidas, bem encadernados, 
catalogados e dispostos em oito estantes. 

A' esquerda do segundo pavimento funcciona o 
Senado, ornado com luxo, mas acanhadissimo, tendo 
as galerias no mesmo nivel que as archibancadas para 
os senadores. 

A' cabeceira das duas mesas dos presidentes das 
duas Camaras vê-se um bello busto da Republica. 

Ainda neste pavimento ficam a sala de espera e 
a secretaria do Senado. 

CAllfARA l\fUNICIPAL 

Funcciona em um bello edificio á rua do Thesouro 
entre as ruas do Commercio e Quinze de Novembro. 

Tiveram a idéa infeliz de construil-o para um 
mercado, passando depois de diversas obras e com
partimentos que nelle se fizeram, a servir para re
partição do Thesouro, que nelle funccionou até 1897. 

Actualmente é occupado, mas provisoriamente, pela 
Camara Municipal, que tem seu edificio cedido á As
sembléa estadoal. 

Tem 10 janellas, sendo tres de saccada, no segundo 
pavimento, e nove e a porta de entrada no primeiro. 
Estas ultimas são gradeadas de ferro. 

Do lado da rua do Commercio tem tres janellas 
no segundo pavimento e duas e a porta que dá en
trada para a repartição do Posto Fiscal, no primeiro; 
do lado da rua Quinze de Novembro tem seis janellas, 
sendo tres em cada pavimento. 

6 
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No primeiro pavimento do lado direito, de quem 
entra no edificio, estão o gabinete do inspector do The
souro, a rª e 2ª secções do Thesouro e a sala do por
teiro ; e do lado esquerdo a Recebedoria e a Pagadoria. 

No segundo pavimento funccionam, á esquerda, a 
secretaria da Prefeitura e o gabinete do secretario; 
e á direita o gabinete do Prefeito, a secretaria ela 
Camara e a sala das sessões, onde se veem os retratos 
do Marechal Deodoro e de Benjamin Constant e um 
quadro da proclamação da Republica. 

A directoria de obras funcciona em predio muito 
velho, sito á rua do Commercio. 

MUSEU PAULISTA 

Vamos tentar descrever esse monumento, que, 
como obra de arcbitectura, parece-nos não encontra 
rival no Brazil. 

São impressões de um viajante que poucas horas 
nelle demorou-se. Está situado na collina do Y piranga, 
a 760 metros de altura sobre o nível do mar e a 6 ki
lometros da cidade com que está em communicação 
por uma linha de bonds, que partem do largo da 
Sé e passam pelo Cambucy. 

Foi em principi-:> um monumento construido para 
commemorar a independencia do Brazil, sendo em 
1893 destinado a nelle estabelecer-se o Museu, que 
foi inaugurado a 7 de setembro de 1895. 

Compõe-se .de um vasto edificio com 123 metros 
de fachada, de dous andares e cinco corpos, sendo 
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um central, dous contiguos a este e com cinco bellas 
arcadas e dous nas extremidades. 

No corpo central acha-se um rico e bellissimo 
vestíbulo, accessivel por uma larga escadaria de gra· 
nito. Comprehende tres largas portas no primeiro 
pavimento e tres janellas no segundo, espaçadas 
por oito columnas corynthias. Na entrada vê-se vinte 
e quatro columnas jonicas, sobre as quaes repousa 
a sala de honra, e duas portas que dão entrada para 
o interior do edificio. Em frente rasga-se uma es
cadaria de marmore, que quebra-se pouco depois 
para os lados e que conduz ao andar superior. 

Em meio dessa escadaria encontra-se em um 
nicho a figura da Republica em gesso e abaixo 
della, em uma lapide de marmore, a seguinte ins

cripção: 
Este monumento commemo1·a a indepenàencia do 

Brazil, Proclamada a 7 de setembro de r8zz. 
Já no primeiro andar, em um corredor que fica 

em frente á figura da Republica, vê-se uma placa 
tambem de marmore com esta inscripção: 

Este museu aqui se instai/ou por lei do Conpesso 
do Estado de 26 de agosto de r893. 

Abaixo desta placa vê-se o retrato d:) Dr. Pru. 
dente de Moraes e aos lados os dos Drs, Bernardino 
de Campos e Campos Salles. 

Na frente do corpo central e no primeiro andar 
acha-se o grande salão de honra com uma enorme 
tela de Pedro Americo, representando a indepen
dencia, com o Paulisla de Almeida Junior, com a 
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Mankã de inverno de Antonio Parreiras, com dous 
bellos quadros de Mme. Worms e Pedro Alexan
drino, além de mais outros dous. 

Nos fundos do corpo central encontram-se duas 
salas com objectos historicos, contendo uma, entre 
outras preciosidades, o retrato, a cama e ·mais mo· 
bilia do regente Feijó, a cadeirinha que foi da Mar
queza de Santos, dous retratos de D. Pedro II e um 
busto de Tiradentes ; contendo a outra a armadura 
de Martim Affonso de Souza, a mesa de que ser
via-se José de Anchieta, uma collecção de armas, a 
penultima camisa de Francisco Solano Lopes e a ca
misa de meia que vestia o general Carneiro quando 
foi morto na Lapa. 

No corpo intermediario e lateral do segundo pa
vimento, a léste, encontra-se em primeiro logar a 
sala B 7 com uma collecção de insectos e interessantes 
peças referentes á biologia e uma valiosa collecção 
de vesperos do Brazil • 

Em seguida a esta ficam as salas B 6 com uma 
collecção de peixes do mar, B s com peixes de agua 
doce, reptis e amphibios, merecendo menção especial 
a collecção completa de jacarés existentes no Brazil ; 
B 4 com uma collecção de ophidios, B 3, 2 e 1 com 
uma completa collecção ornithologicá, quasi toda 
brazileira, tendo apenas alguns exemplares estran
geiros e uma curiosa collecção de ovos e ninhos. 

No corpo lateral, a oeste, ficam as salas n. 10 

com conchas, coraes, caranguejos e outros animaes 
marinhos ; n. 1 r com as collecções mineralogica e 
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paleontologica do Brazil; n. 12 com uma collecção 
ethnôgraphica e archeologica do Brazil ; n. 13 com 
uma collecçã.o de numismatica; ns. 14, 15 e 16 com 
uma collecção de mamíferos e secção anthropo
logica, 

No pavimento inferior ficam os laboratorios, offi
cinas, bibliotheca e varios compartimentos da admi
nistração. 

O Museu tem por fim a instrucção do publico 
pelas collecções expostas e a exploração scientifica 
do Estado, principalmente no ramo da zoologia. 

O serviço ent<?mologico acha-se muito desenvol
vido, prestando o Museu importantes serviços á la
voura pelo exame dos insectos nocivos á plantas cul
tivadas. 

A Bibliotheca é rica, principalmente no ramo das 
sciencias naturaes, constituindo a sua collecção neste 
ramo uma das mais ricas, senão a mais rica do 
Brazil. Recebe, em permuta com a Revista, que pu
blica, muitas revistas e jornaes estrangeiros e está 
em correspondencia com as mais importantes socie
dades e sabios estrangeiros • 

E' seu director o Dr. H. von Ihering, cidadão que 
se recommenda não só por sua alta illustração, como 
tambem pelo zelo com que trata o Museu, que sob 
sua sabia direcção offerece um estabelecimento digno 
da visita e dos applausos do estrangeiro, ainda o 
mais exigente. 
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QUARTEL DA LUZ 

E' um vasto edificio de forma quadrangular, si
tuado na avenida Tiradentes, no bairro da Luz, de
fronte da Penitenciaria e entre as ruas Dr. João 
Theodoro e Dr. Jorge de Miranda, ficando nesta 
ultima a estação central dos tram-ways da Can
tareira. 

Tem o corpo central com seis janellas no segundo 
pavimento e quatro e o portão de entrada no pri
meiro. Seguem-se dous corpos baixos, de cada lado 
com oito janellas tapadas, finalisando por dous tor
reões com uma janella em cada um dos dous pavi
mentos. Do lado da rua Dr. ] oão Theodoro tem 
25 janellas no segundo pavimento e cinco abertas e 
20 tapadas no primeiro. 

Neste lado da rua fica um pateo todo gradeado 
de ferro e aos fundos o machinismo da luz electrica. 

A' entrada, no pavimento inferior, ficam, á di
reita, dous xadrezes, e á esquerda o Estado-Maior, 
um xadrez e uma solitaria com diversos comparti
mentos. Seguem-se do lado direito, do mesmo pa
vimento, o gabinete do commandante do 2° ba· 
talhão, seeretaria do mesmo, quartel-mestrado, ga
binete do fiscal, casa da ordem e sala da musica; 
e do lado esquerdo as.ala ·da musica do 1° batalhão 
e dous pequenos alojamentos. Na frente e na parte 
superior funccionam todas as repartições do estado· 
maior do 1° batalhão. 
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Ao lado direito do edificio ficam no segundo pa

vimento todas as repartições do regimento de cavallaria 
e no primeiro os alojamentos de praças ; e ao lado 
esquerdo sómente· os alojamentos. 

Nos fundos fica situado o rancho no corpo superior 
e no inferior o deposito de forragens do regimento 
de cavallaria, banheiros para officiaes e praças e a 
cavallariça dos animaes do estado-maior do batalhão 
de infanteria. 

A' direita do edificio e em corpo independente 
ficam as cavallariças do regimento de cavallaria. 

Tem o Quartel no centro uma grande praça illu
minada por dous fócos de luz electrica. 

Empós um grande pateo, que existe aos fundos, 
fica o elegante portão de entrada para o regimento 
de cavallaria, e defronte, depois de um grande largo, 
o Hospital da Brigada Policial, quasi todo concluído. 

Esse hospital é um edificio de grande gosto ar
chitectonico, de estylo romanico. 

Acha-se construido nas immediações do Quartel, 
sobre a collina delimitada pelas ruas João Theodoro 
e Jorge de Miranda, praça de manobras e asylo de 
morpheticos. Entre elle e o collegio de N. S. da 
Luz, que fica-lhe a um dos lados, correm os trens 
da Cantareira. 

O_ hospital ainda não está todo concluido. Com
pletas todas as secções, offerecerá capacidade para 
tratamento de 200 doentes. 

Os edificios que o compoem formam tantos blocos 
separados quantos os serviços diversos. O conjuncto 
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das construcções occasiona um grupo de 13 pavilhões, 
dos quaes nove dispostos em torno da grande área 
central de serviço. 

As enfermarias, constituindo a parte essencial do 
estabelecimento, são providas dod recursos necessa
rios ao seu funccionamento independente. As grandes 
salas de tratamento, de fórma rectangular, teem os 
seus longos lados desembaraçados á luz e á venti
lação. 

Cada pavilhão comporta dous pavimentos super
postos, que offerecem a capacidade total de 33 leitos, 
sendo : no primeiro pavimento seis Jeitos para con· 
valescentes ; no segundo. pavimento 20 leitos na sala 
geral, seis leitos na sala de inferiores, um leito em 
camara isolada. 

O pavimento inferior estabelecido sobre abobadas 
de alvenaria, tem 0 18 ,80 de elevação do solo e deste 
se acha isolado por meio de mate.rias impermeaveis. 

O pavimento alto assenta ainda em abobadilhas 
de tijolo sobre armadura metallica a 4m,40 acima do 
solo • 

. A grande sala é coberta por um berço ogival com 
altura de 1m,50 sob a chave. 

Aos flancos reinam galerias altas, para onde se 
faz a communicação por cinco grandes janellas de 
cada lado, constituindo ellas o prolongamento da 
enfermaria para tratamento ao ar livre em período 
de calma. 

O assoalho é estabelecido sobre camada de as
phalto, permittindo rigorosa antisepsia em toda a su· 
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perficie. Os muros são revestidos e pintados á cal 
em todas as secções dos edificios, guarnecendo a parte 
inferior uma barra de dous metros de altura em pintura 
de esmalte. • 

A ventilação se acha largamente provida, directa
mente por janellas com a superficie total de 480 metros 
quadrados, guarnecidas de persianas e de. caixilhos 
moveis. 

As salas teem de comprimento 20 metros sobre 
7m,5 de largura, ou a área de 150 metros quadrados. 

Completam as dependencias das enfermarias, ca
maras especiaes para o preparo de tisanas, para per
noite do enfermeiro de serviço e para a permanencia 
dos doentes graves. 

A esta ultima são adaptados apparelhos meca
nicos de descensão para cada veres. 

Dest'arte é poupada aos doentes a agonia dos 
que succumbem e o apparato do serviço mor
tuario e de remoção de despojos do companheiro da 
vespera. 

A illuminação é ministrada por baterias de tam
padas electricas incandescentes, cuja energia se ali
menta na grande usina do Estado, installada nos 
terrenos do Quartel. . 

A casa da administração occupa toda a face an
terior do pateo de serviço. 

O gabinete cirurgico, o laboratorio attinente, etc. 
acham-se estabelecidos em tres salas do pavimento 

terreo em directa communicação coµi as galerias que 
conduzem ás enfermarias. 
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As salas de consultas e de exames e o respectivo 
gabinete medico se alojam a um flanco do pavimento 
baixo, com accesso directo sobre o vestibulo de 
entrada. 

A administração, os gabinetes dos internos estão ins· 
tallados no pavimento alto, correspondendo ás galerias 
que conduzem directamente ás salas da enfermaria. 

A secção hydrotherapica (não concluida) deverá 
ser provida dos elementos pâra uma boa sala de 
duchas, para camaras de banhos simples e medicinaes, 
para banhos de vapor e para uma pequena p1scma. 
O aquecimento geral será promovido por gerador 
de vapor, alojado no sub-solo. 

A portaria é flanqueada de dous pavilhões baixos 
destinados: um á habitação do.porteiro e o outro ao 
corpo da guarda. 

Senti profundamente n&o ver no hospital pelo 
menos uma imagem de Nosso Senhor Jesus Christo. 

Nos fundos do edificio fica o N ecroterio , 
A um dos lados do Quartel, no meio de um vasto 

pateo, fica uma columna de granito mandada construir 
pelos paulistas á memoria dos soldados do lº bata
lhão mortos nos sertões da Bahia. 

No alto da columna ha uma pyra tambem de gra
nito. 

Em uma chapa de bronze, a cujo centro está o 
emblema da Fama, lê-se a seguinte inscripção: 

1898. Aos soldados Paulistas mortos em Canudos. 
Vereis o amor da patria não morrido. De premio 

vil, mal alto e quasi eterno. 
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Do lado opposto, em uma lapide marmorea, lê-se : 
« Mortos na campanha de Canudos- 1897: 

20 sargento João Joaquim Dias, soldados Paulo 
Alberto de Faria, Gregorio Ferreira de Azevedo, 
Emílio José de Camargo, Roque Luiz, Gregorio Luiz 
de Oliveira, José Floriano da Cruz, João Pelagio, 
Antonio Borges dos Santos, Bento José Ribeiro e 
Floriano Baptista. 

Os paulistas ao .rº batalhão> 

A columna, inaugurada a 26 de outubro de 1898, 

foi feita pelo esculptor Virgilio Cestari. 

HOSPEDARIA DE IMMIGRANTES 

Fica situada na rua Visconde do Parnahyba, de
fronte das officinas da estação do Norte, entre a 
rua da Concordia e a linha Ingleza. 

Occupa um vasto p.tedio todo de tijolos com dous 
pavimentos e constituido por tres. corpos salientes, 
sendo dous nas extremidades e um no centro, e dous 
reentrantes. 

O segundo pavimento tem 34 janellas de frente 
e o primeiro lO janellas e 22 portas, além de dous 
alpendres. 

Possue ro grandes salas, onde se alojam os im
migrantes, armazem da alfandega, para revistar as 
bagagens, um armazem para despacho das bagagens, 
e uma enfermaria separada do edificio. 

Na parte inferior funcciona a Directoria. 
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Na visita que fiz a esse estabelecimento não en
contrei uma só cama ; creio que os immigrantes 
dormem no chão ! 

No corpo central ba uma placa de marmore com 
a seguinte inscripção : 

Aulor-isado e construido sob a presidencia do Exmo. 
Sr. Visconde do Parna!tyba. 

1886-1888 

Ao lado do edificio ha um posto policial para 
garantir a tranquillidade do estabelecimento. 

Em frente a elle param os bonds, linhalmmigração. 
Precede ao edificio um grande pateo todo arborisado. 

LABORATORIO PHARMACEUTJCO E DIRECTORIA DO SER· 

VJÇO SANIT ARIO 

Estão situados em um só edificio á rua Florencio 
de Abreu, em frente á Varzea do Carmo. 

No pavimento terreo funccionam, na frente, a 
pharmacia, e nos fundos o laboratorio. 

Nos pavimentos superiores ficam a Directoria do 
Serviço Sanitario e a secção demograpbica. 

Compõe-se a repartição sanitaria de um director 
e 30 medicos inspectores sanitarios, .que teem por 
fim dirigir o serviço sanitario do Estado e acudir 
aos enfermos nas occasiões das epidemias •. 

Está sujeito a ella o serviço de desinfecção. 
A secção demographica publica mensalmente um 

boletim comprehendendo o m.ovimento meteorologico, 
o de população, obitos, nascimentos, casamwtos1 
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quadro dos trabalhos do Instituto Vaccinogenico, da 
secção de desinfecção, do Inatituto bactereologico; 
do laboratorio de analyses chimicas, etc. 

CORPO DE BOMBEIROS 

Fica na rua do Trem, proximo ao commando da 
Brigada Policial do Estado. 

Compõe-se de um sobrado e de uma ala baixa, 
tendo no meio um portão largo de entrada. 

No pavimento terreo do sobrado fica a sala do 
estado-maior e no pavimento superior a secretaria, 
o gabinete do commandante e a sala de recepçãÓ. 

No pavimento terreo da ala da frente ficam a re
partição telegraphica, o corpo da guarda, xadrez e 
officinas de carpinteiro e corrieiro. 

Na ala esquerda do Quartel ficam os alojamentos, o 
refeitorio, o deposito do materiaJ do serviço, reservadas 
para inferiores, cellulas e banheiros para as praças. 

Na ala direita ficam as cavallariças da 1 8 com· 
panhia, o deposito do material da linha telegraphica, 
alojamentos de inferiores, arrecadação geral, arreca
dação da 2ª companhia, reserva dos commandantes 
da 1a e 2ª companhias e dos sargenteantes, arreca
dação da 1:1 companhia, banheiros para officiaes, 
reservadas para officiaes, gabinete medico, casa da 
ordem, gabinete fiscal e sala de espera. 

Aos fundos ficam as cavallariças da 2ª companhia, 
tendo á esquerda a alveitaria e á direita as reservadas 
·para as praças e arrecadação de forragens. 
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No centro ficam um deposito com materiaes de 
incendio e o material de promptidão ; além do appa
relho para exercícios simulados, contém na parte 
inferior o alojamento de conductores. 

O corpo dispõe do material preciso, e todo mo
derno, para um bom serviço de extincção de incen
dios. 

Coinpõe-se o corpo de 293 praças, inclusive 12 

officiaes. 

DELEGACIA FISCAL 

Repartição federal que funcciona á rua Americo 
Braziliense, no Pary, em um predio terreo, com quatro 
janellas de frente, e destinado a Alfandega. 

Na frente ficam a pagadoria e as mesas dos escri· 
pturarios; no cent~o a contadoria e o gabinete do 
inspector, e nos fundos a repartição de balanços e o 
archivo. 

E' um edificio sem gosto esthetico. 

FOR UM 

Funcciona á rua do Quartel em um predio de 
dous pavimentos, tendo no segundo nove janellas e 
no primeiro sete janellas e tres portas, dando uma 
para o Diario Official, que está alojado no mesmo 
edificio á esquerda. 

A' direita de quem entra, no primeiro pavimento, 
estão os quatro cartorios de orphãos, tres do cível, 
o cartorio do juizo dos feitos da fazenda do Estado,· 
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os dos juizes de direito da 1ª vara civel, da 1a e 
2ª varas de orphãos e o da provedoria e feitos da 
fazenda. 

No pavimento superior, na sala da frente, fica a 
sala do jury com o retrato do Marechal Floriano, e 
aos fundos as salas do juizo da 2 8 vara civel, dos 
promotores publicos, a das audiencias, os cartorios 
dos partidores, dos distribuidores, do contador, do de· 
positario publico, do 10 e 40 officios do cível e os 
dous do jury. 

DIARIO OFFICIAL 

Funcciona á esquerda do edificio do Forum. 
Além da typographia, onde se imprime o jornal, 

tem officinas de obras, de encadernação e pautação. 
A typographia está perfeitamente montada. Nella 

existe um grande prelo Marinoni, além de mais tres 
outros, um destinado ao jornal e dous auxiliares para 
pequenas obras. 

COM)IUSSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DE s. PAULO 

Funcciona á rua Visconde do Rio Branco n. 141 

em um predio alugado. Tem tresandares, possuindo 
no primeiro pavimento oito salas destinadas ás secções 
meteorologica e geologica ; no segundo pavimento sete 
salas destinadas á secretaria e á secção topographica ; 
e no terceiro duas destinadas á secção botanica. 

Destina-se a commissão ao levantamento de cartas 
topographica e geologica do Estado e estudos de sua 
meteorologia e botanica. 
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Publica annualmente· um boletim meteorologico 
com o resumo das observações do anno e ás vezes 
outros boletins com estudos geographicos, geologicos 
e botanicos. Começou agora a publicar o inappa de
finitivo . do Estado na escala de um por cem mil 
{ 1 :100.000 }; 

Tem a seu cargo o Horto Botanico, na Cantareira, 
com perto de 50 alqueires. 

E' director desta importante Commissão o illus
trado Sr. órville A. Derby. 

LABORATORIO DE ANALYSES CHIMICAS 

Funcciona no largo do Arouche n. 54. 
O edificio, que é terreo e alugado, compõe-se de 

dez salas, sendo uma destinada á Directoria, outra 
á secretaria, outra ao chefe chimico, uma á expo
sição de apparelhos, outra á deposito de reactivos, uma 
á bibliotheca, tres ao aj,udante e uma á estufa. Além 
dessas salas ha uma outra que serve de camara es
cura e uma outra onde funcciona um alambique. 

Dispõe de todos os apparelhos destinados ás ana
lyses chimicas, como sejam, entre os principaes: 
bombas hydraulicas, forja de esmaltador para trabalhos 
em vidro, machina centrifuga para separação dos pre
cipitados, espectroscopios, microscopios, balança de 
precisão de um vigesimo de milligrammo, colari· 
metros para pesquiza de alcools superiores, oleo
refractometro para analyse de oleos, e uma estufa 
com tres compartimentos. 
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O laboratorio dispõe do seguinte pessoal: um di
rector, um chefe de chimica, cinco ajudantes e dous 
serventes. 

Nelle procedem-se a todas as especies de ana
lyses, como sejam bromatologicas e cbimico-legaes. 

REPARTIÇÃO l>E AGUAS E ESGOTOS 

Sob a direcção do distincto engenheiro Dr. Tbeo
doro Sampaio, uma das glorias da engenharia bra~i
leira. 

Funcciona á rua Bom Retiro n. 21 em um 
predio antigo, alugado e adaptado aos fins a que se 
destina. 

No pavimento terreo ficam a secção de esgotos, a 
officina de hydrometros e outras dependencias. 

No pavimento superior funccionam o escriptorio 
technico, a secretaria, a contabilidade e a secção de 
drenagem. 

Dependente desta repartição existe, á rua da 
Conceição n. u7, o edificio do almoxarifado, onde 
tambem funccionam a secção de aguas, a divisão 
fiscal da cobrança de agua e a divisão de confe· 
rentes, 

Dependem ainda da mesma repartição os depo
sitos de materiaes no largo do Visconde de Con
gonhas, da Varzea do Carmo, da Mooca e do Hip
podromo; o Tramway da Cantareira e suas officinas, 
os esgotos ~a importante cidade de Santos e sua 
conservação. 

7 
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Est~ repartição mantem na cidade tres grandes 
reservatorios de distribuição d'agua, perfeitamente 
ajardinados e nas melhores condições de hygiene e 
de embellezamento: o a.ntigo reservatorio da Com
panhia Cantareira, com dous compartimentos e a ca
pacidade de seis milhões de litros ; o novo reserva
torio da Avenida, na parte mais elevada da cidade, 
dividido em dous compartimentos e com a capacidade 
d~ seis milhões de litros; o novíssimo reservatorio 
da Consolação, dividido em tres compartimentos e 
com a capacidade de 18 milhões de litros. 

Na serra da Cantareira, de onde vem a maior J?afte 
do abastecimento da cidade, a repartição possue os 
tanques da Companhia Cantareira, onde tem a sua 
estação terminal o lramway e que são um ponto de 
predilecção do publico e dos visitantes da cidade, 
além de outras captações, estendendo-se por mais 
de tres leguas pela encosta da serra, de onde provém 
cerca de 50 milhões de litros de agua em condições 
normaes de abastecimento. 

PENITENCIARIA 

Este edificio está situado no bairro da Luz, no 
começo da avenida Tiradentes e em frente ao Quartel 
da Policia. 

Divide-se em duas partes: det~nção na frente e 
correcção nos fundos ; a primeira occupa um sobrado, 
sendo a segunda de um só pavimento. 

A primeira é uma pocilga, immunda, um ver
dadeiro ninho de microbios, onde os presos respiram 
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uma atmosphera infecta e vivem em nove salas, 
agglomerados em completa promiscuidade. 

Confesso que percorri-a com a maior repugnancia 
e com o mais legitimo temor de contrahir qualquer 
enfermidade, tal era a sujidade das pfr.ões. Nella 
vi até loucos, o que não deixa de ser uma perver
sidade, além de affectar a disciplina do estabeleci
mento, pois é difficil conter esses infelizes, privados 
de razão. 

Parece incrivel que um Estado tão rico e impor
tante como o de S. Paulo possua uma cadeia em 
taes condições. 

Offerecendo um pungente contraste com a de
tenção, fica a casa de correcção dis'.ante apenas 
uns quatro metros daquella. 

Occupa a Penitenciaria um edificio de quatro raios, 
tendo cada um destes 40 cubículos. 

Percorrendo-a notei, além do mais meticuloso 
asseio, a maior ordem, a mais severa disciplina. Os 
presos, decentemente vestidos, estavam alojados em 
limpos cubículos, cada qual occupando-se, princi
palmente, no fabrico de chapéos de ·palha e em di
versos outros trabalhos que não dependiam de fer
ramenta. 

No centro do edificio costuma-se erguer um altar, 
onde, aos domingos e dias sanctificados, os presos 
ouvem missa, celebrada pelo conego Augusto Ca
valheiro e Silva, que sem retribuição alguma presta-se 
com o maior zelo e dedicação a todos os misteres do 
culto. 
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A' esquerda do edificio fica o Necroterio e um 
elegante jardim, e á direita as quatro officinas de mar
ceneiro, um banheiro, uma officina de funileiro, uma 
alfaiataria, uma sapataria e uma chapelaria, onde fa
bricam os presos bons chapéos de palha de carnauba. 

Em um edificio á parte está montada uma limpa 
e bem arejada enfermaria. 

O primeiro preso que entrou na Penitenciaria foi 
João Gonçalves Portella Bastos, natural de Lorena, 
a 6 de maio de 1852 e posto em liberdade a 15 

de maio de 1856. 

INSTITUTO V ACCINOGENICO 

Funcciona no Cambucy~ na rua Pires da Motta, 
esquina da rua Massini. Foi installado em setembro 
de 1892 em uma casa alugada, á rua D. Maria The
reza e trasladado para o logar em que se acha em 
julho de 1893. 

O estabelecimento compõe-se de cinco pavilhões 
completamente isolados, sendo o pavilhão central ou 
principal constituído pela sala do director, secretaria, 
um salão envidraçado para vaccinação de vitellos, 
contendo tres mesas para esse serviço, uma turbina 
movida á agua para trituração da polpa vaccinica, um 
apparelho pneumatico accionado por uma trompa hy
draulica, um aquecedor instantaneo para a esterilisação 
d'agua, para a lavagem das partes dos vitellos que 
devem ser vaccinados, e um laboratorio para o pre
paro da polpa vaccinica, tendo no centro uma espa-
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çosa mesa com tampo de mosaico branco, aseptica, 
tendo no centro dous supportes de madeira com vidros 
de glycerina neutra e agua esterilisada para o pre· 
paro da vaccina. Nota-se mais nesse compartimento 
uma balança para a pesagem da polpa colhida em 
cada vitello, uma mesa de marmore com tres mas
saricos accionados por um grande deposito de ar, um 
autoclave e um esterilisador á agua superaquecida 
para a esterilisação de tubos, capsulas, gráes, t'1mis 
e espatulas e finalmente uma estufa do Dr. Arsonwal. 

Ainda nesta parte central acham-se um comparti
mento com seis baias para os vitellos já vaccinados, 
outro compartimento onde são guardados os aventaes 
dos vitellos, as corrêas que servem para ligar os 
mesmos ás mesas de vaccinação e mais accessorios 
que dizem respeito a desinfecções, etc., um deposito 
para objectos de embalagem, como sejam caixinhas de 
madeira, estojos metallicos, prospectos explicativos 
do modo de empregar a polpa e diversos outros ob
jectos concernentes ao mesmo fim. Por baixo deste 
ultimo compartimento existe uma cava subterranea 
toda cimentada e convenientemente ventilada, que 
serve para deposito da polpa colhida e dos tubos 
preparados que aguardam a expedição. Em tempo 
de calor esta cava é refrigerada por meio de gelo, 
cuja temperatura constante é de 14 gráos. 

Ainda neste pavilhão central existem um vestia
rio e um water-closet. 

Na frente ficam mais dous pavilhões: o da direita 
de quem entra contém diversos compartimentos para 
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um carro, baias para dous cavallos, um quarto para 
o guarda, um outro onde se prepara cêra para fecha
mento de tubos e um water-closet. No pavilhão á 
esquerda acham-se uma sala para vaccinação de 
pessoas, outra para embalagem de vaccina e um 
quarto para o guarda. 

Nos fundos ficam mais dous pavilhões, sendo o· da 
direita destinado á raspagem dos vitellos para a vac
ci~ação e o da esquerda destinado á deposito de for : 
ragens e baias para seis vitellos. Ao lado dessas baias 
existe uma grande área cimentada, que serve para a la
vagem diaria dos vitellos nfo vaccinados. 

Os pavilhões estão no meio de bem tratados jar
dins e primam pelo meticuloso asseio que em todos 
elles se encontra . 

O pessoal do Instituto compõe-se de dous me
dicos, sendo um director e outro ajudante, um es
cripturario, tres serventes e um jardineiro. 

DESINFECTORIO 

Está situado â rua Tenente Penna, entre as ruas 
General Flores e dos Italianos, no Bom Retiro. 

Occupa um vasto predio, composto de tres corpos, 
um central de sobrado e dous terreos lateraes, me
diando entre o corpo central e os dous lateraes dous 
portões de ferro, por onde entram e sahem os carros 
destinados ao serviço de desinfecção. 

No primeiro pavimento do corpo central fican:i o 
po;teiro e o encarregado da secção dos objectos des-
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infectados ; no segundo pavimento acham-se as salas 
do director, administrador e escripturario. 

Nos corpos lateraes, no da direita, fica a secção 
dos objectos desinfectados, e no da esquerda a secção 
dos objectos infeccionados. 

Na primeira dessas secções acham-se a casa de 
machinas, onde estão collocadas as estufas; o depo
sito de roupas, casas para deposito de carros de 
,desinfectadores e roupas desinfectadas, a sala onde 
estaciona o pessoal, e cocheiras. 

Na segunda dessas secções ficam a sala de rece
pção dos objectos infeccionados, a sala das estufas, 
a.sala de lav~gens chimicas, a camara de formo], a 
sala onde os empregados trocam de roupa, banhei
ros, forno de incineração, casa para desinfecção dos 
carros de transporte de doentes e cadaveres, depo
sitos para os mesmos carros, aposentos para des
infectadores e cocheiras. 

Nos fundos do predio existe o almoxarifado, con
tendo drogas para desinfecção, estufas locomoveis, 
pulverisadores a vapor e manuaes. 

Servem no serviço de desinfecção um tlirector 
medico, um administrador, um almoxarife, dous es
cripturarios, dous chefes de secção, dous machinistas, 
dous foguistas, 40 desinfectadores, 12 cocheiros e 
nove serventes. 

Dispõe do seguinte material na capital e no inte
rior: nove pulverisadores a vapor, 200 manuaes, 40 

e~tufas entre locomoveis e fixas, e 55 carros em geral. 
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VI 

INSTITUTOS SCIENTIFICOS E LITTE
RARIOS 

FACULDADE DE DIREITO 

Que de saudosas recordações não me assaltaram 
o espirito ao transpor os humbraes dessa Faculdade, 
onde passei o melhor tempo da minha mocidade, a 
mais bella estação da minha vida. Confesso que pe
netrei nella com as lagrimas nos olhos e com o 'co
ração dilacerado pelas mais cruciantes saudades. 

Lembrei-me então dos meus bons e leaes com
panheiros de estudo, de Fagundes Varella, Ferreira 
de Menezes, Martinho Prado, Joaquim Nabuco, 
Leoncio de Carvalho e tantos outros, notaveis todos 
pelo brilhante talento que possuíam. 

Lembrei-me então dos meus saudosos mestres, 
muitos dos quaes dormem hoje o eterno somno dos 
mortos. 
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Afigúrava-se-me ver surgirem deante de mim 
a bella figura do louro José Bonifacio, do taciturno 
Chrispiniano, do jovial Antonio Carlos, do rispido e 
severo Justino de Andrade e do velho Brotero com 
a cabeça embranquecida pelo inverno dos annos. 

Achei a Faculdade transformada em seu exterior. 
Actualmente tem oito janellas no primeiro pavi

mento, a porta central e duas lateraes; doze janellas 
no segundo pavimento e um relogio no meio do 
edificio. Acima da porta de entrada lê-se Alvarú de 
Azevedo, 1850, e nas portas lateraes Castro Alves, 
1868, e Fagundes Vare/la, 1863. 

Por maior que seja o culto que preste aos dis
tinctos poetas, cujos nomes encimam as portas do 
velho edificio, acho impropria a collocação de seus 
nomes em uma Faculdade de Direito • 

Não me constando que tão maviosos poetas se distin· 
guissem na jurisprudencia, nem que escrevessem obra 
alguma de direito, não sei a que vem a ;collocação dos 
seus nomes na fachada de uma Faculdade jurídica • 

. Acharia preferivel que removessem as placas com 
os nomes dos tres poetas para qualquer eschola ou 
instituto litterario e que as substituíssem pelos nomes 
de Teixeira de Freitas, Ribas, Justino de Andrade, 
Pimenta Bueno, Lafayette e alguns outros, a querer-se 
perpetuar os nomes de jurisconsultos nacionaes. 

Accresce a circumstancia de que dous dos poetas 
cursaram a Faculdade, mas não se formaram. 

No segundo pavimento funcciona a secretaria, o 
archivo, as aulas de Direito Romano e Direito Cri-
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minai e a importante Bibliotheca, que possue cerca 
de 22. ooo volumes. Ainda nesse pavimento ficam as 
salas das bécas, da congregação, da collação do gráo 
e do director. 

Na sala da collação do gráo acham-se os retratos 
do conselheiro .Brotero, Barão de Ramalho, padre 

Vicente Pires da Motta, José Bonifacio, Drs. Ga
briel Rodrigues dos Santos, Duarte de Azevedo• 
Leoncio de Carvalho, Ribas, Falcão, Rubino, Justino 
de Andrade, senador Silveira da Motta e Aureliano 
Coutinho. 

No gabinete do director ornam as paredes os re
tratos dos .Drs. Chaves, Ribas, Galvão Bueno, Diogo 
de Mendonça Pinto e os de Castro Alves e Julio 
Frank. 

Na sala do archivo existem duas mesas antiquis
simas com muitos nomes de estudantes gravados a 
canivete. E' uma relíquia, que deve ser conservada. 

No pavimento terreo funccionam as outras aulas. 
Ha ahi, em um dos pateos um monumento de tijolo 
encimado por uma pyramide onde repousam os re$tos 
de Julio Frank, que foi professor de Historia Universal 
na Faculdade. 

A fatalidade pesou sempre com mão forte sobre 
essa tão infeliz instituição. Nunca lhe deram um edi
ficio digno della. 

O pardieiro em que está alojada a Faculdade é o 
mesmo de sempre. 

Sem architectura, sem o mais ligeiro gosto estbe
tico, sem asseio, com as paredes esburacadas, ennegre-
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cidas, com salas de aulas indecorosas, com pateos 
onde viceja abundantemente a relva, eis o edificio em 
que funcciona a primeira Faculdade de Direito da 
Republica, que tem produzido os· maiores talentos 
desta terra. 

E foi para mostrar a sua imponente jackada que 
retiraram da frente della a estatua de José Bonifacio 
e foram collocal-a defronte de uma egreja, a um canto 
da praça, como si o emerito pro!'essor, o masculo 
o··ador, o eximio parlamentar tivesse algum dia ves· · 
tido o burel de monge, a sotaina de padre ou tivesse, 
em Jogar das sabias lições dadas na Faculdade, pré
gado sermões em qualquer egreja. 

O espaço em frente da Faculdade está sem duvida 
reservado á estatua de Anchieta ou de Mont' Alverne. 

Assim, sim, as estatuas ficarão no seu devido 
togar ; a de um padre ou frade em frente de uma 
Faculdade Jurídica, e a de um professor de direito 
defronte de uma egreja ! 

Nos paizes da Europa as estatuas não ficam na 
frente das ruas, mas no meio das praças . 

No Brazil é o contrario. 
E' apenas uma questão de g-oslo. 
A um dos lados do e<lificio ha uma placa de mar

more com os seguintes dizeres : 

Quando 
Cristoforo Colombo 

Italiano 
Que este terre 
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Dai suo geniq divinati 
Conquistava 

Alia civiltá di Roma 
La storia 
Segnava 

11 principio dell'evo moderno 
La conquista dei mondo 
Alia c.iviltá dei popolo 

Gl' Italiani 
Che que este terre fecondano col lavaro 

A ricordo 
Della patria lontana 

Dei suoi genii e delle sue glorie 
G. M. P 

11 1 2 ott • I 89 2 

IV. Centº della scop. d' America 

ESCHOLA POL YTECHNICA 

Funcciona em dous edificios, um antigo que foi 
a residencia do Marquez dos Tres Rios e que fica 
na avenida Tiradentes, tendo no alto da porta a data 
1894, e outro moderno e que fica na rua dos Tres 
Rios. 

O edificio antigo tem nove janellas de frente no 
pavimento superior e oito janellas e uma porta de 
entrada no pavimento terreo. 
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A' entrada, do lado direito, fica a portaria, e do 
esquerdo. a sala de desenhos modelo e· architectura. 
Segue-se um corredor com compartimentos dos lados 
e onde estão alojadas a sala do bedel e o gabinete 
de topographia, geodesia e. astronomia ; e adeante um 
pateo central circumdado por uma varanda para o qual 
dão portas que communicam o edificio antigo com 
um pavilhão do edificio novo, onde se acham diversas 
salas de desenho e duas officinas, sendo uma para o 
ensino pratico de mecanica (aço, ferro e metaes ) 
e outra para trabalhos de madeira. 

No pavimento superior ficam, na frente, a sala do 
corpo docente e um salão para leitura ; e nos fundos 
a bibliotheca com 3 .ooo volumes, o gabinete do biblio
thecario e tres salas, sendo duas para aulas de 
mathematica e outra para sciencias physicas e na
turaes. 

O edificio novo, bellissimo e de estylo romano, 
compõe-se de tres corpos, sendo o central reentrante 
e os dous lateraes salientes. No corpo central ha 
cinco janellas no pavimento superior; e um grande 
saguão sustentado por quatro columnas singelas na
frente e duas mais retiradas, duas janellas e tres pe
quenos portões de ferro no pavimento inferior. 

Nos corpos lateraes ficam tres janellas ·no segundo 
pavimento e duas no primeiro. 

Na frente do edificio fica um jardim gradeado de 
ferro, com dous pavilhões extremando-o. 

Entra-se para o edificio por uma escadaria de 
marmore que vae dar a um corredor, em cujo lado 
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esquerdo ficam a sala do bedel e uma outra para a 
aula de estabilidade e resistencia ; e do lado direito 
o gabinete de um dos lentes e a sala de aula de eco· 
nomia política, machinas, technologia e mecanica. 

Dos dous lados desse corredor rasgam-se duas 
escadas de marmore que dão accesso ao pavimento 
medio. 

Ainda naquelle pavimento, mas aos fundos, ficam 
a sala do laboratorio de chimica organica, a sala do 
laboratorio de chimica mineral, a sala do laboratorio 
de chimica industrial e analytica e um amphitheatro 
onde se dão aulas theoricas dos ensinos ministrados 
nos laboratorios. 

No pavimento medio, na frente, fica a rica e es
paçosa sala da congregação, toda forrada com ali
zares de madeira e disposta em fórma de amphitheatro. 
No tecto ha uma bella pintura representando Minerva 
e das paredes pendem os retratos dos Drs. Cesario 
Motta, Cerqueira Cesar, Bernardino de Campos e 
General Jardim. 

Aos lados desse salão ficam duas grandes salas, 
sendo uma para os lentes e outra para o director. 

Nos fundos desse pavimento, á direita, ficam o ga
binete de physica experimental e industrial, salas de 
aulas, vestiario e privadas; e á esquerda as salas do 
director e do secretario, e a secretaria. 

Desse pavimento sobe-se para o pavimento su~ 
perior por meio de uma escada de madeira. 

Nesse pavimento encontram-se o gabinete de mi
. neralogia e geologia, um. outro de zoologia, um outro 
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de botanica, a um flanco do edificio ; um gabinete de 
ensino para os cursos de architectura, pontes, 
viaductos, canaes, portos de mar, etc., e salas de 
aulas no outro flanco. 

No pavimento do sub-solo acham-se dispostas 
12 salas para deposito dos diversos laboratorios e 
gabinetes, camaras escuras para experiencias photo
metricas, etc. 

No pavilhão da esquerda fica o gabinete de re
sistencia de materiaes com ricos apparelhos movidos 
por energia electrica. 

Todos os laboratorios e gabinetes acham-se bem 
providos de tudo quanto ha de mais moderno. 

Foi constructor de tão soberbo edificio o distincto 
architecto Dr. Ramos de Azevedo. 

A Eschola Polytecbnica compõe-se de dous s:ursos 
fundamentaes e de diversos cursos especiaes. Os 
cursos fundamentaes são: o curso preliminar e o 
curso geral. Os cursos especiaes estão grupados nas 
duas divisões seguintes: Primeira divisão: curso de 
engenheiros civis, de seis annos; curso de enge
nheiros architectos, de seis annos; curso de enge
nheiros industriaes, de seis annos ; e curso de en
genheiros agronomos, de cinco annos. Segunda 
divisão: Curso de mecanicos, de tres annos; curso 
de coriductores de trabalhos, de tres annos; curso 
de agrimensores, de dous annos; curso de machi~ 

nistas, de dous annos ; curso de contadores, de um 
anno. 
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GYMNASIO DE s. PAULO 

Funcciona em um predio por de mais acanhado, â 

travessa da Gloria n. 23. 

Compõe-se o predio de dous pavimentos na 
frente e um aos fundos e abaixo do nível da 
.rua. 

No segundo pavimento, na frente, ficam o gabinete 
do director, a bibliotheca com um busto da Repu
blica e a secretaria ; e aos fundos a sala da con
gregação onde funcciona tambem o 4º anno, a sala 
de espera dos lentes, a aula e o gabinete de phy
sica, o museu e a sala do 5º anno. Na sala da 
congregação encontram-se os retratos dos Drs. Cesario 
Motta, Bernardino de Campos, Campos Salles, Dino 
Bueno, Alfredo Pujol, Prudente de Moraes e um 
quadro com os retratos dos professores. Na sala 
de physica tambem funcciona o 6° anno. 

No terceiro pavimento acham-se a sala de de
senho e as salas de aulas do 2º e 30 annos. 

No pavimento terreo ficam a sala do 1° anno, 
o barracão dos exercícios militares e gymnasticos 
e uma sala que se trata de adaptar para a aula 
de chimica e laboratorio. 

O museu e os laboratorios estão bem montados, 
carecendo, porém, de salas mais espaçosas onde 
pos3am funccionar. 

A bibliotheca é constituida com a livraria com
prada á familia do finado ] ulio Ribeiro. 
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O curso de estudos é de seis annos, findos os 
quaes os alumnos recebem o gráo de bacharel em 
sciencias e lettras. 

Pena é que tão importante instituição de ensino 
funccione em um predio sem os commodos neces
sarios ao bom funccionamento das aulas e á montagem 
doJ ricos Jaboratorios que possue. 

O gráo de bacharel concedido pelo Gymnasio dá 
ingresso em qualquer Faculdade da Republica. 

E' director dease estabelecimento o Dr. Augusto 
Freire da Silva, lente jubilado do extincto curso an
nexo á Faculdade de Direito. 

ESCHOLA DE PHARMACJA 

Funcciona na rua Brigadeiro Tobias n. 1. 

E' subvencionada e reconhecida pelo Governo do 
Estado. 

Nella ensinam-se todas as materia& do curso phar
maceutico e tem um pessoal docente composto de 
12 lentes cathedraticos e 12 substitutos prepara
dores. 

Possue uma sala da secretaria, uma sala para 
o porteiro, tres salas de aulas, quatro gabinetes para 
laboratorios e urna sala para a congregação •. Todas 
as salas são espaçosas e acham-se modestamente 
mobiliadas. 

Acham-se matriculados actualmente 24 alumnos. 
Divide-se a Eschola em dous cursoJ: um phar

maceutico, composto de tres series, e outro de ba-
8 
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charelado. em sciencias naturaes é pharmaceuticas, 
composto, além das tres series do curso pharma
ceutico, de mais uma quarta e defesa de these. 

Nessa Eschola dá-se o exame de habilitação aos 
diplomados em instituições estrangeiras e ha exame 
de habilitação de parteiras e dentistas. 

ESCHOLA NORMAL 

Eis um edificio que faz honra e constitue mo· 
tivo de justo orgulho á cidade de S. Paulo. 

Rival das primeiras escolas normaes da Europa, 
é elle um edificio monumental, não só debaixo do 
ponto de vista da instrucção como pela construcção 
que enaltece a reputação do Dr. Ramos de Azevedo, 
exímio architecto. 

As suas divisões internas são perfeitas, não .deixando 
nada ·a desejar, primam ellas pelo extraordinario asseio 

. que apresentam e pelas espaçosas salas que possuem. 
Pena é que tão soberbo edificio seja acaçapado 

em relação á vasta praça em que está situado. O seu 
corpo central, pareceu-me baixo e não muito obe
diente ás regras de architectura, pois não se eleva 
acima do nível do resto do edificio. 

Acha-se situada a Escola Normal na praça da 
Republica, entre as ruas Araujo e Ypiranga. 

:}ln . 
E' de estylo da Renascença e apresenta em seu 

~9f~~n~~º.J.~ fórma de um E maiusculo • 
. · J;;'.,Çºffl!?º?~s:f?e 1 ~5 tres corpos: um central e dous 
.!ftfertett}~.:n<lg J~??~se 86 metros de desenvolvimento 

8 
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de frente, 50 de fundo e 14 de altura, unidos por 
duas vastas alas, com 16 janellas de frente em cada 
pavimento. 

O corpo central tem tres janellas de sacada e 
duas de peitoril no segundo pavimento e duas janellas 
e tres portas no primeiro. 

Nos corpos lateraes ficam quatro estatuas repre
sentando as sciencias e nos flancos outras quatro re
presentando as artes. 

Está situado no meio de um vasto e primoroso 
jardim, tendo na parte posterior grandes pateos para 
recreio dos alumnos. 

A escada que dá accesso para o primeiro pavi
mento é de alvenaria com dous lampeões de cinco 
bicos electricos e as que dão entrada para o pavi
mento superior são de marmore branco. 

Sem contar o vestíbulo e os corredores, o edi
ficio contém 79 salas, umas utilisadas com as aulas • 
do Curso Normal e da Escola Modelo, e outras 
.com a administração, museus e gabinetes. 

Acham-se alojados no corpo central a secretaria, 
a bibliotheca, os laboratorios de physica e chimica e 
o amphitheatro destinado ás aulas de physica e 
chimica e aos exercidos de canto e declamação dos 
alumnos de ambos os sexos da eschola modelo Cae~ 
tano de Campos, annexa á Escola Normal. 

A bibliotheca, fundada em 1880, occupa duas 
acanhadas salas com 14 estantes, tendo em cima 
galerias com o mesmo numero de estantes. Nella 
acham-se cerca de 7. ooo volumes, quasi todos de 
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obras didacticas, catalogados e zelosamente tratados, 
um telescopio Fóucault, um e:iuatorial, uma esphera 
armilar, uma celeste e dous globos terrestres. 

No gabinete de physica encontram-se todos os 
instrumentos necessarios ao estudo dessa disciplina, 
taes como machinas pneumaticas, machinas de com
pressão, hemispherio de Magdeburgo, balança hy
drostatica, lentes e espelhos, pilhas electricas de dif
ferentes autores, motores, locomovel, locomotiva, etc; 

No gabinete de chimica acham-se todos os re
àctivos destinados a diversas combinações e expe
rienciaa. 

No amphitheatro existe um taóleau para expe
rlencias electricas e illuminação, tendo communkação 
com um dyriamo situado na parte inferior. 

Dos dous lados do primei:o pavimento funccionam 
14 salas de estudo, sendo 10 para o curso prelimin.(jr 

• e 4 para o coiiiplementar. As salas teem capacidade 
para 45 alumnos e estão montadas com o maior 
esmero e rigor pedagogico. Dispoem ellas de bancos 
carteiras, isólados, systema americano Chandles, 
mappas muraes e quadros para o ensino intuitivo 
de Deyrolles e Mme. Carpentier. 

No embazamento do edificio acham-se installadas 
as officinas de modelagem e carpintaria. 

No corpo central do segundo pavimento existem 
o bem ornado salão de honra, a ·sala dos professores 
e os gabinetes de anatomia e sciencias naturaes. 

Nes~e ultimo encontram-se passaros, animaes de 
diversas ordens, insectos, uma escolhida collecçi":o 
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de mineraes, plantas textis e alimen~a;-eJ, C'.)nchas, 
-etc. 

No gabinete de anatomia acham-se diversas peças 
-do corpo humano, esqueletos de diversos animaes, 
um manequim anatomico, um esqueleto humano 
montado e varios mappas para o estudo da anatomia. 

Nas alas lateraes ha nove salas de aulas des
tinadas: as da direita ao sexo feminino e . as da 
-esquerda ao sexo masculino, da Escola Normal. 

Nos fundos desta parte do edificio, nos dous pa
vimentos, ficam quatro salas de cada lado destinadas 
.ao ensino complementar de ambos os sexos. 

O gymnasio funcciona entre o jardim da infancia 
e a Escola Normal no meio de dous bellos jardins. 

Compõe-se de um corpo central e dous alpendres 
lateraes para abrigo dos alumnos. 

No c'.>rpo central é onde está a gymnastica peda
gogica, constituida por escadas de corda, argolas, 
barra fixa, cordas lisas, dardos, alteres, bastões de 
pão e de ferro, espadas, floretes, estes ultimos na 
parte destinada a exercicios de esgrima. 

Nos fundos do Gymnasio fica o Jardim da In
fancia, completamente isolado do resto do edificio 
-e cercado por um vasto jardim. 

E' o Jardim da Infancia uma instituição monu
mental e unica em seu genero em toda a Re
publica. · 

Destina-se a tomar a criança aos tres annos de 
edade,· ministrar-lhe o ensino dos sentidos e assim 
preparai-a para o ensino preliminar. 
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Está confiada a senhoras do mais desvelado ca-
rinho e da maior competencia, possuindo todas um 
dom especial para encaminhar as crianças entregues 
á sua maternal direcção. 

Jamais experimentei em dias da minha vida uma. 
satisfação tão grande como quando penetrei nesse
recinto de anjos. 

Vêr as preceptoras ensinarem e vêr aquelles pir
ralhos, com uma attenção fóra do commum, no meio 
do mais religioso silencio, prestarem a maior attenção 
ás explicações que lhes eram dadas, constituiu para 
mim uma surpreza e um espectaculo verdadeiramente
edificante. Era bello de vêr-se as preceptoras in-
terrogarem as crianças e a luta que estabelecia-se, 
procurando todas responder ao mesmo tempo. Si al
guma ficava retardataria nas respostas ou não respondia 
ás perguntas que lhe eram feitas, a professora admoes
tava-a com carinho e a criança, envergonhada, deixava 
correr pelas angelicas faces dous fios de lagrimas. 

Dão accesso ao Jardim duas escadas em fraca 
rampa com degráos - quasi micioscopicos, assim 
construidas para evitar que as crianças caiam ao 
subil-as. 

Dispõe de quatro salas de aulas e um salão de 
honra, no centro, de fórma octogonal, coberto por 
um vasto zimborio metallico, onde se acham pintados 
á oleo, entre outros, os retratos de Frõbel, Pestalozzi, 
Rousseau e Mme. Carpentier. Abaixo do zimborio 
ha uma galeria sustentada por columnas de ferro. 
destinada ao publico por occasião de festas. 
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Annexos ao Jardim ha quatro compartimentos.utili
sados em gabinetes de toilette das professoras, sala 
de visitas e gabinetes de trabalho da inspectora. 

Aos lados e no meio do Jardim erguem-se dous 
formosos pavilhões para recreio das crianças. 

Todo o edificio está dividido em eschola normal, 
escholas preliminar e complementar e Jardim da In
fancia, tendo matriculados perto de 1. 200 alumnos 
de ambos os sexos. 

O curso da Eschola Normal é de quatro annos, 
nos quaes são professadas as seguintes disciplinas: 
portuguez, francez, inglez, latim, arithmetica, algebra, 
geometria e trigonometria, mecanica e astronomia, 
physica e chimica, historia natural, anatomia e phy
siologia, geographia, historia, pedagogia, desenho, 
musica, economia domestica, escripturação mercantil 
e gymnastica. 

Seu corpo docente é distinctissimo. 
A sessão inaugural do edificio da Eschola Normal 

foi celebrada a 2 de ·agosto de 1894. 

LYCEU DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Annexo ao Santuario, na avenida Glette, ainda 
não concluido e dirigido pelos padres Salesianos, 
benemeritos da instrucção e apostolos da caridade. 

Divide-se em duas secções : uma collegial e outra 
destinada á aprendizagem de diversos officios. 

Conta o estabelecimento 300 alumnos internos, 
dos quaes 130 gratuitos. 
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Nos fundos do collegio, no pavimento superior, 
funccionam as aulas e no inferior uma typographia 
com cinco prelos de imp:essão e uma officina de 
e~cadernação, officina de carpinteiro,, sapateiro, al
faiate, ferreiro, serralheiro e ajustadores de machinas, 
torneiros de madeira, rnarmore e uma fundição ty
~ographica, a primeira e unica do Estado. 

Despertou minha attenção .uma padaria do systema 
Baker, a mais perfeita no genero que conheço. 

Possue um forno de cozimento continuo com re
gistro e regulador de calor, pyrometro, injector de 
vapor, uma masseira movida a vapor e mais apparelhos 
para preparar a n1assa. 

No corpo da frente do edificio existe urna boa 
bibliotheca com 6. ooo volumes. 

E' o Lyceu uma instituição que honra a bella 
capital paulista ; é antes um instituto de instrucção 
do que urna congregação religiosa. 

SEMINARIO DAS EDUCANDAS 

Fica na rua da Consolação, em frente â travessa 
deste nome e ao lado da Matriz. 

Occupa um predio velho, que tem passado por 
diversos reparos. 

E' custeado pelo governo estadoal e destina-se 
a receber 100 meninas, orphãs de pae ou de mãe, 
que recebem educação e.instrucção até a edade de 18 
annos, findos os quaes são entregues aos paea ou tu· 
tores, que lhes dão conveniente destino. 
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E' dirigido pelas irmãs de S. José. Dispõe o 
estabelecimento de vastos dormitorios, salas de aulas, 

!efeitorios, rouparia, banheiros de. chuva e de im
mersão, etc. 

Não tem capella, assistindo as alumnas aos officios 
divinos na Matriz da Consolação. 

Tem ainda uma grande chacara para recreio, çla 
-qual se desfructa um bello panorama, avistando-se o 
bairro do Bexiga, a Avenida Paulista e diversos outros 
pontos longínquos da cidade. 

EXTERNATO S. JOSÉ 

Funcciona á rua da Gloria em predio muito ir
regular annexo ao Asylo da Mendicidade. 

Recebe meninas externas, muitas das quaes gra
tuitas. 

Tem seis salas de aulas, além de um grande salão 
com tres divisões e duas galerias. Neste salão é onde 
faz-se a distribuição dos premios. 

E' dirigido pelas irmãs de S. José. 

SE:MINARIO EPISCOPAL 

O Seminario Episcopal fica situado no largo do 
Jardim, entre a porteira da Luz e a rua S. Caetano~ 

Compõe-se '1e dous corpos com uma egreja no 
centro. O corpo da esquerda, onde funcciona o Se
minario, tem 13 janellas nos dous pavimentos: o 
da direita, onde funcciona o collegio, tem 22 janellas. 
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E' um edificio grande, velho, arruinado e de feio 
aspecto. 

Possue, além de espaçosas salas de dormir, de 
estudo e de aulas, um gabinete de physica e museu, 
uma bibliotheca e duas capellinhas, uma de S. Fran
cisco de Salles e outra de Nossa Senhora da Con· 
ceiÇão. 

Aos fundos fica um vasto terreno, todo plantado. 
e que se estende talvez a um kilometro de distancia

Na área interior, entre o refeitorio e os dormitorios; 
existe um apparelho gnomonico, feito em 1859, 
reconstruido em 1884 e pintado por Abranches Junior. 

O paciente sabio capuchinho, Frei Germano Ah. 
Annecio, que o reconstruia, ·calculou a pequena in· 
clinação e posição transversa da parede. O ponteiro 
é perfurado em uma extremidade, devendo o ponto 
luminoso do raio solar, que por aquella abertura 
passa, cahir sobre a linha recta ou curva, onde está 
gravada a hora o~ o minuto de accordo com a 
equação do tempo. 

Veem-se alli os nomes de diversas capità.es da 
Europa e da America, com a indicação da coincidencia 
do meio-dia em relação a diversas horas do meridiano 
de S. Paulo. 

E' um trabalho exacto e minucioso, pois até as 
linhas indicativas dos minutos alli se acham traçadas. 
Tambem não esqueceu ao emerito ~ligioso a collo· 
cação dos respectivos signaes do zodiaco. 

E' o estabelecimento illuminado por gaz incan
descente, systema Auer. 
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Foi o Seminario fundado pelo Bispo da diocese, 
D. Antonio Joaquim de Mello, com o producto de 

• esmolas por elle proprio agenciadas. Sua construcção 
começou no anno de 1855, findando no de 1860. 

COLLEGlO DE N, S. DA LUZ 

Funcciona em um vasto predio, ainda não con
cluido, no barro da Luz. Fica completamente iso
lado, tendo proximo o Quartel e o Hospital dos 
Lazaros. 

E' dirigido por seis irmãs da Congregação de 
Santa Thereza e destinado a receber orphãs, tendo 
actualmente sessenta. 

Tem uma capella com um altar, onde se acham 
as imagens de Nosso Senhor Jesus Christo Crucificado, 
de N. S. das Dores, de Santa Maria Magdalena e 
de S. João Evangelista. Tem mais uma bella imagem 
de N. S. da Luz destinada á egreja que pretendem 
as irmãs construir. 

O collegio não tem patrimonio. 

INSTITUTO D. ANNA ROSA 

Funccionava no largo do Carmo, no convento 
deste nome. 

Em lo de novembro de 1874 fundou-se a Socie
dade Protectora da lnfancia Desvalida, denominada 
Instituto D. Anna Rosa, tendo por fim principal a 
educação de meninos desvalidos. 
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Foram fundadores do Instituto o Barão de Souza 
Queiroz e sua consorte. 

Tem o Instituto um patrimonio constituído por 
mil e tantas acções das Companhias Paulista e Mo
gyana, concorrendo o Barão de Souza Queiroz para 
cobrir o deficit quando a. renda do Instituto não dava 
para a despeza. 

A 1 de junho de 1899 foi inaugurado o novo 
edificio, para onde mudou-se esse Instituto. 

Fica o novo edificio situado â pequena distancia 
da estação da villa Marianna. Mede 74 metros de 
frente por 32 de fundo e tem dous pavimentos, tendo 
um pavilhão central, 

No pavimento superior ha 15 janellas e no in
ferior 14. Na fachada lê-se: Instituto D. Anna 
Rosa, fundado em I874 pelo Barão de Souza Queiroz, 

Logo â porta da entrada, que é vasta, ha duas 
grades envernizadas e uma pequena escada de mar
more, que dâ para um saguão com duas pilastras. 
Do lado direito de quem. entra ha uma pedra, onde 
se lê o seguinte: Instituto D. Anna Rosa. Erigido á 

memoria do Barão e da Baroiteza de Souza Queiroz 
por seus filkos, genros e noras: Dr. Francisco A. de 
Souza Queiroz.- Francisco M. de Souza Queiroz, 
-Luiz A. de Souza Queiroz.-Antonio P. de Souza 
Queiroz.- Dr. Nicolau de Souza Queiroz .-An
tonio de Souza Queiroz. - Vitalina P. de Souza 
Queiroz.-Dr. Augusto de Souza Queiroz.-Jessy 
A. de Souza Queiroz.-Augusla F. ae Souza Queiroz. 
-Dr .. Manoel J. de Albuquerque Lins.- Helena de 
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Queiroz Lins.- Dr. José de Souza Qneiroz.
Carlos de Souza Queiroz.-D. Maria Flora de A. 
Souza Queiroz.- Iuauguraào a I de junho de z899. 

Do lado esquerdo ha um grande quadro com rica 
moldura e fundo de seda azul, onde está o retrato 
do Barão de Souza Queiroz, estando alli bordado em 
seda frouxa o Hymno escolar, compo.>ição do padre 
joão Corrêa de Carvalho. 

Bem no meio do saguão está situada a cà.pella, 
que tem na frente tres portas de madeira enverni
zada. 

A capella que, sob a invocação da Santíssima 
Virgem da Conceição, mede 12 metros de compri· 
mento por 8 de largo, tem sómente um altar. 

De ambos os lados ha tres janellas com vidros 
de cõres. O cõro é trabalho bem acabado: nelle 
existem um piano, um .harmonium e 12 estantes 
para musica. 

No pavimento inferior, de ambos os lados do 
saguão, ha dous vastos corredores; do lado direito 
estão cinco quartos para familias, o escriptorio do 
director, medindo 8 metros de comprimento por 5 
de largura, com tres janellas para a rua. Segue-se 
a enfermaria com tres janellas para a frente da rua. 

No pavilhão, do mesmo lado direito, está o re
feitorio com 12 metros de comprimento sobre 8 de 
largura, tendo tres janellas para a rua e duas portas 
para o recreio. 

Em frente fica uin pequeno refeitorio para a fa
milia e no fundo da sala ha uma porta que dá para 
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a cozinha, que é toda ladrilhada, havendo nella dous 
grandes fogões economicos. Nesse compartimento 
ha duas portas, que dão entrada para duas despensas. 

No corredor, do lado esquerdo do saguão, fica 
situada a sala de honra com o retrato do Barão de 
Souza Queiroz. Fica tambem collocada de um lado 
a aula de musica c~m 8 metros de comprimento sobre 
5 de largura. 

Em frente á aula de musica, e com as mesmas 
dimensões daquella, está situada a sala destinada ao 
museu. 

No pavilhão, do lado esquerdo, fica a sala de es
tudo com as mesmas dimensões do refeitorio. 

No pavimento superior e nos pavilhões direito e 
esquerdo estão situados os dormitorios com 15 metros 
de comprimento por 12 de largura, e possuindo cada 
um salas contendo tres latrinas e tres mictorios. 

Ha em cada dormitorio 60 camas, havendo ainda 
espaço para o dobro. 

Ha dous recreios. No lado direito encontram-se 
duas casas para lavanderia e residencia de empre
gados, no lado esquerdo ha quéttro pequenas casas 
onde funccionam a carpintaria, marcenaria, sapataria 
e alfaiataria. 

O pomar tem 320 metros de fundo por 150 de 
frente. 

Toda a illuminação do edificio é feita a gaz car
bonico. 

O plano da construcção é devido ao engenheiro 
hungaro Julio Ployt. 
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A primeira pedra do edificio foi collocada a 7 de 
.'!etembro de 1897. 

O curso de estudos é dividido em quatro series. 
A primeira comprehende o ensino de leitura e calli
graphia; a segunda, leitura corrente, calligraphia e 
primeiras noções de calculo ; a terceira, analY.se ele
mentar, operações sobre numero~ inteiros, noções de 
fracções decimaes e noções de cousas; a quarta, 
.analyse grammatical e logica, operações sobre fracções, 
5'stema metrico decimal, proporções e regra de tres; 
noções geraes de cosmographia e geographia do Brazil, 
noções de cousas, educação cívica e cathecismo para 
os catholicos. 

Até o anno de 1898 foram educados nessa casa 
pia 984 alumn.os. 

ESCHOLA MODELO PRUDENTE DE MORAES 

Está situada no largo do iardim, bairro da Luz. 
Foi creada por Decreto de 1 de fevereiro de 1895. 

A área occupada pela eschola mede 6.772m:t,50, 
sendo 105 metros de frente por 54m,50 de fundo. E' todo 
o editkio cercado com gradil de ferro, sendo no fundo 

.separado do jardim publico por um muro de tijolos. 
Dão entrada para a Eschola tres portões existentes 

na frente, sendo o do centro destinado aos professores 
·e visitantes, o do lado esquerdo ás alumnas e o do 
lado direito aos alumnos. 

O edificio mede de frente 4om,20 e de fundo 2om, 10; 
-e levantado 8 metros para dentro da grade da frente. 
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Tem tres corpos: um saliente com sete janellas no 
pavimento superior, e dous reentrantes com tres ja
nellas cada um ; no pavimento médio tem duas portas 
que dão entrada para os alumnos e tres janellas no 
corpo central, e tres janellas de cada lado nos corpos 
reentrantes. No pavimento inferior ha duas portas de 
entrada nos pontos extremos. 

A escada que dá accesso ao primeiro pavimento é 
de alvenaria e as outras de madeira. • 

No pavimento superior funccionam em sete salas· 
as aulas do 40 e 50 annos de ambas as secções do 
curso preliminar, 20 e 3° annos da secção feminina 
do curso complementar e 3º an.no masculino do mesmo 
curso. Ahi acham-se installados o gabinete da Di
rectoria, o museu escolar, o laboratorio de physica 
e chimica e a bibliotheca. 

No pavimento medio funccionam em seis salas as 
aulas do ro, 2º e 30 annos de ambas as secções do 
curso preliminar. 

No inferior funccionamasaulas dorº e 2º annos da · 
secção masculina do curso complementar e 1º anno da 
secção feminina do mesmo curso. Ahi se acham instal
ladas as officinas de marceneria e torneiro, de modelagem 
em barro e gesso e a arrecadação do batalhão escholar. 

As salas de aulas medem 9m,50X7m e são todas 
mobiliadas com as carteiras Ckandler' s. 

Ha completa separação dos cursos. As áreas de 
ambas as secções, que são separadas por um muro 
de tijolos, medem, cada uma, r.612m!, sendo 52m de 
largo sobre 31 metros de fundo. 
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Na área do recreio da secção masculina foi con
struido o Gymnasio, que mede 15m,4ox7m140, sendo 
uma terça parte assoalhada e o resto coberto de arêa. 
Contém o Gymnasio os apparelhos indispensaveis para 
os diversos exerci cios. 

E' director dessa Eschola, que contém 22 pro
fessores, o Sr. Pedro V oss. 

GRUPO ESCHOLAR DO BRAZ 

Bonito e magestoso o edificio situado na avenida 
Rangel Pestana e em frente á egreja do Braz. 

Compõe-se de tres corpos: um central, reentrante, 
e dous lateraes, salientes. 

No corpo central ha 11 janellas no segundo pavi
mento e oito no primeiro. Neste primeiro pavimento 
fica uma larga porta de entrada, com duas columnas 
singelas na frente e dando para um saguão. 

Nos corpos lateraes ficam duas janellas em cada 
pavimento. 

Precede o edificio um bonito e bem zelado jardim. 
A' direita de quem entra para o edificio fica a 

secção masculina e á esquerda a feminina, mediando 
entre as duas secções a sala da ditectoria. 

No primeiro pavimento da secção masculina ficam 
quatro aulas do primeiro anno e no segundo pavimento, 
além de um gabinete, onde . está installado um labora
torio de physica e chimica, ha mais quatro salas onde 
funccionam duas aulas do segundo . anno, uma do 
terceiro e uma do quarto. 
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No primeiro e segundo pavimentos da secção 
feminina ha a mesma disposição de salas e de aulas 
da secção masculina, com excepção do laboratorio, 
que é substituído por uma sala de trabalhos manuaes, 
Na sala do 30 anno, secção feminina, ha um pequeno 
palco. 

Nos fundos do edificio ficam dous pateos, corre
spondendo á cada secção e separados por um muro 
de tijolo. 

O pessoal docente é constituido por 22 profes
soras e dous professores • 

E' director do grupo o Sr. João Pinto e Silva, 
professor complementar. 

* * * 
Além desse Grupo Escholar, ha ainda no Braz 

mais dous Grupos, um para meninos e outro para 
meninas. 

Secção feminina. Está situado no largo da Con
cordia esquina da rua Caqui to. 

Funcciona em um sobrado e tem seis salas de 
aulas e uma sala da Directoria. Está regularmente 
montado. 

E' dirigido pelo Sr. Arthur Goulart. 
Secção masculina. Funcciona em um chalet alu

gado, na avenida da Intendencia, o qual servio de 
Hospital da força publica. 

Tem cinco salas de aulas, um gabinete com um 
pequeno laboratorio e a sala do director. 
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O predio não se presta aos fins a que é desti
nado; além de pequeno, fica proximo a uma cocheira 
de bonds. 

E' director deste Grupo o Sr. Miguel Carneiro 
Junior. 

SEGUNDA ESCHOLA MODELO 

Funcciona á rua do Carmo esquina da rua Santa 
Thereza. Occupa um grande predio de um andar na 
frente, com sete janellas, e de dous andares nos 
fundos. 

O pavimento terreo ·tem cinco janellas e duas 
portas. Ahi funccionam o 4° e o 50 annos da secção 
feminina. 

No pavimento superior funccionam, na frente do 
edificio, o 1°, 20 e 30 annos da secção feminina e 
para os fundos o 10, 2º e 40 da secção masculina. 
Nesse pavimento acham-se o escriptorio, uma sala 
de deposito de livros, o museu, as salas dos pro• 
fessores e das professoras; 

No segundo andar ficam o 30 e o 5° annos da 
secção masculina. 

A Eschola contém bancos carteiras -em todas 
as aulas, mappas geographicos, cartas para o ensino 
intuitivo, dous pianos e nos recreios diversos appa
relhos para o ensino de gymnastica, além de todo o 
material para exercicios militares. 

Está sendo montada uma officina para trabalhos 
de madeira. 
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O curso dessa Escbola é de éinco annos, ensinan
do-se nesse espaço de tempo : leitura, linguagem, 
calligrapbia, arithmetica, geometria, desenho, geo
g.·aphia e cosmographia, historia do Brazil, ed11cação 
civica, botanica, zoologia, pbysica, chimica, geologia 
e musica. Além dessas materias, ensina-se ainda: 
gymnastica para ambos os sexos, trabalho manual 
para a secção · feminina e exercidos militares para a 
secção masculina. 

A Eschola funcciona em predio alugado e é ha
bilmente dirigida pelo Sr. Alfredo Bresser da Sil
veira. 

O pessoal docente compõe-se de 10 professores de 
classe, um professor auxiliar do director, uma pro
fessora de trabalhos manuaes e um professor de 
exercidos gymnasticos e militares. 

Actualmente (setembro de l 899) estão matri
culados nessa Eschola 420 alumnos de ambos os 
sexos. 

ESCHOLA MODELO M~RIA JOSÉ 

Esta eschola funcciona em um predio, na Bella 
Vista, doa.do ao Estado pelo Dr. Fernando de Albu
querque, quando occupava o cargo de secretario do 
interior o Dr. Cesario Motta, o qual pensou logo 
em transformai-o em Eschola Modelo. 

Em 1893 inaugurou-se a eschola com o nome de 
Maria José, nome que lhe dera o seu doador, até 
que em dezembro de 1895, em vista do avultado nu-
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mero de alumnos e notavel progresso, foi elevada á 

categoria de Escbola Modelo. 
Sendo acanhadas as dimensões do predio, realisou 

o Governo ligeiras obras de adaptação a uma insti· 

tui~ão deste genero. 
Está collocada no· aprazivel bairro da Bella Vista, 

em uma collina que do Anhangabahú segue a es

trada para o lpiranga, em um logar ésplendido pela 

sua situação e salubridade. 

Tem actualmente 350 alumnos de ambo! os sexos 

e está dividida em duas secções: masculina e femi· 

nina. O cur.so é de cinco annos. 
O pessoal da eschola compõe-se de uma directora, 

onze professores diplomados• pela Eschola Normal 

e quatro éontractados, sendo uma professora de 

prendas, um professor de gymnastica, um de musica 

e um de trabalhos manuaes, 
E' dirigida desde seu inicio pela illustrada profes· 

sora, diplomada pela Eschola Normal, D. Elisa de 

Macedo. 

GRUPO ESCHOLAR DE SANTA IPHIGENIA 

Secção masculina 

Funcciona em um predio acanhado na alameda 

Glette e adaptado ás condições do ensino. 

No primeiro pavimento existem quatro salas de 

aulas do 1° e 2° annos, no segundo duas salas de aulas 

do 3º e 40 annos, além da sala do director. 

o;9;11zed byGoogle 



134 INSTITUTOS SCIENTIFICOS 

O museu acha-se distribuido em quatro salas, em 
uma acha-se alojada a secção mineralogica, em outra 
a ·secção botanica, em outra a secção zoologica e 
em outra, finalmente, a secção de physica e chimica. 
Nestas salas funccionam as differentes aulas. 

E' director deste g~upo o Sr. Joaquim Lopes da 
Silva. O pessoal docente compõe-se de quatro pro
fessoras e cinco professores. 

* * * 
A secção feminina do mesmo grupo funcciona 

na alameda dos Andradas ao lado da egreja do Co-
ração de Jesus • • 

O predio é superior ao da secção masculina. 
Tem oito salas de aulas. 

A organisação é identica á secção masculina. 
E' dirigida pela Sra. D. Amelia de Godoy Corrêa, 
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ESTABELECIMENTOS PARTICULARES 
DE ENSINO 

GY:MNASIO PAULISTA 

Funcciona em um velho e espaçoso predio á 
rua Senador Queiroz, quasi no centro da cidade. E' 
dirigido pelo Sr. Pedro Ivo do Prado e prepara 
alumnos para a matricula em todos os cursos supe· 
riores da Republica. 

llIACKENZIE COLLEGE 

Fica situado á rua Maria Antonia n. 63. 
Occupa um vasto predio com tres pavimentos. 
Tem 30 annos de existencia . 
E' um estabelecimento succursal da universidade 

de Nova-York, conferindo o gráo de bacharel em 
lettras, artes e em engenharia aos alumnos que com
pletarem seis annos de curso. 
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Divide-se em Eschola Americana {curso prepara
torio de sete annos ) , Internato de meninas { na rua 
de S. João n. 139) e Internato de meninos {rua 
Itambé n. l ). 

O externato, onde se reunem os alumnos dos dous 
internatos, é na rua. de S. João n. 141. 

No terceiro pavimento ficam quatro dormitorios; 
no segundo quatro espaçosas salas de aulas ; . e no 
primeiro a secretaria, a bibliotheca, o laboratorio e 
duas salas de aulas. 

Nos fundos fica o internato dos meninos, o re
feitorio Mackenzie e as officinas de trabalhos manuaes, 
tudo em edificios separados. 

O internato de meninos, que funcciona nos fundos 
do collegio, é um estabelecimento á parte, diri
gido por um director especial. Os meninos desse 
internato recebem instrucção na rua de S. João 
n. 139, na distancia de um kilometro, para. onde 
vão e voltam diariamente. 

Os alumnos do Mackenzie publicam um jornal 
intitulado O Progresso. 

Achei muito complicado o regulamento que rege 
esse estabelecimento. 

Além desses estabelecimentos e de varios outros, 
conta-se ainda o Collegio Progresso, fundado em 
Campinas, em 1890 e dirigido pela norte-americana 
Mary Ellis Me. lntyre. 

Fica na alameda dos Bambús. 
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VIII 

IMPRENSA 

Publicam-se em S. Paulo diversos jornaes, entre 
os quaes alguns de ephemera existencia, Desses jor
naes uns são diarios, outros publicam-se de manhã, 
outros á tarde e um á noite. 

Os jornaes diarios da manhã são : o Correio Pau
listano, que conta quarenta e seis annos de existencia e 
cuja redacção funcciona na rua Quinze de Novembro 
canto da rua da Boa Vista; o Estado de S. Paulo, 
com a redacção e typographia na rua Quinze de No· 
vembro canto da rua do Rosario e com vinte e cinco 
annos de existencia; o Commercio de S. Paulo, com a 
redacção e typographia na rua de S. Bento e que 
conta sete annos de existencia ; e o Diario Ojficial, 
com a direcção e typographia na rua do Quartel e 
que conta oito annos de existencia, 
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Os jornaes da tardé são : o Diario Popular, com 
a redacção e typographia na rua Quinze de No
vembro e com quinze annos de existencia; a Platéa, 
com a redacção e typographia na rua Quinze de No
vembro canto da travessa do Commercio e com doze 
annos de existencia ; a Fanfulla, jornal italiano, com 
a redacção e officinas na rua da Boa Vista e com 
sete annos de existencia; e La Tribuna Italiana, 
com a redacção e officinas na rua Libero Badaró, 
por baixo do Grande Hotel da Europa, e que conta 
seis annos de existencia. 

Um unico jornal publica-se á noite e tem por ti· 
tulo A Noite, com a redacção árua da Boa Vista e 
que conta dous annos de existencia. 

O Germania tem a sua redacção e officinas á rua 
Libero Badaró ; publica-se tres vezes por semana e 
conta 22 annos de existencia. 

Além desses jornaes, publicam-se diversos outros, 
semanaes alguns como li 1ribuno, jornal illustrado; 
La Cronaca Italiana, La Jõeria, hebdomadario es
panõl, e outros que apparecem em dias incertos, taes 
como O ImPerio, o Deutsche Zeilung-, Ajustiça, La
voura e Commercio, para citar os principaes. 

Tambem em S. Paulo publicam-se excellentes 
revistas, taes como a Revista do Museu Paulista, que 
tem dado á estampa tres grossos volumes; a Revista 
ào Instituto llistorico, que tem publicado quatro vo
lumes; a Revista do Arckivo Publico, que tem pu
blicado 30 volumes; a Gazela jurídica, que conta 
sete annos de existencia e está no volume XX ; a Re· 
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vista do Tribunal de Justiça,: a Revista Medica,· o 
Boletim' Mensal de Demograpkia Sanitaria; a Revista 

Agricola ,· o Boletim da Commissão Geograpkica e 

Geologica ,·a Revista da Faculdade de Direito, que co

meçou em 1893; o Arckivo I/lustrado, além de outras, 
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IX 

SOCIEDADES SCIENTIFICAS E LITTE
RARIAS 

SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE S. PAULO 

Funcciona em uma das salas da Policlinica. Pu

blicava um boletim dos seus trabalhos, antes da 
publicação da Revis/a Medica de S. Paulo. 

E ' a unica sociedade medica de todo o Estado. 
Foi fundada em 1895, sendo seu primeiro presidente 
o Dr. Luiz Pereira Barreto. 

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO 

Funcciona no largo da Sé n. 2. Publica uma 
Revi"s/a annual. Foi fundado em 1 de novembro de 

1894 a esforços dos Drs. Antonio de Toledo Piza 
e Domingos Nogueira Jaguaribe. 

INSTITUTO DOS ADVOGADOS 

Funcciona na Faculdade de Direito. Publica uma 
f?e-vis/q, 
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INSTITUTO FORENSE 

Funcciona á rua Marechal Deodoro n. t, no mesmo 
predio em que funcciona A Educadora. 

Foi fundado a 15 de novembro de 1898. 
Pretende crear uma Revista. 
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INSTITUIÇÕES PIAS 

HOSPITAL DA CASA DE MISERICORDIA 

Está situado na rua Cezario Motta, em frente á rua 
Santa Izabel e com fundos para a de D. Veridiana 
Prado. 

E' dirigido por 14 irmãs de S. José. 
Compõe-se presentemente de oito corpos e a 

capella ao centro. E' todo construido de tijolo. 
Em um dos corpos acham-se alojados a cozinha, 

o consistorio e a rouparia, em outro a pharmacia, nos 
outros seis acham-se 10 enfermarias, extraordinaria· 
mente asseiadas, e dous pavilhões com quartos para 
pensionistas. 

A sala de operações está perfeitamente guarnecida 
de apparelhos cirurgicos, possuindo ainda uma mesa 
gyratoria do systema do Dr. Stapler. 
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Na sala do consistorio ha 12 retratos a oleo, 
entre os quaes o ao tenente-general José Arouche de 
Toledo Rendon e do Marquez dos Tres Rios. 

Nos fundos do edificio ficam o necroterio, uma ma
china de desinfecção, a lavanderia e tres pequenas salas 
para aulas de meninas orphãs ; na frente, em um puxado 
provisorio, funccionam duas aulas de meninos, offi
cinas de carpinteria, marceneria, sapataria e alfaiataria. 

A capella, de estylo manuelino. é bonita no seu 
interior. 

Tem tres altares de marmore com Jesus, Maria e 
José e 14 quadros da Via-Sacra. 

No tecto ha 10 pinturas representando os evan· 
gelistas e diversos santos, e na entrada uma grosseira 
pintura a oleô representando a visitação de Nossa Se· 
nhora á sua prima Santa Izabel. 

A fachada da Casa de Misericordia ainda está em 
alicerces, 

Tem essa casa pia a seu cargo mais o Asylo da Men
dicidade, o Hospital dos Lazaros e o Asylo dos Expostos. 

O patrimonio da irmandade compõe-se dos predios 
occupados pelo Hospital, pelo Asylo da Mendicidade, 
pelo Asylo de Expostos, pelo Ho1>pital dos Lazaros e 
diversos outros predios de aluguel na 'cidade, de letras 
hypothecarias, de apoiices geraes e do Estado e de 

acções de companhias. 
No anno compromissal de 1896 a 1897, a receita 

ordinaria montou em 164:978$780 e a extraordinaria 
em 222: ro3$270. As despezas ordinarias foram de 
389:915$500 e as extraordinarias de 67:702$646. 
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Achamos menos conveniente a collocação desse 
hospital em ponto tão central e já bastante povoado, 
quando S. Paulo possue em logares mais afastados 
soberbas elevações, onde com vantagem para o publico 
e para os doentes podia o hospital ser edificado. 

Com a exiguidade dos seus recursos e a avultada 
despeza a fazer com a remoção, a Irmandade poderá 
difficilmente effectuar a mudança, salvo si o goverao 
fôr em seu auxilio. 

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DESAMPARADAS (MATERNIDADE) 

Funsciona na ladeira de Santa Iphigenia em um 
predio antigo. E' mantida por uma sociedade de 
senhoras e pela caridade publica. 

Destina-se a receber parturientes pobres. 
Tem oito enfermarias, uma sala de isolamento, 

uma sala de operações e uma pharmacia. 
E' dlrectora do estabelecimento a Sra. D. Luise 

Linz. 
Conta o estabelecimento duas parteiras, incluindo 

a directora e duas enfermeiras. 
Infelizmente essa pia instituição não dispõe de um 

predio apropriado aós fins a que se destina. 

HOSPITAL DE ISOLAMENTO 

Fica situado no logar chamado Pinheiros, no fim 
da rua da Consolação, entre a rua Itatyaia e as avenidas 
Municipal e Rebouças, em logar bastante elevado e . 
proximo ao cemiterio do Araçá. 
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O edificio está isolado e recommenda·se pela sua 
architectura e vastas proporções. 

Entra-se nelle por um grande e largo portão de 
ferro, em cujo alto lê-se Hospital de Isolamento e la
deado pela casa do porteiro e a casa da administração, 
onde funccionam a Directoria, o escriptorio da arre
cadação, a pharmacia e a residencia do pharmaceutico. 

Contiguo á casa da administração fica o Instituto 
Bactereologico, onde são estudadas as molestias con

tagiosas. 
Seguem-se quatro elegantes pavilhões, um para 

os doentes affectados .de croup, outro para os doentes 
de sarampão, febres typhoide e amarella! outro para 
os atacados de escarlatina e outro, finalmente, para 
variolosos. Todos os pavilhões são isolados uns dos 

: -• outros e dispoem de todas as condições hygienicas. 
Além desses quatro pavilhões existe mais um outro, 

denominado Pavilhão de classe, dividido em duas 
partes e destinado a receber familias. 

Possue mais o estabelecimento as casas da estufa, 
de desinfecções e a lavanderia a vapor. 

Fica-lhe na frente um primoroso jardim. 
Está em communiéação com a cidade pelos bonds 

das avenidas Paulista e Municipal. 
Na frente da casa da administração lê-se em uma 

lapida de marmore: 
No anno M D C C C X C 1 V 

VI da Republica 
Sendo Presidente do Estado 

O Dr. Bernardino de Campos 
l.0 
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Foram estes hospitaes construidos 
Por ordem do 

Dr. Cesario Motta Junior 
Secretario do Interior 
Engenheiro das obras 

O Dr. Theodoro Sampaio 
O mestre empreiteiro 

Basílio Bertini 
O Hospital de Isolamento é um estabelecimento 

que não honra sómente ao Estado de S. Paulo., mas 
ao Brazil. 

ASYLO DA :MENDICIDADE 

Funcciona em uma casa terrea, á rua da Gloria, 
canto da rua dos Estudantes ; é de um exterior des· 
agradavel. 

E' dirigido pela Santa Casa de Misericordia. 
E' dividido em duas secções, uma para homens 

e outra para mulheres. 
Tem uma capella com a imagem de N. S. de 

Lourdes. 
Está zelosamente tratado. 

HOSPITAL DOS LAZAROS 

Está situado no bairro da Luz, na rua João Theodoro, 
no meio de um vasto terreno, pertencente á Santa 
Ca3a de Misericordia. 

Corre-lhe aos fundos o rio Tamandoatehy. 
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E' uma casa baixa, de construcção antiquissima, 
muito arruinada, tendo o aspecto de uma senzala das 
antigas fazendas. 

Tem actualmente (setembro de 1899) dezesete 
enfermos. 

Possue uma modesta capellinha com uma imagem 
de S. Lazaro, padroeiro, além de outras imagens. 

E' de toda a urgencia a sua remoção do logar em 
que está, muito proximo ao collegio de N. S. da 
Luz e ao hospital do Quartel de Policia. 

HOSPICIO DE ALIENADOS 

Fica situado em um largo, na rua do Hospicio,junto 
á ponte da Tabatingoera e sobre o rio Tamandoatehy. 

Occupa um. vasto edificio antigo, com duas alas 
lateraes e o corpo central, com 25 janellas no segundo 
pavimento e um portão de entrada e duas portas la
teraes no primeiro. 

A ala direita é occupada pelas mulheres e a es
querda pelos homens. 

Na frente ficam a capella com uma imagem de 
N. S. da Conceição, a sala da administração, a sala da 
arrecadação, os dormitorios e a sala de visitas, onde 
se encontram, além de outros retratos, o de Frederico 
Alvarenga, que foi administrador do hospício durante 
28 annos. Nos fundos fica a casa das ducbas. 

Aléin do edificio, existe um predio alugado, de
fronte e na mesma rua do Hospicio, onde habitam 22 

mulheres loucas. 
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Actualmente ( setembro de 1899 ) existem no hos
pício 423 enfermos, sendo 209 homens e 214 mulheres. 

Nesse edificio acham-se os loucos furiosos e alguns 
convalescentes, sendo transportados para a colonia do 
J uquery os doentes ( homens ) , que estão em condições 
de trabalhar. Na colonia existem actualmente 167 

doentes. 
O hospício deve ser removido para o Juquery, 

logo que estejam construidas as obras do importante 
edificio que se está construindo neste Jogar. Affir
mam-nos que, effectuada a mudança, o edificio do hos
pício passará a ser occupado pelo Seminario das 
Educandas. 

ASYLO DE ALIENADOS NO JUQUERY 

Foi incorporado ao -município da capital pela Lei 
n. 662 de 6 de setembro de 1899. 

Sobre uma eminencia, junto á estação do Juquery, 
da estrada de ferro Ingleza, está situado esse Asylo, 
_que occupa uma vasta superficie em situação de no
tavel salubridade. 

As grandes divisões do estabelecimento compre
hendem: A administração, com accommodações para a 
secretaria, serviços de exame e admissão, labora
torio pharmaceutico, habitação de empregados, etc. 

Os pavilhões de doentes, para ambos os sexos,, 
comportam salas de dormitorio, de descanso e de 
refeição, lavatorios, banheiros, etc.; os pavilhões de 

agitados, com as necessarias condições de isola-
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mento · para cada doente ; as salas de enfermaria 
para ambos os sexos, a cozinha e dependencias que 
interessam á economia. 

O typo adoptado para a distribuição dos serviços 
é o de pavilhões isolados, communicando-se por meio 
de galerias cobertas. Os diversos edificios estão ·dis
postos em tres planos; acompanhando a declividade 
geral do solo e, ligados por muros exteriores, fecham 
um recinto com a superficie de 56.600 metros qua
drados. 

Fóra deste recinto estão estabelecidas as officinas 
de applicação, em que especialmente os homens podem 
exercitar as suas aptidões. Os trabalhos de agulha e 
outros para as mulheres são feitos em salas de des
canso de seus respectivos pavilhões. 

O edificio de administração comporta algumas 
camaras, onde os doentes são submettidos a um 
attento exame para sua classificação. A contiguidade 
do alojamento dos medicos a esta secção de . obser· 
vação facilita o exame de cada individuo. 

Os pavilhões, em numero de oito, com capaci
dade para 50 enfermos, estão collocados symetri
camente em torno de uma vasta praça ; os desti
nados aos homens á direita e os das mulheres á es
querda. Cada um delles tem tres vastos alojamentos, 
um no pavimento inferior e dous no superior ; uma 
grande sala de refeição, ~ma outra de descanso, ca
mara de distribuição das refeições e preparo de ti
zanas, banheiros, lavatorios, etc., contiguos ás peças 
de dormir. Uma galeria coberta, exclusivamente de 
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uso dos doentes, guarnece a face do edificio voltada 
para o seu respectivo pateo, offerecendo abrigo aos 
doentes durante as horas de recreio e passeio. 

O dormitorio do pavimento inferior, destinado aos 
doentes menos tranquillos, é subdividido em ca
maras para um e dous doentes, de sorte a impedir 
as importunidades e provocações entre elles. 

Todos os pavilhões teem uma divisão · identica, 
salvo os dos agitados, que teem a fórma circular e 
offerecem ao longo de um corredor interno onze ca
maras acompanhadas de pequenos pateos de areja
mento, destinadas aos doentes, cuja convivencia com 
os companheiros é julgada perigosa. 

Uma das camaras em cada secção é reservada 
aos furiosos e tem os muros revestidos de espesso 
colchão de couro e póde ser aquecida por meio do 
ar quente. 

As janellas e portas das camaras, providas de ba
tentes exteriores, podem ser manobradas pelos guardas 
de modo a cerrarem-se hermeticamente quando o 
tratamento do doente o exigir. A inspecção feita por 
galerias superiores, dominando os pateos, permitte 
conhecer o estado dos doentes em qualquer circum
stancia. 

Collocado na contiguidade do pavilhão de agitados 
em cada secção, e podendo directamente prestar o 
seu auxilio poderoso ao tratamento . dos infelizes alli 
encerrados, o serviço de banhos comporta todos os 
recursos e apparelhos da moderna hydrotherapia, Ha 
uma sala com dez banheiros de pés, _uma outra 
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com dez banheiros, uma piscina com todo o mate
rial de hydrotherapia, banhos de vapor, banhos medi· 
cinaes, etc. 

As enfermarias, situadas na parte mais elevada 
da collina, teem cada uma: uma sala para oito leitos, 
acompanhados de todos os serviços reclamados pela 
hygiene e commodidade dos doentes; salas de iso
lamento, de banho, de tizanas, de inspecção, de con
valescentes, etc. 

A cozinha occupa a parte central do recinto fe

chado. 
Completa o conjuncto do edificio uma lavanderia 

com estufas, salas de repassagem, depositos de 
linho, etc. 

Este serviço é feito por apparelhos movidos. a 
vapor, cujo calor beneficia as estufas de seccar. 

A construcção é feita em alvenaria de tijolos 
sobre embasamento de pedra ordinaria. 

As fundações estão assentes sob espessa camada 
de terra porosa, que offerece leito resistente a grande 
profundidade. O gradeamento para os pavimentos de 
madeira é execut'ldo em peroba e repousa· em geral 
sobre madres de aço laminado. Os vestibulos, peças 
de serviço, banheiros, varandas, etc., teem leitos de 

1adrilhos impermeaveis, assentados sobre abobadá de 
alvenaria. As salas dos alojamentos, refeitorio, des
canso e em .geral aquellas em que os doentes per· 
manecem, teem um sobrado em taboado rijo. 

Os forros são geralmente executados em estuque 
de gesso francez com ausencia de cimalhas salientes 
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e offerecem os rincões amortecidos em linha curva, 
de sorte a evitar o accumulo de poeira ou da humi
dade. 

As galerias abertas que ligam os differentes edi· 
ficios têm armadura de coberta apparelhada, de sorte 
a dispensar os forros, ou outro revestimento. Todo 
o madeiramento repousa sobre columnas de ferro, 
formadas de tubos de canalisação, as quaes columnas 
são ligadas entre si por grades de apoio. 

Ficam annexos ao estabelecimento uma colonia 
agrícola, comprehendendo serviços de cultura, depo
sitos, celação e manutenção de estabulos e um asylo 
para imbecis, com as necessarias officinas de appli
cação, escholas, etc. 

A colonia está proporcionada para uma vasta cul
tura, para o que prestam-se admiravelmente os ter
renos do estabelecimento. As c·onstrucções formam um 
grupo de aspecto rustico e estão situadas á cerca de 
500 metros do edificio principal, comprehendendo 
celleiros, salas de beneficio, estabulo e suas depen
dencias. As habitações offerecem alojamento para 
uma centêna de doentes e têm o aspecto de casas 
communs, conforme as prescripções dos modernos 
alienistas. 

Foi constructor desta monumental obra o distincto 
architecto Dr. Ramos de Azevedo, a quem devemos 
estas informações. 

A colonia, annexa ao hospício, foi inaugurada a 
18 de maio de 1898 e funcciona actualmente com 
160 doentes. 
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Todo o trabalho agricola está apenas no seu 
inicio ; entretanto já existe uma roça com milho, um 
pomar com arvores fructiferas, uma boa plantação 
de mandioca, horta, plantações de capim para gado, 
uin magnifico estabulo, criação de gallinhas e suinos 
e uma olaria para fabricação de tijolos. 

ASYLO DE ORPHANS DE N, S, AUXILIADORA 

Funcciona na collina do Ipiranga, em logar bas
tante elevado e proximo ao Museu Paulista e ladeado 
pelas ruas Dr. Luiz Lasagna, do Patriarcha José 
Bonifacio e Dr. Rubião Junior e avenida do Asylo 
de Orphans. 

Foi fundado pelo Dr. José Vicente de Azevedo 
e sua consorte e levado a effeito por iniciativa e á 

expensas do mesmo fundador com algumas esmolas 
espontaneas. 

Iniciada a sua construcção em 18891 foram in
terrompidas as obras em virtude do embargo opposto 
pelo 'presidente da commissão do monumento do 
lpiranga, durando o pleito perto de quatro annos. 
Sendo afinal ganha a questão em favor do Asylo, pro
seguiram as obras, ficando concluida cerca de tres 
quartas partes do predio em outubro de 1896, reali
sando-se a inauguração a 22 de novembro desse 
mesmo anno. 

E' dirigido pelas irmans e filhas de Maria Auxi
liadora, da associação fundada por D. Bosco e co
nhecida pelo nome de Salesianos • 
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Compõe-se de duas partes baixas na frente e 
nos fundos, e um sobrado ao lado de leste. 

Na parte baixa, na frente, ficam a portaria, a ca
pella, a sala de visitas e salas de aulas. 

No sobrado, no pavimento terreo, ficam a sala 
de estudo, salas de aulas, rouparia, refeitorio, sala 
de trabalhos de costura, banheiros, e quartos para o 
estudo de piano ; no pavimento superior ficam a en
fermaria e bem ventilados e espaçosos dormitorios. 

Em um grande pateo todo ajardinado, que fica 
no centro do edificio, vê-se a estatua de N. S. Au
xiliadora, Padroeira do Asylo, feita de cimento e 
imitando marmore. 

O edificio ainda não está concluído de todo, tem 
actualmente a fórma de um E. 

Destina-se este Asylo a receber meninas orphans 
desvalidas, principalmente aquellas pertencentes á 

familias outr' ora abastadas e que hoje estão em com
pleta pobreza. 

ASYLO DO BOM PASTOR 

Fica no lpiranga. Compõe-se de um edificio de 
fachada muito irregular e collocado no meio de um 
grande jardim. 

Compõe-se de um corpo central e duas alas lateraes 
com dous pavimentos. 

Nelle funcciona uma secção de meninas gratuitas, 
pretendendo a administração mais tarde receber moças 
arrependidas. 
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E' dirigido pelas irmãs religiosas do Bom Pastor. 
Além de uma capella, que ha no edificio do Asylo, 

existe ao lado e separada deste, uma outra capella 

do Padre fundador José Antonio de Almeida e Silva 
na qual se venera o Bom Jesus da Agonia no Horto. 

A congregação de N. S. do Bom Pastor de An
gers (casa central), fundada por Maria de Santa 
Euphrasia Pelletier, foi reconhecida e approvada por 
Decreto Apostolico de Gregorio XVI em 16 de ja

neiro de 1835. Seu fim principal é trabalhar pela 
salvação das almas extraviadas. 

ORPHANATO CHRISTOVAM COLOMBO . 

Está situado no alto de uma collina do lpiranga 

proximo ao Museu Paulista e ao collegio de N. S. 
Auxiliadora. 

E' subvencionado com 18 contos pelo governo 

estadoal e dirigido pelos missionarios de S. Carlos. 
Destina-se a receber orphãos de ambos os sexos, 

tendo actualmente 160. 

O aspecto do edificio não me agradou. Pareceu-me 
uma egreja modesta com duas torres nos pontos 

extremos, mas sem a cruz e sem sinos. 
Na frente fica um pequeno· nicho com a imagem 

de S. Carlos e a seguinte inscripção lapidar. 
Hoc hospitium 

Ad filios italorum in Brasiliam immigrantium 
Parentibus orbatos alendos educandosque 

Josephus Marchetti _sacerdos et sodalitio sancte caroti 
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Stipe undique <:ollata a fundamentis erexit 
Et a Christophoro Columbo nuncupatum 

Anno M D C C C X C V 
Seu interior é simplesmente asqueroso. Na parte 

inferior, que é tijolada, se encontram umas duas ou 
tres salinhas de aulas, muito sujas e desprendendo mau 
cheiro ; o refeitorio, o recreio para os alumnos, e 
umas salas onde se acham alojadas uma padaria e 
as officinas de sapateiro, marceneiro e ferreiro • 

.Notei neste infeliz orphanato a mais absoluta au
sencia de hygiene. Os alumnos descalços, sujos e 
com a cabeça coberta de chagas, pela quantidade 
de piolhos que contém. · 

Não vi em todo o estabelecimento um banheiro. 
No refeitorio vi umas pequenas bacias de folha 

dispostas sobre uma mesa e promptas para receberem 
macarrão. Serão esses pratos de nova especie aquelles 
em que os alumnos lavam o rosto pela manhã? 

Emfim, o orphanato está pedindo uma fiscalisação 
continua e severa por parte do governo e do bispo 
diocesano. 

Contaram-me moradores das proximidades do 
estabelecimento que os alumnos não primam muito 
pela moralidade, quando sabem a passeio. 

Como se zomba impunemente da orphandade ! l 

COLLEGIO DONA CAROLINA TAMANDARt 

Está situado na Liberdade, occupa11do um vasto 
predio com dous pavimentos para a rua Tamandaré, 
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além de outro para os fundos abaixo do nivel da 
rua, pt>is o terreno para esse lado é em declive. 

E' . antes um asylo do que um collegio. 
Recolhe orphans, ás quaes ministra educação e in

strucção. Foi fundado pelo Dr. Manoel Baptista da 
Cruz Tamandaré. 

Dispõe de tres salas de estudo, uma de musica, 
refeitorio, tres bons dormitorios com camas largas e 
de ferro, rouparia, banheiros, emfim tudo quanto é 
indispensavel a uma casa de educação. 

Tem uma bonita capella com a imagem de Nossa 
Senhora das Dôres, Padroeira do collegio. 

Na visita, que fiz a esse estabelecimento, notei 
grande alegria nas orphans, o que é indicio do carinho 
com que são tratadas. 

CASA PIA Dlt S. VICENTE DE PAULA 

Fundada em 1894. 
Fica situada entre a rua das Palmeiras e a ave

nida Angelica e occupa um vasto predio doado por 
D. Maria Angela Ramos e dividido em duas secções : 
para orphans internas e para alumnas externas gratuitas. 

Possue tres bons dormitorios, salas· de aulas, sala 
de costura, refeitorio e uma capella com o Sagrado 
Coração de Jesus, S. Vic.ente de Paula e N. S. de 
Lourdes. 

Tem actualmente 50 orphans e roo alumnas ex
ternas. 

E' dirigida pelas irmãs de S. Vicente de Paula. 
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BENEFICENCIA PORTUGUEZA 

Este hospital, que tem a invocação de S. Joaquim, 
está situado na rua do Brigadeiro Tobias. 

Occupa um bonito predio á cavalleiro da rua e 
composto de um corpo central e quatro lateraes. O 
corpo central tem tres portas separadas por quatro 
columnas, tendo acima da porta da entrada as armas 
portuguezas encimadas por um medalhão em relêvo, 
representando a Caridade. 

Nos corpos intermedios, muito pouco reentrantes, 
ficam tres janellas em cada um; nos corpos extremos, 
muito pouco salientes, uma janella em cada um e 
em nichos quatro estatuas, sendo as duas do lado 
direito, de quem entra para o edificio, do Infante 
D. Henrique e Pedro Alvares Cabral e do lado es
querdo, de Camões e Vasco da Gama. 

Precede o edificio um bonito jardim todo gra
deado de ferro, tendo o portão de entrada defronte 
das escadas que dão accesso para o edificio. 

Na portaria fica a capella á direita e a sala da di:. 
rectoria á esquerda, esta com onze retratos dos 
socios e bemfeitores benemeritos. 

A capella tem um bonito altar com as imagens 
de S. Joaquim, S. José e da Conceição, um confissio
nario e um pulpito ambulante. 

Nos fundos do saguão da entrada fica a sala do 
consultorio, com dous armarios com instrumentos ci
rurgicos, dous retratos do Conde de Mattosinhos e 
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do Dr. Antonio Coelho de Campos, uma allegoria 
á visita da officialidade do Adamastor e um quadro 
a oleo representando o Adamastor. 

Aos lados ficam 19 espaçosos quartos para doentes, 
com tres leitos de ferro cada um, lavatorios e exces
sivamente asseiados. Do lado direito, contiguo ao 
salão nobre, ficam a secretaria e a bibliotheca. 

Nos fundos do hospital ficam a sala de operações, 
tres banheiros de ferro esmaltado, de cada lado, tres 
latrinas patentes, dous mictorios e um lavatorio egual
mente dos dous lados. 

No pavimento terreo ficam uma espaçosa cozinha 
e despensa, uma sala para refeitorio dos convales
centes, outra para recreio, dous quartos com ba
nheiros de chuva, e dependencias para mudança 
de roupa, urna sala hydrotherapica, com os appa
relhos indispensaveis e dous quartos contiguos para 
toilettes. 

Do lado da rua da .Beneficencia está collocado 
um portão de ferro para serventia particular. 

Aos fundos do edificio fica uma chacara arruada, 
onde ha um necroterio; e na parte terrea, fóra do 
corpo central do edificio, estão installados a pharmacia 
e o laboratorio. 

A Sociedade Portugueza de Beneficencia foi in· 
stallada em 2 de outubro de 1859, com 44 socios 
e a 2 de maio de 1873 foi lançada a pedra funda· 
mental para construcção do actual edificio, que ficou 
concluido a 20 de agosto de 1876, attingindo o custo 
total das obras a quantia de 90;657$452. 
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O patrimonio do hospital até 31 de dezembro de 
1897 attingia ao elevado algarismo de 744:534$413. 

E' esse humanitario e importante estabelecimento 
um eloquente attestado da caridade e da confrater
nidade que ligam entre si os filhos da velha terra 
de Camões. 

Os portuguezes, em toda a parte em que habitam, 
deixam vestígios inapagaveis dos seus sentimentos 
generosos e philanthropicos em prol dos seus conter
raneos, creando hospitaes, escholas e instituções ~e 
beneficencia á expensas dos seus recursos particulares. 

E' um povo digno de ser imitado. 

POLICLlNICA 

Funcciona na travessa da Sé, canto da rua do 
Carmo, em um predio alugado. 

A' esquerda, de quem entra para o predio, no· 
tam-se a sala do Director, a bibliotheca e diversos 
gabinetes de urologia, vaccinação e dermatologia, 
ophtalmologia, pediatria e molestias de crianças ; e á 
direita os gabinetes de medicina, gynecologia, cirur· 
gia e uma sala onde os doentes esperam a vez de 
serem ~xaminados. 

No meio da porta da entrada, no alto de uma 
escada, lê-se: Ckaritas a/que Scienlia. 

A Policlínica attende sómente a doentes reconhe
cidamente pobres. 

Esta instituição, fundada pela Sociedade de Me· 
dicina e Cirurgia em 1895 1 funccionou a principio 
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na rua de S. Bento na sala em que realizava as suas 
sessões aquella Sociedade. 

Em 1896 o Dr. Carlos Botelho alugou o predio 
em que ella se acha actualmente para nelle funccionar 
essa instituição, até que ella dispuzesse de recursos 
para manter-se. 

De 1897 em deante o Governo estadoal começou 
a subvencional-a com doze ·contos annualmente. 

Tem um pessoal de doze medicos e um movi
mento annual de dous mil consultantes. 
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INSTITUTO ELECTRO .. THERAPICO 

Este estabelecimento, de propdedade do Dr. Ed
mundo Xavier, foi inaugurado a 23 de julho de 1899. 
Está installado á rua Dr. Falcão n. 4, occupando 
todo o primeiro andar do predio. 

Dispõe de: 
1. o Um motor dynamo ( 25 amperes) que car

rega os accumuladores que devem fornecer electri
cidade para os diversos usos; 

2 . o Um apparelho munido de um transformador 
especial, que fornece correntes alternativas sinusoi
daes. Serve para applicações geraes, por meio dos 
banhos hydro-electricos, e para applicações locaes; 

3. o Apparelho productor de correntes de alta 
frequencia e alta tenção ; 

4. 0 Banhos de calor e luz, muito vulgarisados na 
Europa e na America do Norte, onde se tem reco
nhecido sua s~perioridade sobre os banhos de vapor : 
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5. o Apparelhos · communs, porém poderosos e 
aperfeiçoados, para todas as applicações já conhecidas 
da electricidade galvanica e faradica ; 

6. o Raios X para radiographia e radioscopia. 
O Instituto está installado com todo o conforto 

para os doentes e com satisfação de todas as exi
gencias da clinica. 
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ESTATUA DE JOSÉ BONIFACIO 
/ _. 

Está collocada a ~·fu,:~~nto: do ' largo de S. Fran

cisco e com a frente voltada para a rua de S. Bento. 
Representa José Bonifacio em attitude de quem 

está orando, tendo debaixo do braço esquerdo um 
livro e uma caneta. 

Descansa sobre uma peanha redonda, onde se lê 
em lettras grandes - A' memoria de José Bonifacio 
de Andrada e Silva. 1890. 

Na base do monumento leem-se sobre diversas 
placas fixas a elle os seguintes dizeres : - O Estado 
de S. Paulo.- Ministro de Estado 24 maio 1862 a 
15 janeiro 1864. -Jornalista politico, 1861, 1876, 
1878, 1886.- Lente de direito 1854.1879.- Falleceu 
em 26 de outubro de 1886.- «Só espero ter vida 
para extinguir a escravidão.»- O redivivo.- O co
ração fez o que pôde. Nasceu em 8 de novembro 
de 1827.- Deputado geral 1861, 1866, 1879.-Se-
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nador do lmperio 19 de agosto de 1879.- A liber· 
dade do povo 24 outubro 1886. 

Ac_ima da pequena escada, que dá accesso ao mo· 
numento, ha uma placa com os nomes dos membros 
da commissão, que o erigiu. 

Foi inaugurado a 26 de outubro de 1890. 

Cerca a estatua um pequeno gradil de ferro, tendo 
quatro lampeões nas extremidades. 
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MERCADOS 

Possue a cidade de S. Paulo tres mercados, 
sendo mais elegante, posto que menos concorrido, o 
do Braz. 

Fica este mercado no largo da Concordia. E' 
um edificio _quadrangular, tendo no centro um pateo 
com um chafariz e aos lados differentes casas de 
negocio. 

E' todo rodeado por duas galerias interiores, com 
o madeiramento em fórma de xadrez. Tem quatro 
portas de entrada e quarenta e oito janellas. 

A um dos lados lê-se, em uma placa collocada 
no alto: Intendente de Obras, Dr. Gomes Caràim,· 
na face opposta: Camara Municipal. r897. Na frente 
lê-se, aos lados da porta de entrada : Intendente de 
Obras, Dr. Gomes Cardim - Camara Municipal, 
r897. 
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MERCADO S. JOÃO 

Entre as ruas de S. João e Seminario e a traveasa 
deste nome. 

E' um accumulo sem ordem, nem symetria de 
diversos generos de negocios, onde encontram·se 
objectos de armarinho, ferragens, açougues, horta
liças, aves, etc. 

E' muito concorrido, pequeno e sem gosto. 

MERCADO GRANDE 

Fica no fim da rua General Carneiro, entre as 
ruas 25 de Março e Lourenço Gnecco e a travessa 
do M•ercado e defronte do mercado do Peixe e do 
almoxarifado da Camara Municipal. 

E' muito concorrido. 
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JARDIM PUBLICO 

Fica no largo do Jardim entre a eschola Prudente 
de Moraes e a estação da estrada de ferro ingleza. 

No alto do portão da entrada lê-se: Presidencia 
do senador Florencio de Abreu. 1881 • 

Possue diversos pavilhões, repuxos pequenos e 
um grande no meio de um lago volteado por esta
tuetas, pontes, ruas largas . e ensombradas por denso 
arvoredo, canteiros, uns grammados e outros com ro· 
seiras e fiôres de jardins particulares, um botequim 
e uma torre com quatro andares e um observatorio. 
Foi creado por Aviso regio de 19 de novembro 
de 1790, mas concluído sómente em 1825 á esforços 
do primeiro presidente da provincia Lucas Antonio 
Monteiro de Barros, Visconde de Congonhas do 
Campo, que o facultou ao recreio publico. 
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HORTO BOTANICO 

Na Cantareira. E' o antigo sitio da Pedra Branca. 
Tem um observatorio, onde encontram-se diver&os 

instrumentos como o pltiviometro, o psychrometro, ther
mom~tros de maxima e mínima, polymetro, anemo
metro, enregistrador, barometro de Fortin, thermo
metro e barometro enregistradores, psychrometro de 

.aspiração, thermometro para o solo e helliometro. 
Todos estes instrumentos acham-se devidamente 

conservados e as observações são cuidadosamente 
feitas e registradas. Tem immensos vegetaes em vi
veiros, ao ar livre ou em estufas, divididos por secções 
e catalogados scientificamente e admiravelmente tra
tados. 

Divide-se o terreno em secções, que receberam o 
nome de diversos cavalheiros, entre os quaes: Corrêa 
de Mello, Dr. Luiz Barreto, D. Veridiana Prado e 
Dr. Paulo Souza. 

Nessas differentes secções encontram-se parreiras 
americanas, caramanchões dos epiphytos, especial
mente orchidéas, grupos de lycopodium, rhipsalideas, 
trepadeiras asiaticas, palmeiras de diversos generos, 

arvores fructiferas, emfim milhares de plantas de 
todos os generos e especies. 

O Horto botanico é um estabelecimento que me
rece a solicitude do goyerno de S. Paulo. 

Confiado ao zelo do illustre sabio Sr. Lcef
grin, é de 'crer que dentro de pouco tempo possa 
rivalisar com os meU1ores hortos da Europa. 
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DIVERTIMENTOS PUBLICOS 

THEATRO SANT'ANNA 

Fica situado na rua da Boa Vista e é de pro
priedade do Sr. A. Penteado. 

Tem tres grandes janellas no (o;•er e seis pe
quenas aos lados, de 1m, 20. 

No pavimento terreo tem tres grandes portas e 
dua,s pequenas para entrada dos espectadores e mais 
duas nas extremidades, uma que dá accesso á ga
leria e. outra para entrada dos artistas. Tem dous 
restaurantes em cada um dos dous pavimentos. 

Ainda está em construcção. 
Concluído que seja, terá duas ordens de camarotes, 

uma vasta galeria e na segunda ordem um balcão. 
Tanto as cadeiras e poltronas da platéa, como as 

do balcão, serão de assento de palhinha e pernas 
ou armação de ferro. Os assentos serão moveis e 
automaticos, como o são os dos theatros modernos 
da Europa. 
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Terá avant-scéne. 
Nos camarotes de 1ª e 2ª ordens não existirão 

columnas estorvando a perspectiva. 
Todos os tectos, da platéa, corredores,· camarotes, 

bu/fets, etc. serão estucados e ornados de pinturas a 
fresco. 

Os peitoris dos camarotes e balcão serão tambem 
de estuque e em fórma de cesta, discriminando cada 
camarote. 

A scena será tão vasta que nella poderá tra· 
balhar qualquer companhia lyrica de primeira ordem, 
havendo de 12 a 14 camarins de primeira ordem, 
além de outros tantos para coristas, etc. 

Terá tres bulfets, sendo um no andar terreo, 
servindo para todos os espectadores da platéa e ca
marotes, outro ao nível da segunda ordem, servindo 
tambem, indistinctamente, para os mesmos ~espe

cta<lorese o terceiro servindo para os espectadores das 
galerias, independentemente. 

Terá além disso um bonito foyer e larg-o ves
tíbulo de entrada. 

Bilheteria, charutaria, secretaria, mictorios para 
homens e toilettes para senhoras, em todos os an· 
dares e outras dependencias para os bu.ffets. As 
escadarias deverão ser de marmore. 

Será illuminado á luz electrica e á gaz, isto é, 
poderá ser illuminado por uma ou outra luz, in
distinctamente. 

Como se vê, o theatro Sant' Anna, quasi con
cluído, vai ser um theatro de primeira ordem. 
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POLVTHEAMA 

E' um grande barracão forrado de zinco, situado 
nos fundos de uma casa da rua de S. João. 

Tem 37 camarotes, incluindo o do Presidente do 
Estado, r 2 frisas, 200 varandas, ·galeria e platéa para 
574 cadeiras. 

Tem na frente botequins e a um dos lados uma 
eschola de tiro. 

ELDORADO 

Funcciona á rua S. João, ao lado do Polytheama. 
E' um café cantante com um theatrinho todo de zinco, 
com 31 camarotes, quatro frisas e 150 cadeiras. Não 
tem galeria. O scenario fica do lado da rua S. João. 
E' illuminado á luz electrica. 

EDEN-CLUB 

Funcciona á rua Florencio de Abreu n. 22, em um 
sobrado. Tem um theatrinho para representações dos 
socios na sala da frente e no interior diversas mesas 
para jogos lícitos. 

CLUB GVMNASTICO PORTUGUEZ 

Funcciona á rua Marechal Deodoro. Tem um 
grande salão1 onde ha um palco para representações 
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th eatraes e dous bilhares; uma bibliotheca e um ga
binete da direc~oria. E' illuminad.:> á luz electrica. 
Tem quatro janellas de frente e a porta de entrada • 

CLUB RECREATIVO 6 DE JANEIRO 

Tem sua séde na rua da Quitanda n. 19. 
Possue ·sala de leitura de jornaes, sala da di

rectoria, sala da secretaria, salão de ensaios, sala de 
diversos jogos lícitos, salão de bilhar, sala de guarda
roupa do tbeatro, sala do archivo e um botequim. 

Foi fundado em 1897 por Irineu Albernaz. 
O club dá espectaculos no salão Steinway e no 

theatro Sant' Anna. 

* * * 
Além destes clubs possue mais S . Paulo, .entre ou

tros, o Club Germania, na rua 1 I .de junho, o Cassino, 
na rua Conselheiro Chrispiniano, e o salão Steinway. 

FRONTÃO BOA VISTA 

Inaugurado a 10 de fevereiro de 1898~ 
A entrada é pela rua da Boa Vista, por um portão 

de ferro, feito com arte e elegancia, dando ingresso a 
um espaçoso corredor. ladrilhado de mosaico de bello 
padrão. 
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Na parede divisoria do corredor e do vestibulo, 
ao cauto esquerdo deste, está a bilheteria. 

Do vestíbulo lança-se uma escada de cimento e 
grade de ferro, á esquerda, ao pateo que vai ás archi
ba1;1.cadas e á outras dependencias. 

A cancha tem quatro paredes de differentes di
mensões, formando um rectangulo, e o Pizo. No res
paldo tem uma rede de arame support~da por tres 
hastes de ferro embutidas na parede. 

A archibancada está edificada sobre solidas co
lumnas de pinho de Riga, as quaes teem por alicerces 
pilares de tijolo. E' guarneêida na frente, em toda a 
extensão e altura, por tecidos de arame e tem um 
commodo parapeito, formado por parede de tijolo, 
que vai até o nivel do pizo, na cancha. 

A entrada principal para os camarotes não é pela 
archibancada, mas por uma ·escadaria de cimento, que 
do terraço interior vai ao botequim. 

Os camarotes dividem-se em duas ordens: a 1ª1 

contém 22 1 divididos entre si por bafaustres de madeira 
pintada ; os outros· 16 fazem frente para a parede do 
lado esquerdo de quem olha para o frontis. Todos 
estes 22 camarotes são protegidos por tecido de 
arame. Nessa ordem de camarotes ha as seguintes 
accommodações: um camarim (toilette) para senhoras, 
ao canto, sobre a escada, e um pequeno escriptorio 
para venda de cheques sob a escada que vai á se
gunda ordem. 

Esta 2ª ordem contém 2? camarotes, visto um ser 
destinado para o marcador do jogo. 
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As accommodações para os pelolaris constam de 
uma enfermaria, camarins, chuveiro e guarda-roupa, 
sendo que todos esses aposentos, á excepção do chu· 
veiro, são ventilados por meio de janellas que deitam 
para a varzea do Carmo. 

O Frontão possue 18 g-uicltels para o serviço. 

* * * 
Ha ainda, em S. Paulo, um outro Frontão, na 

rua onze de junho, e denominado Frontão Paulista. 
Occupa um vasto predio de dous andares. Não 

funcciona. 

JOCKEy•CLUB 

Funcciona á rua Quinze de Novembro, onde tem 
a secretaria e 'a thesouraria. Tem annexo a elle e 
no mesmo predio um club de diversões, com bilhares, 
jogos licitos e salas de leitura e de palestra. 

O bippodromo fica situado na Mooca, á rua 
Bresser. Tem de extensão 1. 443 metros sobre uma 
largura de 2.0 metros; tres archibancadas unidas, 
sendo uma para os socios • 

. No encilhamento ha um botequim e uma pharmacia 
para acudir aos jockeis no caso de desastres. 

E' visto pelo viajante da estrada de ferro central 
do Brazil, pouco antes de chegar á cidade. 
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VELODROMO PAULISTA 

Funcciona á rua da Consolação, em frente á rua 
Araujo, no meio de um vasto jardim. Destina-se a 
corridas de bz'.cycletes. 

Tem uma raia de 380 metros de extensão sobre 
8 de largura, onde correm os bicycletistas, e uma 
elegante archibancada de 70 metros de comprimento 
sobre 8 de largura para Soo espectadores. 

Na frente da archibancada fica um vasto passeio 
para duas mil pessoas, com corrimãos de ferrp sus
tentados por columnas. 

A um dos lados ficam os compartimentos do jogo 
das floules, seguindo-se a· estes um outro fechado 
com 50 camarotes pru·a os corredores. 

Dentro do estabelecimento ficam a officina me· 
canica para a reparação das bicycletes e o bu.ffet. 

0ig1t1zed ~Y Google 



. .. . •,. .. .. . , • • • • • • • • • • • • • • • • I • ~ l~ '~;.~iS 

XVI 

HOTEIS 

GRANO HOTEL DE LA ROTISSERIE SPORTS.MAN 

Occupa um bello edificio com frente para a rua 
de S • Bento e fundos para a rua Libero Badaró . 
Tem na frente tres pavimentos e nos fundos quatro. 

No primeiro pavimento, á entrada, depara-se com 
·a sala de jantar doa hospedes. E' um grande salão, 
sustentado por duas columnas, com um armario que 
guarda uma rica baixela de electro-plate, com o mo
nogramma da casa e do custo de 160 mil francos. 

A este salão seguem-se dous gabinetes para toilette 
das senhoras e dos homens e aos fundos um salão 
nobre, maior do que o primeiro, sustentado por tres 
columnas e com um palco para orchestra. E' neste 
salão que dão-se os grandes banquetes. 

No segundo e terceiro pavimentos ficam 40 quartos 
luxuosamente mobiliados. 

12 
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No sub-solo fica collocada uma adega como egual 

não ha em todo o Brazil. 

J-:OTEL DE FRANÇA 

Occupa quatro predios sem gosto e está situado na 

rua Direita canto da rua de S. Bento. 
Tem 62 commodos para ho~pedes. 

HOTEL PAULISTA 

Fica situado na es1uina das ruas de S. Bento e 

Boa Vista. 
E' um vasto predio com 20 janellas no terceiro 

andar e 19 no segundo na parte voltada para a rua 

da Boa Vista. No angulo que forma entre as duas 
ruas, na parte voltada para o largo de S. Bento, tem 

duas janellas no terceiro andar e uma no segundo. 
Na parte voltada para a rua de S. Bento tem sete 

janellas em cada um dos dous andares. 

O pavimento terreo é occupado por diversas casas 

commerciaes. 
Tem 60 (j.posentos, além de uma boa sala de 

jantar e uma bem ornada sala de recepção. 
A entrada é pela rua da Boa Vista. 

Possue um carro-omnibus que conduz os hospedes 

das estações doe estradas de ferro para o hotel. 
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GRANDE HOTEL DO OESTE 

Fica no largo de S. Bento esquina da rua da 
Boa Vista, tendo para esta ultima rua sete janellas 
em cada um dos dous andares e na parte voltada 
para o largo de S. Bento 10 janellas. 

O pavimento inferior é occupado por diversos es· 
tabelecimentos commerciaes. 

A entrada é pelo largo de S. Bento. Tem 70 
quartos. 

GRANDE HOTEL 

Está situado em um bello predio, construido de 
proposito para o fim a que se deJtina, na rua de 

. S. Bento. 
Compõe-se de um corpo central e dous lateraes, 

todos com frente para aquella rua. 
O corpo central com tres janellas de sacada no 

primeiro andar e tres janellas singelas no segundo. 
Os corpos lateraes com uma janella em cada andar, 
todas com balaustres de cimento. 

No pavimento terreo fica a porta de entrada, tendo 
aos lados casas commerciaes. 

Do lado da travessa do Grande Hotel ha 15 ja
nellas no terceiro e segundo pavimentos, sendo as 
deste com balaustres. O pavimento terreo tem 14 ja
nellas e uma porta. 
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Tem salas de visitas e de jantar, montadas com 
decencia, e 42 aposentos, grandes, arrejados e bem 
mobiliados. 

E' seu proprietario o Sr. Carlos Schorcht. 

HOTEL DA BEL LA VISTA 

Está situado na rua da Boa Vista, defronte do 
escriptorio do jornal italiano Fanfulla. 

Occupa um bello e espaçoso predio e dispõe de 
55 commodos. Posue boa sala de visitas e bem or
nada sala de jantar, banheiros e um jardim no centro. 

Dos fundos offerece uma esplendida vista para o 
Braz. 

JOACHIJ\f'S HOTEL 

Occupa um esplendido predio de dous andares á 
rua de S. João. Tem uma boa sala de jantar, 22 ma~ 

gnificos quartos, ricamente mobiliados, sala de lei
tura de jornaes, banheiros, water-closet, emfim tudo 
quanto é indispensavel a um hotel de primeira 
ordem. 

No primeiro andar tem um grande salão para 
concertos. 

Pelo predio que occupa, pela boa cozinha de que 
dispõe, pelos confortaveis e luxuoso3 quartos que 
possue, é este hotel um dos primeiros de S. Paulo. 
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GRANDE HOTEL DA EUROPA 

Occupa um vasto sobrado de tres andares na 
trave::;sa do Grande Hotel canto da rua Libero Ba
daró, sendo a entrada por aquella travessa. 

Tem 36 quartos. 

* * * 

Além desses hoteis ha outros muitos, sendo ainda 
importantes o Federal e dos Estadon, na Luz, e o 
Nacional, no Braz. 
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CEMITERIOS 

CE.MITERIO DA CONSOLAÇÃO 

Con3truido em 1858 1 fica situado na rua da Con
solação, tendo annexos o Protestante e o da Ordem 
Terceira do Carmo, todos com capella. 

E' sempre com o mais profundo respeito que 

piso o chão dos mortos. Não são os ricos mausoléos 
que despertam a minha attenção, pois elles são pro· 
dueto da vaidade humana. Confrange-me a alma ao 
ler aquellas inscripções buriladas no marmore das 
campas, ao estacar diante do tumulo de algum bc
nemerito da patria ou contemplar as sepulturas rasas 
simplesmente assignaladas por uma cruz e tendo em 
cima uma modesta grinalda com flo::es desbotadas. 

Percorrendo o cemiterio, visitei os tumulos onde 
repousam Libero Badaró, martyr do dever cívico e 
da hon:a política ; Luiz Gama, o ardente defensor 
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dos direitos de sua raça ; José Bonifacio, o lente 
querido, o parlamentar exímio e o poeta do immortal 
Redivivo,· General Jardim, o intemeraio defensor de 
Santos, o glorioso auxiliar do marechal de ferro ; 
Cesario Motta, o benemerito da instrucção ; Brotero, 
João Theodoro, Falcão, Martim Francisco, luminues 
da sciencia jurídica, honra e orgulho da Faculd<:.de 
onde ensinaram; Moreira de Barros, Barão de An· 
tonina e alguns outros. 

Nelle ha uma columna de marmore, com o busto 
de Sadi-Carnot, o presidente da Republica Franceza, 
cruelmente victima do punhal de um fanatico anar
chista. 

Está o cemiterio zelosamente tratado, possue ricos 
mausoléos e offerece, do alto em que está collocado, 
um vistoso panorama. 

No cemiterio da Ordem Terceira do Carmo en· 
contram-se, além de outras, as sepulturas do Barão 
do Monte Catmello, do Barão de Itapetininga e do 
Marquez do3 Tres Rios e de uma da filha do Dr. An
tonio Prado. 

A' entrada do cemiterio protestante vi a sepul· 
tura do benemerito Dr . R<:th . 

J\IUNICIPAL 

No Araçá, ao lado direito da avenida Municipal, 
além do Hospital de Isolamento. Tem a frente Soo 

metros de comprimento e 250 nas faces lateraes. 
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A entrada é formada por um portão central e 
dous pequenos lateraes com gradil para cada lado, 
assente sobre· embasamento de cantaria, tudo em 
ferro fundido, com decoração em relevo, pintado e 
bronzeado. 

Em frente ao portão e a 84 metros de distancia 
deste está construido o deposito. de cadaveres e á 
esquerda a casa da administração, que dista 70 metros 
da entrada e 90 do deposito de cada veres. 

Todas as ruas são apedregulhadas e arborisadas de 
ambos os lados ; parallelamente ao muro da frente 
estende-se a principal avenida com Soo metros de 
extensão, devidamente arborisada. 

O cemiterio poderá distar da cidade uns quatro kilo
metros. 

CEMITERIO DA IRMANDADE DO SS. SACRAMENTO 

Estão prestes a concluir-se as obras de construcção 
deste cemiterio, pertencente á Irmandade do SS. Sa
cramento da Cathedral, associação religiosa das mais 
antigas de S. Paulo, cuja organisação data de mais de 
dous seculos. 

Este cemiterio foi começado, ha cerca de dous 
annos, por iniciativa do irmão provedor da Irmandade 
Dr. José Vicente de Azevedo. 

Acha-se situado á avenida Municipal, junto ao novo 
cemiterio Municipal do Araçá. Abrange uma área de 
25.000 metros quadrados, é todo murado e conta uma 
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elegante capella, em fórma de cruz, estylo romano, 
recentemente construida á expensas do irmão Antonio 
Alvares L. Penteado, por cujo motivo foi-lhe pela Mesa 
administrativa da Irmandade conferido o titulo de 
irmão benemerito e concedida permissão para sepul
turas perpetuas dentro da mesma capella para si, sua 
esposa e filhos. 

Brevemente será feita, em imponente e triumphal 
procissão, a trasladação para a capella de cemiterio, 
da perfeitíssima e linda imagem de Nosso Senhor 
Jesu3 Christo Crucificado, que se acha presentemente 
na sachristia da Irmandade, na Cathedral, vinda da 
Europa, re2Jisando-se por essa occasião pelo Bispo 
Diocesano a benção da capella e do cemiterio. 
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OBRAS PUBLICAS 

VIADUCTO DO CHÁ 

Esse viaducto atravessa o valle do Anbangabahú, 
communicando as ruas Direita e Barão de 1 :apetininga 
e passando por cima da rua Fo:mosa. Tem a extensão 
total de 152 metros divididos em cinco vão3 ou 
tramos assentes em dous encontros e quatro pilares. 

A sua estructura, de vigas independentes, com· 
põe-se de seis vigas de feno T, que repousam sobré 
carlingas de egual secção, assentes em tres longarinas 
de secção composta, sendo o todo contraventado e 
sustentado em pilares de ferro sob:e base de al
venaria. 

A sua altura maxima é de 1911',990. 
O ta boleiro compõe -se de assoalho com dous pas

seios de 2m,50 de largura com bancos e um leito de 
8111,80 de largura com via dupla de tramways. 
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Nas suas extremidades lê-se em uma placa o se
guinte: « Franqueado ao publico em nome da Camara 
Municipal pelo intendente de policia e hygiene 
Dr. José Roberto Leite Penteado, 1 de maio de 1897. » 

Em toda a sua extensão e dos dous lados encon
tram-se ainda pequenas placas com os seguintes di
zeres: - Victor Nothman, emprezario.- Dr. Pinto 
Gonçalves, emprezario.- Dr. A. Freire da Silva, do 
conselho fiscal.- Construido nas officinas Harkort Du
isburg, Allemanha.- Pamphilo de Carvalho, Ditector. 
-Calcagno & Irmão, engenheiros das obras.- 6 de 
maio de 1889.- Conde do Parnahyba, Presidente da 
Provincia.- Dr. João Monteiro, Director .- Jules 
Martin, Concessionario. 

PO:\TES 

No rio Tamanduatehy ha, além das antigas pontes 
construidas 'nos aterrados, a nova e bellissima ponte 
de cantaria no meio da Varzea do Carmo, sobre o 
aterrado do Gazometro. 

Ha ainda tres outras pontes novas sobre vigas de 
ferro assentadas nas ruas S. Caetano, Dr. João Theo
doro e avenida da 'lntendencia, antiga Commercio da 
Luz. 

• A ponte .grande, no Jogar chamado Ponte Grande, 
é de ferro e fica sobre o rio Tieté. 

E' nella que termina a avenida Tiradentes e co
meça a rua Voluntarios da Patria. E' nella que termina 
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ainda a linha dos bonds que vão á Ponte Grande e 
tem inicio a linha de Sant' Anna. 

No seu começo fica um observatorio do finado 
general Dr. Couto Magalhães, defronte da chacara da 
Floresta, e situado na latitude S. de 23° 33 1 e longitude 
O. de Greenwich de 46° 381 • 

Ha sobre essa ponte tres placas de ferro : em uma, 
collocada no principio, lê-se:- Restaurada e augmen
tada sob a Presidencia do conselheiro João Alfredo 
C. de Oliveira, 1886 ; em outras duas, no meio e 
collocadas uma em frente da outra lê-se: Presidencia 
do Exmo. Sr, conselheiro Dr. João Chrispiniano 
Soares, 1865. 

POÇOS ARTESIANOS 

Estão sendo abertos na Varzea do Carmo, entre 
o aterrado do Carmo e o Hospício, dez poços ar
tesianos de profundidade media de 60 metros para 
o fim de auxiliar o abastecimento da parte baixa da 
cidade, sob a direcção dos engenheiros João Pereira 
Ferraz e Ccerner. 

GALERIA FILTRANTE DO BEf.EMZINHO 

Para auxiliar o abastecimento da cidade na es
tação secca construiu-se á margem do rio Tieté, no 
Belemzinho, 5 ou 6 kilometros acima da cidade, uma 
galeria filtrante, em fórma de tunnel, a 8 metros 
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abaixo do leito do rio, com a capacidade para filtrar 
para mais de dous milhões de litros, sendo as aguas 
levantadas por meio de bombas accionadas a vapor 
e elevando as aguas a vinte metros de altura. 

CANAL 

Para o fim de evitar as inundações do Tieté na 
zona baixa na cidade, abriram-se, em frente da Casa 
Verde, 1240 metros de canal com 50 metros de 
largura e diques marginaes . Abriram-se mais, no 
Anastacio, cerca de Soo metros com a mesma lar
gura e mais abaixo, no logar Osasco, 1260 metros 
com largura de seis metros . 
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VIAÇÃO 

COMPANHIA VIAÇÃO PAULISTA 

Por meio desta companhia é a cidade e são os 
arrabaldes trafegados por bonds, que percorrem uma 
extensão de r. 196,255 kilometros. 

Tem essa companhia quatro secções : 
Bom Retiro, Braz, Santa Cecilia . e Cambucy. 
A secção do Bom Retiro tem as seguintes linhas: 

Ponte Grande a Liberdade, rua lpiranga - Andradas, 
Barra Funda, Bom Retiro ( Conselheiro Nebias ), 
rua Victoria, Conselheiro Ramalho ( Bella Vista), 
Aurora - Triumpho, Bom Retiro (rua dos Immi
grantes ) e rua do Visconde do Rio Branco. 

A secção do Braz comprehende as linhas : largo 
do Rosario ao Braz, á Immigração, 4 Mooca, ao 
Hippodromo, ao Oriente e ao Belemzinho ; Mercado 
ao Belemzinho, ao Oriente, ao Hippodromo, a Marco 
- Braz, á Immigraçãó e á Mooca. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S • . PAULO 

A secção de Santa Cecilia comprehende as se
guintes linhas: Avenida Paulista, Hygienopolis, Con-

')r solação, Villa Buarque, PersJizes e Santa Cecilia -
Via-Luz. 

A secção do Cambucy comprehende as seguintes 
linhas: Cambucy, Mercado á Mooca, largo da Sé ao 
Cambucy, ao lpiranga e á Villa Marianna; e Mer
cado ao Jarqim. 

S. PAULO RAILWAY LIGHT AND POWER COMPANY, 

LDIITED 

Tem esta companhia sua séde na cidade de To
ronto, no Ontario, Dominion of Canadá. 

Como sociedade estrangeira, foi autorisada a func
cionar no paiz pelo Decreto federal n. 3. 349 de 
~7 de julho de 1899. 

Tem o seu escriptorio central, em S. Paulo, á 
rua de S. Bento n. 57. 

Destina-se á exploração das industrias de trans
portes urbanos por electricidade, illuminação e for
necimento de força motora, tambem por electricidade, 
mediante concessões municipaes. 

A força mo~ora é a das cachoeiras do rio Tieté, 
na villa do Parnahyba. 

Já se acham iniciados os trabalhos do assenta
mento de trilhos em diversas ruas e as obras · na
quellas cachoeiras. 

O capital da empreza é de seis milhões de dol
lars, já realizados no Canadà, 
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Ha. dous annos, mais ou menos, a Municipalidade 
do Estado de S. Paulo concedeu a.os Srs. Guaco e 
Souza, este antigo Gerente da Companhia Viação 
Paulis~a e aquelle Capitão da Marinha. Italiana, resi
dente em Montra! e na occasião em S. Paulo, permissão 
para fornecer força motora, illuminação, etc., pela ele
ctricidade, servindo-se para isso das aguas do rio Tieté. 

O Sr. Guaco dirigiu-se para Nova York, afim 
de organisar um syndicato para levar a effeito a 
arrojada idéa. 

Pouco depois foram os Srs. M. J. Guerin e James 
Mitchell, conhecido negociante e electricista no Rio 
de Janeiro, nomeados por um grupo de cidadãos 
americanos residentes em Nova York, para fazer os 
estudos e dar parecer sobre as cachoeiras do Tieté e 
o valor da concessão feita aos Srs. Guaco e Souza. 

Do parecer minucioso daquelles senhores resultou 
a formação de um grande syndicato em Nova York 
e Montreal, com o capital de tres milhões de dol
lars, pa.ra explo:ar a concessão, tendo á frente o 
eugenheiro electricista F. M. Pearson, o Dr. Ro
berto C. Brown, A. Mackensie, advogado respei
tavel de Toront_o, no Canadá, que vieram á Capital 
Paulista. 

Depois de organisado o projecto da construcção da8 
obras, o engenheiro Pe<irson retirou-se para Nova 
York, ficando o Dr. Brown como director geral 
de todas as obras e o Dr. Mackenf'ie como advogado 
da companhia, o qual tomou para seus auxiliares os 
advogados Drs. Pinto Ferraz e Carlos de Campos. 
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A companhia vai emprehender essas colossaes 
obras com extraordinaria rapidez, devido ao pessoal 
tecbnico especialmente escolhido nos Estados Unidos; 

')Ir emprega machinismos a vapor e de ar comprimido 
para o serviço de movimento de terras e assenta
mento de machinas, cravação de tubos, etc. 

Já está concluida a nova estrada de rodagem 
feita pela companhia para o serviço especial. 

Essa estrada é uma verdadeira montanha russa de 
9 kilometros de extensão, tem cerca de 10 metros 
de largura, com subidas maximas de 6 ºlo no sen
tido em que trafegam os carros carregados. 

Partindo da estação do Baruery termina no local 
·da usina, na villa do Pamahyba, e para sua construcção 
foi aproveitada a propria !erra do córte da estrada. 

A represa principal terá 12 metros de altura por 
200 de largura e vai custar quantia superior a dous· 
mil contos ; a pequena terá 15 metros de altura por 
50 de largura. Estas represas serão construidas de 
alvenaria lavrada, trabalho que deve ser de notavel 
solidez e segurança. 

O tubo, que tem de ligar a represa principal com a 
auxiliar, é de 700 metros de comprimento por 4 metros 
de diametro, todo de aço laminado. E' o mai_?r 
tubo até hoje empregado para semelhante serviço. 

A installação que a companhia vai executar 
- chama especial attenção, por ser a mais moderna 

e a mais aperfeiçoada e· uma das maiores que se 
têm projectado até hoje. A mais importante ins
tallação electrica que existe é a do Niagara, nos 

13 
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Estados Unidos, a em execução no Brazil terâ o 
segundo logar, com a vantagem, porém, de possuir 
novos melhoramentos. 

O rio Tieté dispõe. de uma força effectiva de 
25.000 cavallos em epoca de secca. 

Durante as adeantadas horas da noite o consumo 
de luz e força se.rã naturalmente pequeno. 

A força do rio, que de outra fórma seria perdida 
durante estas horas, vai-se accumulando no reser
vato:io formado no proprio rio pela represa, que 
o atravessará de lado a lado e a lagôa formada 
pela repressão das aguas terá 7 kilometros de ex
tensão. Não ha fundamento para o boato espalhado 
em S. Paulo de que as obras do rio vão causar inun
dação no Braz, pois o ponto mais proximo de S. Paulo · 
onde podem chegar as aguas do reservatorio fica a 
uma distancia de 25 kilometros. 

Accresce que nesta distancia de 25 kilometros 
existem ainda diversas corredeiras, cuja altura torna 
impossivel o retrocesso das aguas em extensão maior 
de 7 kilometros. 

Da represa grande ao local da usina a distancia 
é mais ou menos de 700 metros com differença de nível 
de 22m,50. 

A principio o problema do aproveitamento da 
força hydraulica apresentou serias difficuldades. Era 
necessario um encanamento enorme, ou velocidade 
muito alta das aguas conduzidas por tubos, o que 
prejudica a boa regularisação da marcha e o rendi
mento economico das turbinas. 
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Nas explorações feitas pelos engenheiros, des
cobriram estes um grande reservatorio natural pouco 
distante do local onde deve ser installada a usina e 
com altura egual ao reservatorio geral. 

Este logar presta-se admiravelmente para camara 
de assentamento, onde as aguas ficam paradas antes 
de entrar nas turbinas . 

Da repre!;a geral sahiráoencanamento de aço lami
nado, de 4 metros de diametro por 700 de extensão 
a que já nos referimos, ligando as duas represas. 

Estand') collocado sem declive, isto é, em nível, 
a velocidade de agua dentro do tubo dep~nde in
teiramente da differença do nível nos dous reaerva
torios, causada pelo consumo .das turbinas. 

O tubo tem a capacidade para 8.ooo cavallos e 
em tempo opportuno outro egual será assentado ·ao 
lado do primeiro. 

A usina está projectada para produzir 16.ooo ca
vallos, dos quaes 8.ooo serão installados desde já 
e os augmentos feitos á razão do desenvolvimento da 
procura. 

As unidades geradoras teem 2 .ooo cavallos effe
ctivos cada uma, sendo as turbinas conjugadas dire
ctamente aos dynamos. Uma derivação indepen
dente para cada turbina, parte da represa auxiliar. 

As turbinas são do desenho e plano do Dr. Coo per, 
tendo cada uma duas rodas de l.20 de diametro, 
collocada sobre eixo horisontal, produzindo 2. ooo 
cavallos effectivos com velocidade de 200 rotações 
por minuto. 
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Pelas vantagens naturaes do local e pelos aper
feiçoamentos introduzidos nas turbinas pelos enge
nheiros da companhia, acreditamos que as perdas na 
producção da electricidade não passarão de 20 º/0 , 

entre turbinas e dynamos. 
A corrente electrica será produzida pela baixa 

voltagem com frequencia de r 20 alternações por se
gundo. Para a transmissão a S. Paulo, á distancia 
de 30 kilometros, empregar-se -ão transformadores au
gmentativos, cuja funcção é elevar a voltagem d~ 

1 .ooo volts, produzida pelos dynamos, a 20.000 

volts. • 
Com este alto potencial electrico a corrente passa 

sobre os conductores de cobre a S. Paulo, onde 
fica reduzida a 2. ooo volts para a distribuição pela 
cidade. 

Hav~rá duas linhas de transmissão inteiramente 
independentes, de modo que nenhum desarranjo 
póde privar a cidade de força e de luz. 

A distribuição em S. Paulo pouca differença terá 
dos systemas actualmente empregados lá e aqui na 
Capital Federal. Em algumas ruas do centro da ci
dade vai se empregar a canalisação subterranea, 
com transformadores em camaras escavadas por baixo 
das ruas. 

As correntes alternativas de electricidade para o 
movimento dos bonds são commutadas em correntes 
continuas por meio de transformadores rotativos, 
sendo a primeira vez que se empregam estes appa
relhos na America do Sul. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S. PAULO 197 

Os bonds electricos são semelhantes aos da Ca
pital Federal, porém de maior tamanho e de con
strucção mais commoda e elegante. 

A construcção de tubos e o assentamento de 
trilhos são os mais perfeitos até hoje empregados 
no Brazil, e em todos os sentidos eguaes aos que se 
empregam em Nova York. 

Os trilhos na maior parte são de fenda e teem o 
peso de 45 kilos por metro corrente. Os dormentes de 
madeira foram dispensados, sendo empregados os de 
ferro de tres em tres mefros, ligando os trilhos, 
de mod? a . evitar o afastamento entre si, e um lastro 
de concreto em toda a extensão dos mesmos trilhos. 

A ligação electrica entre os trilhos é feita por meio 
de ligadores especiaes de invenção do Dr. Brown. 

O trabalho de assentamento tem sido feitó ás 
vezes com grande rapidez, tendo sido assentados em 
algumas occasiões tres kilometros de linha em uma 
semana, inclusive a collocação de concreto e o re
calçamento das ruas. 

Todo o serviço de construcção na cidade de 
S. Paulo está sob a direcção technica do Dr. Harvy 

Hartwell, auxiliado pelo Dr. Kearny, profissionaes 
de grande merecimento e de longa experiencia nas 
grandes companhias de Nova York. 

O chefe da construcção é o Sr. Gantz, homem 
de grande pratica, administrador e organisador de 
rara habilidade e dedicação, tendo um nome bas
tante considerado nos Estados Unidos pela sua acti
vidade e proficiencia nesse genero de trabalho. 
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A montagem dos enormes dynamos electricos será 
dirigida pelo Sr. Thomaz Bevan, que durante muitos 
annos foi chefe das usinas da « West And Street 
Railway C. » de Boston, companhia que tem actual
mente em trafego perto de dous mil carros electricos 
fazendo funccionar usinas electricas que dispõe de 
30.000 cavallos de força. 

Nas installações de força motriz empregar-se-ão 
os motores de inducção, os quaes trabalham sem 
collectores e escovas e são quasi indestructiveis. 

A collocação das tampadas e motores para par
ticulares será feita pela companhia afim de garantir 
a perfeita execução e segurança contra accidentes, 
tendo contractado todo este serviço com a impor
tante casa James Mi tchell & C., muito conhecida 
na Capital Federal. 

As turbinas e outros machinismos hydraulicos são 
fornecidos pela,~ The Stillwell Bierce Smith Valle C.> 
Os apparelhos electricos são da « General Electric C. » 

já bem conhecida pelas suas installações ; os carros 
electricos fabricados por John Brill e as machinas a 
vap_or são de Robb, nada deixando a desejar quanto 
ao seu desenho e sua fabricação. 

A companhia adquiriu as cachoeiras do Tieté e 
dous kilometros de cada lado até o local da grande 
represa pela quantia de 500:000$000. 

O pessoal em trabalho actualmente na com
panhia compõe-se de 400 homens, nas obras em 
geral, porém serão empregados cerca de 4.000 

operarios. 
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A companhia já construiu uma casa de dous 
pavimentos proxima ao local da represa grande, na 

~ "ii villa do Parnahyba, para residencia dos engenheiros, 
casa construida com toda solidez e boas accommo
dações, construcção essa que foi executada no curto 
prazo de 36 dias, proseguindo a de outras para l~a
bitação do pessoal subalterno. 

A linha de bonds na cidade de S. Paulo deve ser 
inaugurada em maio de 1900 com installação pro
visoria a vapor de força de 8.ooo cavallos, estando 
já construido o edificio das machinas, na rua Mon
senhor Andrade. 

A companhia pretende inaugurar todos os tra
balhos da colossal Usina de electricidade em julho 
de 1900. 

ESTAÇÕES DE ESTRADAS DE FERRO 

Norte 

Occupa um vasto edificio á avenida Rangel Pes
tana. 

Compôe-se de tres corpos, um central com tres 
portas e tres janellas separadas por um alpendre ·de 
ferro, e dous lateraes com seis janellas em cada um, 
sendo tres no primeiro pavimento e tres no segundo. 

A' entrada vê-se á direita a sala da agencia, á 

esquerda o telegrapho nacional e o do Estado e na 
frente a bilheteria. 

Aos fundos ~cam duas vastas plataformas i;>ara 
embarque e desembarque de passageiros. 
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Além do pateo ficam as officinas da estrada, e dos 
lados dous armazens para o despacho e recebimento 
de mercadorias, um com 200 metros de extensão e 
outro com 100, prestando-se este á baldeação das 
estradas paulistas. 

Della parte a estrada de ferro Central do Brazil, 
que põe a cidade de S. Paulo em communicação com 
a Capital Federal, e o curto ramal da Penha. 

ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 

Fica na rua da Estação, ao lado esquerdo da es
tação I ngleza. 

E' um edificio baixo, sem gosto, com tres portas 
e duas janellas, uma de cada lado. 

Na frente fica a bilheteria, á esquerda o telegrapho 
e á direita as salas de espera e dos despachos das 
mercadorias. 

A' direita da estação ficam os armazens para re· 
cebimento das cargas . 

. JNGLEZA 

Na Luz. Actualmente occupa um edificio que tem 
um corpo central reentrante com tres janellas no 
segundo pavimento e duas portas, tres janellas e 
um alpendre no primeiro ; e dous corpos lateraes 
salientes com quatro janellas em cada um, sendo 
duas em cada pavimento. 
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No corpo central ficam um saguão e a bilhe· 
teria no primeiro pavimento e á repartição do trafego 
no segundo • 

Aos lados do saguão ficam o correio, uma sala 
de senhoras e em frente á esta um botequim. 

Nos fundos do edificio rasga-se uma extensa pla
taforma, na qual se acham a sala do chefe da estação, 
o telegrapho e diversos compartimentos para cargas. 

A companhia está edificando uma outra estação 
que, concluída, será uma obra colossal. Abaixo damos 
a descripção da nova estação, cujos trabalhos estão 
muito adéantados. 

Depois de passar a ponte no Tamanduatehy, e logo 
que começa a subida, a linha nova continúa em nível, 
passando por baixo da rua Florencio de Abreu em 
uma profundidade de seis metros. 

Evitando o incommodo das cancellas, visto ser a 
passagem em nível superior, a rua transpõe a linha 
por uma ponte metallica, ponte da largura da rua 
Florencio de Abreu. 

Fóra da ponte entra o trem em um grande pateo, 
todo em excavação, e temos em nossa frente a es
tação e dependencias. 

O trem, em vez de ficar ao ar livre, entra em 
uma vasta galeria envidraçada, tendo esta galeria 
o vão de 40 metros e comporta seis linhas de trilhos ; 
esta galeria terá cerca de 150 metros cl,e comprido. 
O seu tecto curvo descança nos extremos sobre 
quatro torres perfeitamente dispostas, apparentando 
ser a galeria um edificio á parte da estação. 
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A plataforma de desembarque fica á direita, po
sição da estação propriamente fallando. 

A frente, do lado de Santos, é muito attractiva, se
guindo em seu desenho a architectura dorico-i/alia111z. 

O tecto não tem a apparencia achatada dos nossos 
edificios publicos, em geral • 

Para realçar o seu aspecto, as torres da galeria 
teem seu parallelo no edificio, torres elevando-se uma 
ao lado da outra, sempre subindo até á terceira torre, 
a que fica em frente do jardim. Esta torre tem 60 
metros de altura acima dos trilhos. 

São todas as torres cobertas de metal estampado, 
tendo a ornamentação muito artistica e sua côr 
escura mais destacará da alvenaria da estação propria. 
Na torre mais alta um relogió, cuja face tem 3m, 30 
de diametro, permittindo a quasi toda a cidade ter 
um regulador visivel, facilitando muito a conveniencia 
de saber, ao certo, a hora official. 

No interior, entrando na galeria, desembarca-se 
á direita e da plataforma entra-se na estação, sobe-se 
por duas escadas e sahe-se no salão de espera. Este 
salão fica ao nível da rua, á qual liga-se por meio 
de sete largas portas. 

O salão de espera tem cerca de 14 metros por 38 
e sua altura cerca de 1 2 metros. 

Das paredes sobresahem columnas e cimalhas em 
estylo corinthio ; o espaço entre as columnas é apro
veitado em decorações apropriadas. 

O tecto, que eleva-se em alguns pontos a 20 

metros de altura, apresenta em sua parte central 
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uma curva, formando uma pequena galeria envidra
çada .e terminando nos extremos em dous tectos, em 

· ~ fórma de meias rotundas. 

-

Ao lado direito da sala de espera fica a secção 
do telegrapho, ao lado desta uma sala para senhoras, 
em seguida o escriptorio do chefe, a casa forte e no 
canto uma sala para recepção de encommendas e 
despachos. Esta sala liga-se ao plano inferior por 
meio de elevadores. 

Voltando ao salão central, tem-se á esquerda um 
salão para restaurante. 

Tem este salão 12mx 14 e suas dimensões são 
harmonisadas por numerosas columnas de ferro que 
sustentam o pavimento superior. 

No pavimento superior fica o escriptorio do super
intendente, a contabilidade, o escriptorio do fiscal e 
os escriptorios do traíego. 

A fachada principal é na frente do jardim, tendo 
de frente 125 metros. 

* * * 
Além das officinas da Luz, tem mais a S. Paulo 

Railway Company, Limited, importantes officinas na 
Lapa, sub11rbio de S. Paulo. 

Na visita. q,ue fizemos a ellas, começámos pelo 
armazem de inflammaveis, almoxarifado, penetrando 
na officina de reparação de machinas, onde vimos 
muitas locomotivas que recebiam reparos, tendo ahi 
occasião de examinar poderosos guindastes com força 
para 30 toneladas. 
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Passámos á sala onde se achavam installadas as 
forjas, em numero de ·26, com ventiladores, á car
pintaria, onde, no momento, estavam sendo prepa
rados dous carros de passageiros de accordo com o 
modelo da Southey Works de Birmingham, sendo 
que todo o trabalho é executado no paiz, importando-se 
apenas as rodas. 

Essas dependencias, bem como outras que visi
támos, sio de construcção leve, todas de tijolos e 
ferro e cobertas de telha. 

Percor·rendo rapidamente a officina de construcção 
de carros para cargas, chegámos á de preparo de 
bancos diversos, cadeiras para escriptorios, pinturas 
geraes, apreciando já em outro ponto a serragem 
de madeiras por serras circulares e verticaes, exis
tindo ainda nesta ultima dependencia machinas de 
aplainar e muitos pequenos apparelhos de que não 
podem prescindir officinas de tal natureza. 

Demorámos-nos no exame das 26 forjas, de que 
fallámos acima, dos guindastes, dos machinismos com 
força de 26 cavallos, dos breacks da Serra que alli 
recebem concerto e da montagem de machinas, fa

bricação de carros, etc. 
As machinas são movidas por duas caldeiras, só 

funccionando uma com a pressão de 100 libras, ha· 
vendo um transmissor geral já fabricado nas officinas 
õa companhia. 

Em seguida vimos a sala onde se encontram 
modelos para fundição, assistimos ao trabalho de 
modelagem e vimos completamente prompto para 
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os trabalhos das linhas essa infinidade de elementos 
de material que ha bem pouco tempo era' importado 
do estrangeiro. 

Finalmente, penetrámos e examinámos minucio
samente o ponto onde as locomotivas soffrem a lim
peza geral, passando depois aos grandes depositos 
de carvão com capacidade para 10 mil toneladas. 

O deposito de locomotivas póde conter de uma 
·só vez 30 machinas. 

Todas as dependencias da Ingleza na Lapa acham-se 
comprehendidas em uma extensão de terreno de r • 500 

metros por 500, occupando a de montagem de ma
chinas· roo por r8 e a de carpinteria e construcção 
de vagons 92 por 69. 

Os grandes guindastes são dos fabricantes Cavan 
Brothers, de Manchester e as balanças, que se en
contram nas linhas para a pesagem de carros, de 
W & T. A very de Londres ; da mesma capital são 

• os materiaes para serragem de madeira. 
Por toda a parte a Companhia lngleza estabe

leceu um serviço de hygiene perfeito, porquanto nas 
diversas dependencias ha latrinas patents, mictorios, 
sendo os diversos pontos perfeitamente desinfectados 
e o _terreno limpo e convenientemente drenado. 

Tem ainda a companhia uma importante olaria 
com um locomovei da força de 76 cavallos, diversos 
amassadores para a fabricação de 40.000 tijolos dia
riamente, e dous fornos contínuos Hoffman. 

* * * • 
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Da cidade de S. Paulo partem as seguintes es· 
tradas de ferro: da Luz a lngleza, que vae a Santos 
e a Jundiahy, e a Sorocaban:i, que vae até Lençóes; 
do Braz a Central do Brazil, que vae ã Capital Fe· 
dtlral, desprendendo um ramal para o districto da 
Penha; da Liberdade a S. Paulo a Santo Amaro, com 
21 kils. de extensão e bitola de lm 136; do Quartel 
da Luz o Tramway da Cantareira, com 21 kils. roo 
de exten~ão e bitola de om,60 . 

• 
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FABRICAS 

DE TECIDOS DO BRAZ 

A fabrica de tecidos de lãs e aniagens de Alvares 
Penteado, a primeira fabrica desse genero em S. Paulo, 
está situada á margem da Estrada de Ferro Ingleza, ao 
lado d<J. rua Rodrigues dos Santos e defronte das 
ruas Florida e Cruz Branca, no Braz. 

Divide-se em duas fabricas distinctas, uma de lãs 
e outra destinada a aniagens de todas as qualidades 
e á confecção de saccos para exportação de café, 

A fabrica de aniagens funcciona desde 1890. Actual
mehte trabalham 600 teares, produzindo 55 a 60 mil 
metros diarios, conforme o typo do tecido. Esta pro
ducção já é muito superior ao consumo do Estado 

·de S. Paulo, por cujo motivo exporta-se para o sul 
da Republica e Rio de Janeiro. 

O edificio compõe-se de um só pavimento, me
dindo no to~al ce:ca de 20 mil metros quadrados e 
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occupa um pessoal de mil operarios, approximada
mente, na maioria italianos e 90 ºlo dos quaes per

tencem ao sexo feminino. E' de bonita apparencia. 
Tem, além dos 600 teares, mais 100 outras ma

chinas auxiliares que são movidas por dous va
pores, todo systema Compounà, sendo um vertical 
e outro horizontal, com a força total de Soo cavallos, 
além de um pequeno motor, com força de 10 cavaHos, 
destinado a mover a officina de reparos. 

O vapor para todas essas machinas é fornecido 
por quatro grandes caldeiras, alimentadas a carvão de 
pedra. 

A fabrica de tecidos de lã começou a funccionar 
em abril de 1898 com 80 teares e machinas auxi
liares e de acabamento, sendo tanto os teares como 
as macbinas auxiliares as mais modernas e perfeitas, 
podendo fazer desde a grossa baeta até o mais fino 
tecido para senhoras. 

Todas as machinas são movidas por um motor 
horizontal, systema Compouná, de 500 cavallos de 
força e duas possantes caldeiras. 

Para supprir de agua as duas fabricas ha annexos 
ás mesmas tres reservatorios comportando cerca de 
6.000.000 de litros ; são .esses reservatoriQs ligados por 
meio de tubos de ferro, que atravessàm diversas ruas 
do Braz, a um outro grande reservatorio situado a 
quatro kilometros da fabrica, em terrenos do mesmo 
proprietario, com capacidade de 50.000.000 de litros 
fornecidos por um manancial proprio. 
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O capital dessas duas fabricas é actualmente de 
sete mil contos, que será elevado á proporção do 
desenvolvimento da nova fabrica de lãs. 

COMPANHIA INDUSTRIAL 

Fica situada na travessa da Fabrica, defronte da 
rua Florencio de Abreu. 

E' constituida por tres secções: fiação, tecelagem 
e tinturaria. 

Na primeira encontram-se: cardas, batedores, fusos 
e ring-frams; ahi é batido o algodão cardado, e fiado. 

Na segunda encontram-se meiadas, urdiduras, ce
rilos, engommadores e 168 teares, onde se con
fecciona oxford, brim paulista, zepbyr mescla, ris
cado, fiµo xadrez e panno branco enfestado. 

Na terceira acham-se os mais aperfeiçoados ma
cbinismos para tingir todas as côres, bem como um 
tanque para alvejamento. 

E' a fabrica movida por dous motores da força, 
um de 150 e outro de i20 cavallos a vapor; é illumi
nada por 350 lampadas electricas e tem a seu serviço 
400 operados. 

Em 1897 produziu um milhão e seiscentos mil 
metros de riscado. 

COllPA.NJUA FABRIL INDUSTRIAL (ANTIGA ANHAIA ) 

Esta fabrica de fiação e tecidos funcciona na rua 
Dr. Silva Pinto, no Bom Retiro. 
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Occupa um vasto predio, de forma rectangular, 
tendo nove janellas no segundO' pavimento, oito e 
a porta de entrada no primeiro. 

Os dous pavimentos, no interior, são perfeita
mente eguaes. Nelles notam-se 100 teares em cada um, 
movidos por uma machina da força de 200 cavallos. 

Emprega 350 operados, que trabalham 12 hora& 
por dia, sendo duas e meia durante a noite, para o 
que tem a fabrica a usina de luz electrica. 

Sua producção diaria é de mais de doze mil 
metros de diversos tecidos. 

A fabrica, além de tecer, occupa-se ainda da fiação. 
Possue uma tinturaria. 

Fica a fabrica á margem da estrada de ferro In
gleza, que tem nella uma chave, que permitte fazer 
a carga e a descarga das mercadorias. 

FABRICA DE SEDAS 

. Está situada na alameda Triumpho n. 341 devendo 
mudar-se brevemente para a villa Prudente, onde já 
funcciona a secção de fitas. 

Comprehende diversas secções: a de passaman· 
teria, tecidos de seda, fitas para chapéos, etc. 

Tem I2 teares á mão para tecidos de seda, 12 

á vapor para fitas, tres á vapor para gregas e franjas, 
dous á vapor e quatro á mão para reposteiros e 
1 2 á mão para franjas. 

Tem, além disso, diversas machinas á vapor para 
enroladores, cordões, para prensar em ouro afim de 

0ig1t1zed by Google 



... 

A CIDADE DE S. PAULO 2II 

fabricar forros para chapéos. Tem ainda uma tin
turaria á vapor. 

A principal preoccupação da (abrica consiste na 
confecção de fitas, produzindo perto de dez mil metros 
por mez. 

Para a manipulação da seda é importada a ma
teria prima. 

A fabrica occupa um pessoal de 150 operarios. 
São- seus proprietarios Guilherme Poletti & Comp• 

COMPANHIA MECHANICA E IMPORTADORA 

Fomos visitar pelo espaço de quatro horas as 
estupendas o.fficinas que a Companhia Mechanica 
e Importadora de S. Paulo tem construido nas 
ruas Monsenhor Andrade e do Triumpho. Acom
panhava-nos o Sr . Alexandre Siciliano, o audaz e em
prehendedor industrial que é o director-gerente da 
Companhia, um dos homens mais profundamente de
dicados aos progressos positivos e reaes do Estado 
de S. Paulo. 

O estabelecimento central da Companhia surge 
numa vasta área de 30 mil metros quadrados limitada 
pelas ruas Monsenhor Andrade e Americo Brasi
liense, pelos armazena do Pary (Estrada Ingleza) 
e pelos novos edificios da Alfandega de S. Paulo. 

A entrada é na rua Monsenhor Andrade, e a 
primeira officina que se encontra é a de fundição -
dous fornos grandes e macbinas alimentadas por um 
motor á vapor da casa ingleza Robey ( da qual a Com-

,,r 
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panhia Mechanica é a representante em S. Paulo ) , 
de força de 16 cavallos. 

Trabalham nesta officina uns oitenta operarios e 
avalia-se em So toneladas por mez a producção do 
material fundido. 

Depois da fundição passa-se á outra officina, onde 
trabalham os carpinteiros com machinismos dos mais 
modernos, movidos tambem á vapor. 

Duas grandes officinas expressamente montadas 
para a fabricação das machinas especiaes para o café, 
estão collocadas no centro do edificio e dá-lhes movi
mento um outro motor Robey, egual ao que citamos 
acima. 

As machinas para café fabricadas pela Companhia 
são: 

1.) Descascadores. 
2.) Ventiladores para café descascado, e para café 

em côco. 
3.) Despolpadores (privilegiado). 
4.) Catador para café (privilegiado ) • 
5.) Separadores para café, tecidos de arame, motores 

hydraulicos de diversos systemas (privilegiados). 
Além destas e outras machinas, a Companhia 

comprou o privilegio e é a exclusiva productora do 
reputadissimo seccador «Augusto>, invento do illustre 
engenheiro paulista, Dr. Augusto Ramos, lente da 
Escola Polytechnica. 

Vimos esta magnifica machina, ein acção, num 
quarto expressamente construido para o fim da sua 
exposição permanente, e os resultados que pudemos, 
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na nossa incompetencia, constatar, são absolutamente 
incontestaveis e de uma segurança e de uma utilidade 
que jâ ninguem discute. 

Nestas officinas, montadas segundo as normas 
mais rigorosas que a hygiene e a sciencia aconselham, 
altas, bem arejadas, claras, ventiladas, pudemos apre· 
ciar de perto quanto progresso na industria da fer
raria teem alcançado as nações mais adeantadas, como 
a Inglaterra, a Belgica, os Estados Unidos, a Alle
manha. A Companhia Mechanica, sem olhar para 
sacrificios, tem ali empregado capitaes enormes que 
muito abonam ao espírito corajoso da sua directoria. 

No outro lado do edificio existem os grandes ar
mazena de importação, fornecidos de todos os objectos 
que se fabricam na Europa e na America no ramo 
da mechanica, e representando um valor superior â 
2. 500 contos de réis. 

Mais para lá existe o armazem de materias primas: 
ferro, aço, madeiras, etc. Estes armazena são servidos 
por trilhos em communicação directa com a « São 
Paulo Railway », o que facilita enormemente o trans
porte dos vagões e augmenta de modo extraordi· 
nario o valor do estabelecimento. 

Ha ainda uma ârea disponível para outras con· 
strucções, que vão ser aproveitadas para reunir ali 
tambem as officinas da rua do Triumpho. 

A Companhia importa os materiaes do estrangeiro 
emquanto não os encontra no nosso paiz ; o depo
sito de madeiras, por exemplo, na maior parte, é' 

representado por productos nacionaes • 
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Visitámos, em seguida, as officinas mechanicas, 
propriamente ditas, da rua do Triumpho, ns. 41 a 47. 

No primeiro andar o escriptorio, atelier de de· 
senhos, modelario e deposito de moveis em madeira, 
todos os objectos produzidos nas officinas. 

Em baixo a caldeiraria, a ferraria, as repartições 
dos torneiros, parafusadores, etc., todas montadas 
para satisfazer os multiplos misteres de sua industria 
com machinas operatrizes das mais aperfeiçoadas e 
recentes ; e todas movidas por um motor Robey da 
força de 90 cavallos. 

Todas essas officinas occupam um total de mais 
de 500 operarios de diversas nacionalidades. 

As obras produzidas attingem á importancia de 
150 á 200 contos de réis mensaes, constando ellas, 
além de construcções em geral de ferro, aço, bronze 
e madeira, de toda e qualquer especie de machinismos 
para a industria e lavoura, hoje muito conhecidos e 
procurados, especialmente os de seu exclusivo privi
legio. 

Os operarios trabalham 54 horas por semana e os 
respectivos salarios regulavam antigamente de 450 a 
1$000 por hora de serviço. 

'A materia prima consiste em sua mór parte em 
ferro e madeira de procedencia nacional e estran· 
geira. 

Esse Estado e os do Rio de Janeiro, Minas Geraes 
e Espirito Santo são os seus maiores consumidores. 

A Companhia Mechanica Importadora, que se fundiu 
com as antigas firmas Lacerda Camargo & Comp. e 
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Engelberg, Siciliano & Comp. foi fundada em 6 de 
setembro de 18901 tendo por fim: . 

(a) Negociar em tudo que possa ser comprehen
dido na classe de machinismos, fabricação, construcção 
e importação de machinas, materiaes para estradas de 
ferro, para abastecimento de agua, para illuminação 
e dependencias; importação em geral e empreitadas, 
exploração de privilegios, concessões e contractos 
para fornecimentos de construcções civis, navaes, 
hydraulicas, etc. 

(ó) Adquirir, vender, fundar fabricas, fazer ins
tallações, podendo explorai-as de conta propria, ar
rendar ou vendei-as. 

O capital social é de 5.000 contos de réis em 
25.000 acções de 200$ cada uma, o qual se acha todo 
realisado. 

Tem sempre distribuido dividendos aos seus ac
cionistas e, no balanço de 31 de dezembro ultimo, 
tinha 1. 371: 142$223 contos de fundo de reserva e 
lucros suspensos. 

A sua séde é nessa capital, funcciona em edificio 
proprio á rua Quinze de Novembro n. 36 e tem uma 
agencia no Rio. 

O pessoal administrativo compõe-se de 60 em
pregados, notando-se nestes, quatro engenheiros 
mechanicos. 

A directoria actual da Companhia é composta 
dos Srs. Dr. Augusto de Souza Queiroz, presidente, 
e Alexandre Siciliano, gerente. 
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FABRICA DE CERVEJA BAVARIA 

Esta importantissima fabrica, de propriedade de 
Henrique Stupakoff & Comp., está situada na alameda 
Bavaria, na Mooca, suburbio do Braz, em S. Paulo. 

O predio não tem estylo; é, porém, alto, vasto, 
vistoso.e todo construido de tijolos. 

Em frente fica-lhe o escriptorio, em bonito chalet 
e nos fundos passa-lhe a Estrada de Ferro Ingleza, 
com a qual tem communicação. 

A fabrica occupa uma extensão de 250 metros de 
frente por 100 de fundos e o escriptorio e mais de
pendencias uma extensão de 80 metros por 120. 

A parte mais alta do edificio tem 30 metros e a 
chaminé 36. 

Foi inaugurada em outubro de 1892. O capital 
nella empregado é de quatro mil contos, sendo metade 
allemão e metade brazileiro. 

Todos os machinismos são construidos na Alle
manha e na Suissa e são os mais modernos neste 

~ ramo de fabricação. 
"-. O 'ltapor de que se utilisa a fabrica para a fabri-

'" cação e as machinas motrizes prod~z-se em tres cal
deiras, cada uma das quaes tem um peso de cerca de 
20 toneladas, uma superficie de aquecimento de 86 

metros quadrados e tem uma força de 200 cavallos. 
Uma quarta caldeira das mesmas dimensões, neces_ 
saria em consequencia dos ultimos augmentos, acha-se 
fa montada. 
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Para a fabricação ha tres grandes machinas a 
vapor, além de um grande numero de motores, bombas, 
etc. As tres machinas grandes teem a força de 80, 

160 e 300 cavallos. Esta ultima é do systema Com
pounà com dous cylindros de vapor, tendo a roda 
volante um peso de x4 toneladas. Estes tres motores 
servem principalmente para a fabricação do gelo e 
para resfriar a sala de fermentação e as adegas fri
goríficas. São distribui das em duas enormes casas de 
machinas modeladas pelas melhores fabricas da Ba
viera ( Allemanha ), cuja cerveja é tão afamada. 

Para resfriar os canos pelos quaes passa o ammo
niaco na machina de gelo, a agua empregada é a do 
rio Tamanduatehy, junto do qual ha mais uma casa 

· de machinas com duas caldeiras a vapor de 10 tone
ladas cada uma e duas bombas Norlhington Compound. 

A fabricação da cerveja começa no . Sudkau. A 
Bavaria tem duas salas para fabricar o seu producto, 
cada uma das quaes contém quatro grandes apparelhos, 
sendo duas caldeiras para ferver e duas tinas, uma 
para mexer e outra para filtrar. Com este macbi· 
nismo a Bavaria produz por anno cerca de 4.000.000 

de litros. 
Da sala de fabricação o extracto da cevada é 

conduzido por um systema de bombas para um res
friador, engenhosamente inventado, que abate a sua 
temperatura de 80 a 40 gráos, durante um espaço de 
tempo muito rapido, e situado na sala de fermentação 
(Glkrkeller), onde o tbermometro marca quatro gráos 
acima de zero. Esta sala tem 63 tinas de fermentação 
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218 FABRICAS 

de 3.000 litros de capacidade cada uma. Ahi a cer
veja fica 10 a 15 dias. 

Dahi a cerveja desce para os depositos frigoríficos 
( Zagerkeller ). São 12, tendo cada um capacidade de 
100.000 litros; temperatura zero e abaixo de zero. 
Em enormes barris, todos de carvalho, a cerveja fica 
depositada durante tres ou quatro mezes, afim de se 
obter uma boa qualidade. 

Em uma grande sala, resfriada a cerveja, que 
deve servir para ser vendida em chopps, está alojada 
em barris pequenos e a cerveja que deve ser en
garrafada, em uma casa espaçosa, construida de tijolos, 
com um telhado de ferro, onde estão collocados os 
apparelhos e as machinas para lavar, encher garrafas, 
etc. 

Em seis tanques de ferro a cerveja é pastorisada, 
consistindo o processo no seguinte: as garrafas, 
fornecidas por um segurador de ferro, estão collo
cadas em um tanque, que depois é enchido com 
agua, que por meio de vapor effervesce até 60 gráos, 
sendo dessa maneira tiradas da cerveja todas as in
purezas que ficaram da fermentação. 

Este processo quebra muitas garrafas, mas tem a 
vantagem da cerveja poder se conservar por muito 
tempo sem estragar-se ou alterar a qualidade. A 
fabrica já experimentou um novo arrolhamento de 
garrafas por meio de uma rolha de borracha, que 
facilita muito abrir as garrafas e que por sua com
modidade adquiriu grande acceitação tanto na Capital 
Federal como no Estado de S. Paulo. 
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A agua, base de toda a fabricação, deve ser de 
pureza absoluta e por isso foram cavados dous poços 
artezianos, ou melhor ephesianos de uma profundidade 
de 100 metros, afim de obter agua subterranea para 
os usos mais delicados na fabricação. Os apparelhos 
para a execução dessa obra, que exigiu o trabalho 
de um anno e o dispendio de 150:000$, foram im· 
portados da Allemanha, sendo os trabalhos dirigidos 
por um ajustador especial, que veio do mesmo paiz. 

A agua dos poços não só serve para a fabricação 
da cerveja como para a do gelo, que está sendo 
produzido em grande quantidade e que é vendido na 
cidade, em Santos e no interior. 

As outras materias primas, cevada, lupulo e fer
mento, são importadas da Allemanha, sendo o trans
porte do fermento de grande difficuldade, pois deve 
fazer a viagem desde Hamburgo até S. Paulo sempre 
sobre o gelo. 

A fabrica possue um desvio da linha ingleza que pos
sibilita transportar de Santos para o quintal da fabrica 
todos os productos importados, principalmente cevada, 
garrafas, carvão e os machinismos, cujos volumes são 
muitas vezes de um peso excessiyo. Além disso, um 
girador, que a fabrica mandou construir, divide o 

·desvio em cinco partes, nas quaes as respectivas 
mercadorias podem ser carregadas nos seus de~ 

positos. 
Fabricam-se na Bavaria as seguintes qualidades 

de cerveja: Pilsen, Muncken e Export, que são ven
didas em barris ou em garrafas. 
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Toda a fabrica é illuminada á luz electrica, pro
duzida por dous dynamos e uma bateria de accumu
ladores, que fornecem luz durante o dia nas adegas. 

Os productos da fabrica foram premiados na 
exposição Columbiana de Chicago, em 1893, com 
a medalha de ouro. t 

FABRICA DA BARRA FUNDA 

Este importante estabelecimento industrial des
tina-se ao fabrico de canhamo, linho, juta, cordas e 
barbante. Tambem occupa-se com a fiação. 

Occupa um grande edificio terreo, todo de tijolo 
e pedra, situado dentro de um terreno· com 300 mil 
metros quadrados. 

Dispõe de 50 machinas e um, motor da força de 
r 50 cavallos. 

Fica a tres kilometros da estação da Luz, na 1ª 

estação da Companhia Ingleza para Jundiahy. 
O seu proprietario tem despendido neila cerca 

de mil e quinhentos contos de réis. 
Ainda não está funccionando. 

FABRICA DE CORTUMES 

Fica contigua á de vidros, na Agua Branca. 
Compõe-se de um grande edificio, coberto com 

zinco e telha, pos~uindo differentes secções, entre as 

s Além aa fabrica de cerveja Bavaria poasue mais o municipio 
a Antarclica. Não nos eendo posslvel vi•ital·a por achar-se disi&ote da 
cidade, pedimos informações sobre ella, informatões que nos foram 
recusadas. .. 

,'!- . 
\..., ___ _ _ 

0ig1t1zed by Google 

• 



• 

A CIDADE DE S. PAULO 22I 

quaes uma de surrradores, outra de escarnadores, 
outra para a fabricação de correias para machinas 
e outra onde estão distribuidos os tambores destinados 
a curtir o couro. Em seguida á sala dos tambores 
ficam as machinas , que produzem a força motora 
e em seguida a esta a fabrica de extracto, mon
tada com todos os machinismos, os mais aperfei
çoados. 

Dispõe a fabrica de um pessoal de 40 operarios. 
E' illuminada á luz electrica. 
E' seu proprietario o Dr. Antonio da Silva 

Prado. 

FABRICA DE VIDROS 

Está situada no logar Agua Branca, suburbio da 
cidade, segunda estação da estrada de ferro Ingleza, 
na distancia de sete kilometros. 

Occupa um grande edificio, onde se encontram 
um forno para fabricação do vidro, com cinco praças 
cada uma, tendo um pessoal de quatro operarios ; 
um forno, onde se resfria o vidro depois de prepa
rado e uma sala para a composição do vidro. Em 
seguida ao forno fica o gazogeneo, onde se produz 
o gaz necessario ao calor do forno. 

Para a fabricação do vidro emprega-se o calcareo, 
a silicia e o sulphato de soda e uma certa dosagem 
de terra para dar a côr necessaria. 

Nesse estabelecimento fabricam-se garrafas espe
ciaes para cerveja pastorisada. 
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Mantem a fabrica um pessoal de 80 operarios, 
que trabalham durante o dia e á noite, e produz 
nove mil garrafas em 24 horas .. 

São fundadores da fabrica os Drs. Elias Fausto 
Pacheco Jordã~ e Antonio da Silva Prado. 

* * * 
Ha ainda uma outra fabrica de vidros, de menor 

importancia, e situada na avenida da Intendencia, de· 
fronte da rua dos Passos, no Belemzinho. 

Fabrica chaminés para lampeões, sóccos para ga· 
zosa, tinteiros, vidros para pharmacia e alguns 
outros productos. 

* * * 
Além dessas fabricas acima descriptas, contain.ze 

mais: no districto da Sé, seis officinas de impressão, 
duas de café, duas de bebidas, uma de calçado, uma 
de luz electrica, uma de phosphoros, uma de chitas, 
uma de moveis e tapeçaria, uma de chapéos, uma de 
amendoas cobertas, uma de cerveja, uma de vagões 
de carga ( officina da Companhia Santo Amaro, na Villa 
Marianna) e duas olarias, sendo uma no lpiranga e 
outra na Villa Prudente. 

No distrícto da Consolação: tres de chapéos, uma 
de aguas gazosas, uma de fundição de metaes (Com· 
panhia Vulcanica ), µma de luz electrica (Companhia 
Agua e Luz), duas de cortumes, uma serraria e uma 
de materiaes, no morro do Chá. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE s. PAULO 223 

No districto de Santa Iphigenia : oito de moveis, 
cinco officinas mechanicas, duas das quaes no Bom 

-~ Retiro, tres de moer café, duas de café torrado, uma 
de chapéos e fitas, uma de aguas gazosas, uma de 
escovas, uma de fumo, uma de biscoutos, uma de 
metaes, duàs de fundição de metaes, uma de sabão 
e velas, uma de ferraduras e officina mechanica, uma 
distillaria e fumos, uma de moagem de ossos, duas 
machinas de beneficiar café, uma tornearia, uma de 
fiação e tecidos ( Companhia Fabril Paulista ) , uma 
serraria mechanica, uma serralheria e fundição e seis 
de materiaes de construcção. 

Districto do Braz: duas de fumos, quatro de 
moveis, uma de massas, uma de chocolate, duas de 
c~veja (inclusive a Bavaria), seis : de café, fubá, etc., 
uma de velas e sabão, tres de bebidas, tres de ferro 
e bronze, duas de ferro, uma de peneiras, uma de 
machinas para a lavoura, uma de carruagens, uma 
de funileiro, uma de assucar e alcool ( Companhia 
Industrial S. Paulo), uma de latoeiros, uma officina· 
mechanica e uma serraria. i 

t Esla relação est.á incompleta por ter IL Gamara Municipal re
cusado der-me ª' informações, que lhe solicitei. 

/ 
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RUAS PRINCIPAES t 

QUINZE DE NO\'EMBRO 

E' a principal rua da cidade, a de mais commercio 
e animação. 

E' continuadamente percorrida por bonds e faus• 
tosos trens tirados por soberbos cavallos de raça. E' 
por ella que transitam diariamente centenas de indi
viduos de todas as classes e nacionalidades · e é o 
ponto para onde converge tudo quanto S . Paulo tem 
de mais selecto: politicos, Jornalistas, academicos, 
commerciantes, excursionistas, que formam ás portas 
das lojas diversos grupos, onde discutem os mais va
riados assumptos. 

O que, porém, dá a essa rua um tom alegre e 
festivo é a grande quantidade de formosas paulistas e 

1 Percorri a p<!, do principio ao ftm, todas na ruas, alamedas, 
avenidas e largos. 
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italianas que percorrem-na em todas as direcções, tra
jando, umas, ricas toilettes, outras, um vestuario 
simples, mas elegante, todas alegres, risonhas e 

._ distinguindo-se pela excessiva gentileza e amabi
lidade com que se dirigem aos conhecidos, que en
contram. 

Si não é superior é essa rua, pelo menos egual á 

Moreira Cesar, na ·capital Federal. 
Não tão comprida, porém mais larga ; durante o 

dia sem o extraordinario movimento, a animação e a 
vida da Moreira Cesar, a rua Quinze de Novembro 
possue comtudo predios mais sumptuosos, magnificos 
cafés, casas de modas e joalheiros, que ostentam em 
bonitos mostradores os mais ricos objectos de luxo 
e as mais custosas joias; e á noite o!Terece, ao par 
de uma illuminação viva e brilhante, mais animação 
que a principal rua da Capital Federal, que a essa 
hora é uma rua morta. 

A rua Moreira Cesar tem um cunho mais brasi
leiro, porém é muito política,· a rua Quinze de No
vembro tem um cunho mais cosmopolita, porém é mais 
commercial • 

Possue essa rua uma galeria, que julgamos ser a 
unica em todo o Brazil: é a galeria Webendoerfer, 
nome de seu proprietario. 

No fim dessa rua, quasi ao chegar ao largo do 
Rosario, ha um elegante predio de estylo moderno, no 
meio do qual abre-se essa galeria com 74 metros de 
extensão e 16 de altura, que põe essa rua em com
municação com a da Boa Vista. 

15 
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Aos lados da galeria ficam 36 armazens no pavi· 
mento terreo e 54 escriptorios no primeiro andar, com 
banheiros, lavatorios e demais utensilios necessarios 
á hygiene do corpo. Nas frentes ha um segundo andar 
com r 2 escriptorios em cada uma. Cobre a galeria 
uma cobertura de crystal, que é supp~rtada por 15 
arcos de aço .. Foi seu constructor o habil architecto 
Norbert Dischler. 
· Tem essa rua inicio no largo da Sé e seu termo 

no largo do Rosario, em frente á egreja deste nome. 
E' sinuosa, em ladeira e estreita em seu começo, · 

tornando-se plana e pouco larga no meio e estrei
tando-se no fim. Em futuro não muito remoto deve 
apresentar maior largura porque os predios estão 
sendo recuados do alinhamento primitivo. 

Percorrem-na todos os bonds que vão á Avenida 
Paulista, á Perdizes, á Palmeiras, á Consolação, á 
Hygienopolis e á outros pontos. 

Nella ficam as redacções dos jornaes Correio Pau
listano, o decano da imprensa paulista, Diario Popular, 
Estado de S. Paulo e Platéa e os luxuosos predios em 
que funccionam o London and Brasilian Bank, o Banco 
União de S. Paulo, o London and River Plate Bank, 
o Banco Allemão, o Banco Commercio e Industria, o 
Club Internacional, a S. Paulo Railway Company, o 
Juizo Federal, o Restaurante Progredior, o Jockey-Club, 
a importante livraria Garraux e a Companhia Mechanica. 

São-lhe transversaes as ruas Direita, .do Palacio, 
do Thesouro, da Quitanda, da Boa Vista e a tra
vessa do Commercio. 
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Pela manhã ha um movimento descommunal de 
transeuntes na parte dessa rua voltada para o Pa
lacio do Governo. São centenares de pessoas que 
vão fazer compras ao Mercado, situado no fim da 
rua General Carneiro. 

A' tarde e á noite é curioso ver-se a turba-multa 
de pequenos italianos que, em verdadeira correria, 
apregoam os jornaes, apenas sabem das typographias. 
Soltam gritos estridentes, disputando uns aos outros 
a primazia na venda dos jomaes. 

S. BENTO 

Conhecida durante pouco tempo por Moreira Ce
sar. E' uma bonita rua, recta, comprida e estreita. 
Comêça no largo do Ouvidor, em frente á estatua 
de José Bonifacio, atravessa o largo do Rosario e 
termina no largo de S. Bento, de onde tem uma bella 
perspectiv.a. 

São-lhe transvei-saes as ruas José Bonifacio, Direita, 
S. João e Commercio e a travessa do Grande Hotel. 

Nella ficam a redacção do Commercio de S. Paulo. 
os importantes edificios do Banco Constructor e 
Agrícola de S. Paulo, British Bank of South Ame
rican, Limited, do Banco de S. Paulo, do Bane<> 
de Santos, do Banco dos Lavradores, duas livrarias, 
o Grande Hotel, Grande Hotel de la Rotisserie Sports
man, a casa de Alvares Penteado, o palacete dos Drs. 
Antonio Prado e Elias Chaves, as casas Castellões e 
Mathias e no canto do largo de S. Bento o Grande-
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Hotel Paulista e do outro lado o bello predio em 
que funccionou a repartição da Policia. 

E' percorrida por bonds. 

DIREITA 

Ha pouco tempo denominada Marechal Floriano Pei
xoto, em honrado glorioso consolidador da Republica. 

Começa no largo da Sé, esquina da rua Quinze 
de Novembro e termina no Viaducto do Chá. 

E' estreita, fazendo uma curta curva em seu 
principio e continúa recta até o fim. 

São.lhe transversaes as ruas José Bonüacio, Bo
cayuva, S. Bento, Libero Badaró e largo da Miseri
cordia. 

No quarteirão comprehendido entre o largo da Sé 
e a rua José Bonifacio nota-se uma serie de bellos 
predios. 

Nella ficam a cgreja de Santo Antonio, ·o Banque 
Française du Brésil, o Banco Çommercial Paulista, 
o h_otel de França, o esplendido palacete do Barão 
de Tatuhy e a confeitaria Fazoli. 

Pareceu-nos ser essa rua a segunda da cidade 
e mais commercial do que a de S. Bento. 

COMMERCIO 

Começa no largo da Misericordia e termina na 
rua de S. Bento. E' muito irregular, formando 
quasi um zig-zag. 
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São-lhe transversaes as ruas do Thesouro e Qui· 
tanda e a travessa do Commercio. 

Nella ficam a Praça do Commercio, a casa ban
caria Dumont & Comp., a livraria Laemmert, a 
typographia King e o deposito de machinas da casa 
Lidgerwood. 

THESOURO 

Começa na rua Quinze de Novembro e termina 
Jla do Commercio. E' excessivamente curta, pa
recendo antes um . becco. 

Ahi fica o importante edificio onde funcciona a 
Intendencia Municipal. 

BOA VISTA 

Começa na rua Quinze de Novembro e termina 
no largo de S. Bento, tendo nas suas extremi
dades, de um lado o l:otel Paulista, e do outro 
o hotel Oeste. 

Nella ficam um Frontão, o hotel Bella Vista, o 
Tribunal de Justiça, o theatro Sant' Anna e as re
dacções dos jornaes A Noite e Fanfulla. 

Tem quasi a fórma de um semi-circulo. 
E' atravessada pela rua do Rosario. 

ROSARIO 

Estende-se do largo do seu nome á rua da Boa 
Vista, ficando-lhe em frente a ladeira do Porto Geral. 
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Nella ficam os predios dos Srs. Garcia, F. Muller 
& Comp. e Emilio Barnaud. 

E' estreita e curta e percorrida por bonds. 

GENERAL CARNEIRO 

Esta rua, que tem o glorioso nome do heroico e 
inolvidavel general, que succumbiu na Lapa (Paraná) 
batendo-se galhardamente com as tropas numerosas 
de Gumercindo Saraiva e Piragibe, teve outr'ora o 
nome de Conselheiro João Alfredo. 

Começa na praça do Palacio e termina na Varzea 
do Carmo, na rua 25 de Março. 

E' em ladeira e ladeada de 85 casas commerciaes, 
quasi todas terreas e muito contiguas umas ás outras. 

Tem 10 casas de cambio, 11 a:·marinhos, cinco 
lojas de alfaiate e roupas para homens, 12 relo
joarias, 11 sapatarias, tres lojas de louça e nove 
vendas, além de outras casas de varios generos de 
negocio. 

Nella ficam o Banco Italia-Brazil e o Mercado. 
E'-lhe transversal sómente a rua do Mercado. Deve 
ser percorrida pelos bonds electricos. 

E' incalculavel o numero de pessoas que pela 
manhã percorrem essa rua a abastecer-se no mercado. 
Lindas italianas com cestinhas enfiadas no braço sobem 
e descem a ladeirada rua, emquanto outras apregoam 
com uma voz meiga os objectos que vendem. 

E' bello o panorama que desdobra-se ás vistas do 
observador que se colloca no alto dessa rua. 
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LIBERO BADARÓ 

Antigamente de S. José. Vae da rua José Boni
facio até o largo de S. Bento. Começa e termina 

· em ladeira, é comprida e estreita. 
São-lhe transversaes as ruas S. João, Direita; 

Dr. Falcão e a travessa do Grande Hotel. 
Possue os bellos predios do Sr. Penteado e do 

hotel Bristol, em cujo pavimento inferior está alojada 
a redacção da Tribuna Italiana. 

MARECHAL DEODORO 

Começa no largo Municipal, ao lado· do theatro 
S. José, e termina no largo da Sé. E' pouco la
deirada. 

Percorrem-na os bonds da Ponte Grande, na 
volta da Liberdade. 

São-lhe transversaes as ruas Senador Feijó, Ben
jamin Constant e Santa Thereza e a travessa da 
Esperança. 

Nella ficam o Club Gymnastico Portuguez, o 
Cercle Français, o escriptorio da Commissão do Sa
neamento e a Companhia Central Paulista. 

QUARTEL 

Tem inicio no largo Sete de Setembro e termina 
na travessa da Sé. 
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E' curta, em ladeira, estreita, alargando-se para 
o fim. 

São-lhe transversaes as ruas do Theatro e Santa 
Thereza e a travessa do Quartel. 

Ahi ficam o Registro Geral das Hypothecas, o 
Forum, o Diario Official e o Quartel do 3° batalhão 
da Brigada Policial. 

ESPERANÇA 

Ultimamente denominada Capitão Salomão, co
meça no largo Municipal e termina no largo da Sé. 
E' estreita, em ladeira e feia. 

Está em communicação com a· rua Santa Thereza 
e com as travessas do Quartel e da Esperança. 

BARÃO DE JTAPETINIKGA 

Começa no Viaducto e termina na praça da Re
publica. 

E' larga, plana, recta, pouco extensa e arborisada 
dos lados. 

O mais bonito predio, que nella se encontra é o 
pertencente ao Dr. Carlos Amaral. 

São-lhe transversaes as ruas Conselheiro Chrispi
niano e Onze de Junho e a travessa do Paredão. 

E' percorrida pelos bonds que vão á Villa. 
Buarque, Barra Funda, Palmeiras, alamedas Triumpho 
e Andradas e a outros pontos. 
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JOSÉ BONIFACIO 

Começa na rua Marechal Floriano Peixoto ou 
Direita e termina na travessa e rua do Ouvidor, 
passando pelo largo desse nome. 

E' tortuosa, estreita em seu principio, larga no 
fim, terminando em ladeira. 

São-lhe transversaes as ruas Libero Badaró, São 
Bento e Bocayuva. 

Nella fica o Gremio do Commercio de S. Paulo. 

FLOREKCIO DE ABREU 

Começa no largo de S. Bento e vae ·até á por
teira da Luz, na rua da Estação. 

Em seguimento a ella fica o largo do Jardim e 
a avenida Tiradentes. 

E' larga, em ladeira, e percorrida pelos bonds 
que vão á Ponte Grande, á Santa Cecília, Braz, 
Immigração e Bom Retiro, rua Victoria e a outros 
pontos. 

São-lhe transversaes as ladeiras da Constituição 
e 25 de Março, travessa da Fabrica, e as ruas Se
nador Queiroz, Paula Souza e Episcopal. 

Nella ficam a Deutsche Schule, o Laboratorio 
Pharmaceutico do Estado e a Directoria do. Serviço 
Sanitario, o bello predio do Marquez de Itú e a 
ponte de Miguel Carlos, na altitude de 731m,294. 
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CONSELHEIRO CHRISPINIANO 

Tem começo na rua Sete de Abril e termina no 
largo de Paysandú. 

E' ladeirada e larga. 
Tem communicação com as ruas 24 de Maio e 

Barão de Itapetininga. 
Nella ficam os bellos predios dos Srs. José 

Paulino Nogueira e Coronel Antonio Proost Rodo· 
valho. 

TABATINGOERA i 

Começa na travessa da Gloria, em frente á rua 
do Theatro, e termina na ladeira do seu nome, 

E' ladeirada, não muito larga e percorrida pelos 
bonds que vão ao Cambucy, lpiranga e Villa Ma
rianna. 

São-lhe transversaes as ruas Coronel Tamarindo 
ou das Flores e Boa Morte. 

Nella ficam a capella de Santa Luzia, não acabada 
e construida por D. Anna Machado, e o edificio da 
Maçonaria. 

BOA MORTE 

Vae da rua do Carmo e termina na da Tabatin
goera. E' larga, finalisando em ladeira. Quasi todas as 
suas casas são antigas. 

' Antigo.mente Tabatagoera. 
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Possue a egreja da Boa Morte e tem communi
cação com a rua do Trem e travessa dos Carmelitas 
e das Flores. 

CARMO 

Começa na praça do Palacio e termina na rua 
da Boa Morte. 

São-lhe transversaes a ladeira e largo do Carmo, 
a rua Santa Thereza e a travessa da Sé. 

Nella ficam a Inspectoria de terras, colonisação 
e immigração de S. Paulo, o Convento de ?anta 
Thereza, a Caixa Economica, o palacio do Bispo, o 
Almoxarifado da força policial, a Secretaria do 
Corpo Policial do interior e a segunda Eschola Mo
delo. 

s. JOÃO 

Uma das mais extensas de S. Paulo. C~meça no 
largo do Rosario e termina na alameda Glette. 

Tem cerca de dous kilometros de extensão. E' 
estreita, começando em ladeira, algum tanto ingreme, 
forma em seguida uma depressão, altean<i:>-se pouco 
depois e prolongando-se da.hi até o seu termo por 
uma superficie mais ou menos plana. 

São-lhe transversaes as ·ruas Libero Badaró, Se
minario, Formosa, Conselheiro Chrispiniano, largo 
de Paysandú, · ruas Onze de Junho, lpiranga, Tim
byras, travessa Aurora, ruas Aurora, Victoria, Ge• 
netal Osorio, Maria Thereza, Duque de Caxias, 
Helvetia e a alameda Glette. 
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Nella ficam o Mercadinho, o Eldorado, o Poly
theama e o luxuoso predio do Joachim's Hotel. 

Essa rua de certa altura em deante separa a 
freguezia da Consolação da de Santa lphigenia. 

VISCONDE DO RIO BRANCO 

Começa no largo de Paysandú e termina no largo 
do:; Guayanazes, canto da rua Duque de Caxias. 

E' c,omprida, não muito estreita e mais ou menos 
plana. 

Possue os bellos predios do Barão de Pirapi
tinguy e do Sr. Rodovalho, a· Casa Helvetia e 
uma fabrica de aguas mineraes. Ahi funcciona a 
Commissão Geographia _e Geologica do Estado. 

São-lhe transversaes as ruas lpiranga, Timbyras, 
Aurora, Victoria, Gusmões e General Osorio. 

E' atravessada por uma linha de bonds. 
Tem 1 .885 metros de comprimento e uma largura 

de 12 a 13 metros. 

D. VERIDIANA 

Começa no largo de Santa Cecilia e termina no 
cruzamento das ruas Major Sertorio, Maria Antonia 
e avenida Hygienopolis. 

Tem 16 metros de largura e 660 de comprimento. 
E' calçada a · parallilepipedos e arborisada. Tem pas· 
seios bastante largos. 
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Nella ficam o palacete de D. Veridiana Prado, o 
do Dr. Jaguaribe, o do Dr. Costa Carvalho e a Santa 
Casa da Misericordia. 

São-lhe transversaes as ruas General Jardim, 
Marquez de Itú, Jaguaribe e outras. 

AURORA 

Uma das mais bellas ruas da cidade, toda arbori
sada. Corre no rumo geral de 55° S\V e na ex
tensão de 1.010 metros. Tem pouca largura, sendo 
quasi todas as casas, que possue, destinadas a habi
tações particulares, pelo que offerece a maior diver
sidade no typo de suas construcções. 

Começa no entroncamento das ruas Bom Retiro, 
Episcopal e Triumpho, no largo dos Protestantes, e 
termina na rua Bento Freitas. 

São-lhe transversaes as ruas dos Andradas, Santa 
1phigenia, Visconde do Rio Branco, Guayanazes, 
Conselheiro Nebias, S. João, travessa Aurora, ruas 
Vieira de Carvalho e Arouche. 

CONSELHEIRO NEBIAS 

Com 1 • 800 metros de extensão. Começa na rua 
dos Timbyras e termina na Estrada de ferro Soro
eabana. E' percorrida pelos bonds do. Bom Retiro, 
Barra Funda e Perdizes. 

São-lhe transversaes as ruas Aurora, Victoria, 
Gusmões, General· Osorio, Duque de Caxias, travessa 
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dos Guayanazes. rua Helvetia e alamedas Glette, No
thman, Ribeiro da Silva e Antonio Prado. 

Tem bonitos predios, sobresahindo os de lgnacio 
Penteado, Dr. Luiz Piza, Dr. Alexandre Coelho, 
Domiciano Fagundes, Commendador Guimarães, fa
milia Rubião, Cincinato de Almeida Lima, José de 
Queiroz Lacerda e José Joaquim Lanhoso, além de 
outros. 

E' recta, prolongando-se até á Sorocabana em la
deira. 

BRIGADEIRO TOBIAS. 

Começa no entroncamento das ruas do Seminariô, 
Santa lphigenia e travessa de Paysandú, e termina 
em frente á estação da Luz, na rua da Estação. 

E' estreita no principio, alargando-se para o fim, 
quasi plana, com uma pequena ondulação no meio, 
mais ou menos recta, percorrida por bonds e com 
bellos predios, entre os quaes o da Beneficencia Por
tugueza, o da Companhia distillação de aguas mineraes 
de Christoffel Stupakoff, o do finado Raphael Tobias, 
o do Barão de Piracicaba, o do Conde do Pinhal, 
o de Leite Penteado, o do Dr. Carlos Botelho e o 
da Eschola Livre de Pharmacia. 

São-lhe transversaes a travessa do Brigadeiro 
Tobias e as ruas da Beneficencia Portugueza, Se· 
na dor Queiroz e Episcopal. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S. PAULO 239 

GUAYANAZES 

Bella rua, quasi toda arborisada, calçada, menos 
no fim, estreita, comprida, recta, plana, tendo uma 
fraca ondulação proxima do seu termo e finalisando 
em ladeira. 

Começa na rua dos Timbyras, atravessa o largo dos 
Guayanazes e termina na alameda Antonio Prado. 

E' percorrida por bonds na parte comprehendida 
entre a alameda Glette e a rua Duque de Caxias. 

São-lhe transversaes as ruas Aurora, Victoria, 
Gusmões, General Osorio, Duque de Caxias, travessa 
dos Guayanazes, rua Helvetia e alamedas Glette, No
thman e Ribeiro da Silva. 

Possue bellos predios, entre os quaes o de D. Ga
briella de Souza Queiroz, occupado pela Pensão 
Hygienica, o do Dr. Firmiano Pinto, Octaviano 
Mendes, Eduardo Pratz e dous que pertenceram ao 
Dr. Jaguaribe. 

IPIRANGA 

Estreita, calçada, percorrida por bonds, come· 
çando e acabando recta e fazendo uma ligeira curva 
no centro. 

Começa na praça da Republica e termina na rua 
da Conceição. 

São-lhe transversaes as ruas S. João, Amador 
Bueno, Visconde do Rio Branco e Santa lphigenia. 
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Nella fica o estabelecimento de gravuras a acido 
de Tolincher, e o bello palacete do Coronel Bento 
Bicudo. 

TYMBIRAS 

Larga, recta, não calçada nem percorrida por 
bonds. 

Começa na praça da Republica e termina na rua 
Santa Iphigenia. 

E' atravessada pelas ruas S. João, Conselheiro 
Nebias, Ipiranga, Amador Bueno e Visconde do Rio 
Branco. 

VICTORIA 

Começa na rua do Bom Retiro, canto da rua do.'J 

Protestantes, e acaba no largo dos Guayanazes, e3-
quina da rua Dr. Vieira de Carvalho. E' mais ou 
menos larga, quasi plana, recta, calçada e percor
rida por bond3. 

São-lhe transversaes as ruas: do Triumpho, An· 
dradas, Santa lphigenia, Visconde do Rio Branco, 
Guayanazes, Conselheiro Nebias e S. João. 

Nella fica o palacete do Coronel Figueiredo. 

G!i;NERAL 030RIO 

Principia no largo do mesmo nome, canto da rua 
do Triumpho, e termina no largo dos Guayanazes. 
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E' mais ou menos larga, sinuosa, quasi plana, 
calçada e percorrida em parte por bonds. 

São-lhe ~ransversaes as ruas dos Andradas, Santa 
Iphigenia, Visconde do Rio Br:mco, Guayanazes, 
Conselheiro Nebias e S. João e a alameda Barão da 
Limeira. 

Possue o bello predio do Dr. João Thomaz de 
Mello Alves. 

TRIUMPHO 

Vae do canto da rua Aurora até o largo do Ge
neral Osorio. E' larga, quasi plana, curta, calçada 
e p.ercorrida por bonds • 

São-lhe transversaes as ruas Gusmões e Victoria. 

BOM RETIRO 

Vae da rua da Estação, em frente á Sorocabana, 
até á rua da Conceição. E' larga, plana, tortuosa 

• e calçada. 
E' atravessada desde a rua da Estação até á rua 

Victoria e da rua da Conceição até á Aurora por 
bonds. 

Nella principiam ou terminam as ruas Aurora, 
.- Victoria, Andradas, Episcopal e Gusmões. 

Possue o templo protestante, uma fabrica de mo
veis a vapor, o bonito predio do Dr. Estanisláo 
Amaral e a Repartição de Aguas e Esgotos. 

t6 
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LIBERDADE 

Começa no largo Sete de Setembro e termina na 
rua Vergueiro, no ponto donde partem os bonds a 
vapor que se dirigem á Villa Marianna. 

Começa estreita, alargando-se depois que atra
vessa o largo da Liberdade. 

E' calçada, pouco plana, sinuosa, arborisada e 
percorrida pelos bonds da Liberdade, que no fim 
della teem o seu ponto terminal. 

São-lhe transversaes, a começar do fim, as ruas 
S. Joaquim, Humaytá, Fagundes, Barão de lguape, 
Corrêa, Americo de Campos, Jaceguay e Livre. 

ESTUDANTES 

Começa no largo da Liberdade canto da rua 
Dr. Galvão Bueno. 

Estende-se em ladeira. E' pouco larga e calçada 
até á rua da Gloria, que a atravessa, junctamente 
com as ruas Conselheiro Furtado e Bonita. 

Nella começa um curto becco, impropriamente 
denominado rua dos Affiictos, com uma capella desta 
invocação. 

BRAULIO GOMES 

Curta, sinuosa e calçada. Vae da rua da Consolação 
ã rua Sete de Abril. 

0ig1t1zed by Google 



·• 

-

A CIDADE DE S, PAUL~ 243 

Tem uma capella com a seguinte inscripção: 
Capei/a de S. Mtcliel Arcang. A. D. 1891.-

PROTESTANTES 

Vae da rua da Estação, · em frente á Soro
cabana, até á do Bom Retiro, onde começa a rua Vi
ctoria. 

E' larga, plana e curta. Não é percorrida por 
bonds. 

Atravessa-a sómente a rua dos Gusmões. 

SANTA IPHIGENIA 

Começa no largo do seu nome, junto á Matriz, e 
termina na rua Duque de Caxias. 

E' larga, mais ou menos, plana e recta, calçada 
e simplesmente atravessada por bonds nos cantos 
das ruas Victoria, Aurora e Ipiranga. 

São-lhe transversaes as ruas Ipiranga, Tymbiras, 
Aurora, Victoria, Gusmões e General Osorio. 

Nella fica o bello predio do Dr. Carlos Paes 
de Barros. 

GUSl\1ÕES 

Vae da rua do Bom Retiro até á do Conselheiro 
Nebias. 

E' larga, recta, plana e calçada. Não é percor
rida por bonds, mas unicamente atravessada por 
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esses vehiculos no· canto da rua Visconde do Rio 

Branco. · 
São-lhe transversaes as ruas dos Protestantes, 

Triumpho, Andradas, Santa Iphigenia, Visconde do 

Rio Branco e Guayanazes. 

CONCEIÇÃO 

• 
Começa no largo de Santa lphigenia, ao lado 

da Matriz, e termina na rua da Estação, defronte da 

Estrada de Ferro Ingleza. 
Principia bastante larga, estreitando-se conside

ravelmente da rua Bom Retiro até á rua Episcopal e 

alargando-se dahi até o fim. 
E' calçada, plana, sinuosaepercorrida por bonds,em 

curtíssimo trecho, da rua Bom Retiro até á do Ipiranga. 

São-lhe transversaes as travessas do Brigadeiro 
Tobias e da Beneficencia Portugueza, e as ruas 

lpiranga, Bom Retiro, Senador Queiroz e Episcopal. 
Nella ficam a 33 delegacia de policia, a 2ª com

panhia do 3° batalhão de infanteria, o bello predio 

do Barão de Mello e Oliveira e o almoxarifado da 
repartição de aguas e esgotos. 

BENTO FREITAS 

Vae desde o largo do Arouche até á rua do Ipi

ranga. 
E' larga, recta, curta e em ladeira. Não é per

corrida por bonds, nem calçada. 
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São-lhe transversaes as ruas Santa Isabel, Aurora, 
Marquez de Itú, General Jardim e Major Sertorio. 

Entre os bonitos predios que possue salientam-se 
os dos Dr. Cardoso de Mello e Josias de Almeida. 

AROUCHE 

Começa na praça da RepubHca e termina no largo 
do Arouche. 

E' larga, plana, recta, curta, calçada e percorrida 
por bonds desde a praça da Republica até á rua 
Aurora. 

São-lhe transversaes as ruas Aurora e Bento 
Freitas. 

Nella fica o bello predio do Dr. Marcos de 
Arruda . 

GENERAL JARDI~I 

Começa na rua Araujo e termina na de D. V e· 
ridiana. 

E' larga, recta, quasi toda ladeirada, sem cal
çamento no fim. E' percorrida por bonds desde a rua 
Araujo até á Cesario Motta. 

São-lhe transversaes as ruas Bento Freitas, Rego 
Freitas, Amaral Gurgel, Cezario Motta e Dr. Villa 
Nova. Nella fica o predio do Dr. Rodolpho Mi
randa. 
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, 
MARQUEZ DE ITU 

Começa na praça da Republica e termina na rua 
D. Veridiana. 

E' larga, recta, comprida, em ladeira e calçada; 
não tem bonds. 

São-lhe transversaes as ruas Bento Freitas, Rego 
Freitas, A~aral Gurgel, Cesario Mottae Dr. Villa Nova. 

Possue bellos predios, entre os quaes o pertencente 
a D. V eridiana Prado. 

GLORIA 

Começa no largo Sete de Setembro, atravessa· 
em seu percurso a travessa da Gloria (onde está si
tuado o Gymnasio de S. Paulo ), as ruas Barão de 
lguape e dos Estudantes, a praça de S. Paulo, e 
termina na rua de S. Joaquim. 

Começa em ladeira, ester.dendo-se plana pouco 
depois. 

E' larga, calçada á · parallelipipedos e percorridQ 
pelos bonds que vão ao Cambucy, ao Ipiranga e á 
Villa Deodoro. 

ESTAÇÃO 

Começa na rua Florer.cio de Abreu, na porteira da 
Luz, e termina na rua Duque de Caxias e alameda do 
Triumpho. 
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Larga, plana, recta no seu principio, formando 
depois um angulo e percorrida por bonds. 

E' grande o movimento dessa rua, composta, na 
parte que vae até á rua Bom Retiro, de diversas casas 
de negocio, hoteis ( Diener e Federal), restaurantes. 
etc. 

Nella ficam o bello predio do Dr. Gavi.ão Peixoto. 
os armazens e estação da estrada de ferro Ingleza. 

São-lhe transversaes as ruas Brigadeiro Tobias, 
Conceição, Bom Retiro e Protestantes. Atravessa o 
largo General Osorio. 

CONSOLAÇÃO 

Começa na ladeira do Piques e termina no Hos
pital de Isolamento. 

E' pouco larga, extensa, tortuosa, algum tanto 
plana no principio, em ladeira depois e quasi plana 
no fim. 

Percorrem-na os bonds da Consolação, Avenida 
Paulista e Hygienopolis, os quaes, no entroncamento 
das ruas Augusta e Maria Antonia, a abandonam. 
tomando uns a direcção da Avenida e outros a direcção 
de Hygienopolis. 

Nella ficam o Vellodromo Paulista, o Seminario 
da Gloria a Matriz da Consolação, o Cemiterio Velho, 
o Hospital de Isolamento e os palacetes do Dr. Ni
coláo Queiroz e do Sr. Antonio Queiroz. 

São-lhe transversaes as ruas Braulio Gomes, Major 
Quedinho, Araujo, Martinho Prado, travessa da Con-

• 
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solação, ruas Rego Freitas, Villa Buarque, Augusta, 

Maria Antonia, Piaguhy, Vasco da Gama (onde fica 

a aova caixa d'agua ), Albuquerque, Santa Cruz, 

Maceió, Antonio Carlos, Avenida Paulista, rua Ita

tyaia e Avenida MuniCipal. 

GAZOMETRO 

No Braz. Começa no fim da rua General Carneiro, 

estende-se por uma extensa varzea, onde passa por 

tres pontes, até á rua Figueira, e vae terminar na rua 

da Cruz Branca; 

E' larga, sinuosa e calçada. 

Não tem um predio de gosto, quasi todas as casas 

são terreas. 
Nella ficam o gazometro, um posto policial e o 

deposito municipal. 

São-lhe transversaes a rua Figueira, o becco do 

Lucas, as ruas Monsenhor Anacleto, Alfandega, An

tonia Queiroz, travessa do Braz, ruas Monsenhor 

Andrade, America e Corrêa de Andrade. 

E' percorrida pelos bonds que vão á Mooca, Im

migração, Hygienopolis, Belemzinho, Mercado, largo 

do Rosario e a outros pontos. 

SANTA RO~A 

No Braz. Começa no Pary e termina no Gazo

metro, continuando com o nome de Figueira. 
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E' larga, calçada e percorrida por bonds. Em 

uma parte margeia a Varzea. 

São-lhe transversaes as ruas Americo Braziliense, 
Benjamin Oliveira e Assumpção. 

PIRATININGA 

No Braz. Começa na avenida Rangel Pestana e 

termina na Mooca. 
E' larga, recta, calçada e percorrida por bonds 

que vão á Mooca e á Immigração. 
São-lhe transversa.es a Villa Tres Irmãs, ruas 

Prudente de Moraes, Campos Salles, Coronel Mursa, 

Alegria, Paraná e Visconde do Parnahyba. 

Nella fica a Companhia Distillação e Aguas Mi
neraes, 

CONCORDIA 

No Braz.' Principia no largo da Concordia canto 

da avenida Rangel Pestana, e termina na Mooca em 

frente a uma das porteiras da estrada de ferro In

gleza. 
E' larga, recta, calçada, menos no fim, e atra· 

vessada pela estrada de ferro Central do Brazil. Não 
é percorrida por bonds. 

São-lhe transversaes as ruas Cavalheiro, Uru

guayana, 21 de Abril, Visconde do Parnahyba, Saude, 

Frei Gaspar e Conselheiro Justino. 
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BOULEVARD, AVENIDAS E ALAMEDAS 

BOULEVARD BURCHARD 

Esplendido, magnifico, bellissimo, taes foram as 
exclamações que irrompera.m dos meus labios ao vi
sitar esse boulevard, creação. recente do infatigavel 
Sr. Martinho Burchard, um teuto-paulista, um empre· 
bendedor arrojado, um verdadeiro yanke.e. 

Esse boulevard, unico que existe em S. Pauio, fica 
no bairro da Consolação, a talvez uns 50 metros acima 
da cidade, oferecendo de todos os pontos, em que está 
situado, os mais risonhos e encantadores ' panoramas. 

Prende-se aos bairros da Consolação e Santa Ce
cilia, tem uma extensão de 550 mil metros quadrados 
e é percorrido pelos bonds de Hygienopolis. 

E' cortado pela avenida Circular, que o põe em 
communicação com a avenida Paulista e com os 
bairros das Palmeiras, dos Campos Elysios e da Li
berdade. 
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Suas ruas, em numero de 14, são rectas, largas, 
perpendiculares umas ás outras, todas caprichosa
mente arborisadas, com plantanas, rnagnolias, ca
talpas, carvalhos e com os nomes de Itatyaia, 
ltambé, Sabará, Cubatão, Aracajú, Itacolomy, Bahia, 
Maranhão, Sergipe, Piauby, Alagêas, Matto Grosso 
e Goyaz. 

Dellas· a mais bonita, por sua largura e extensão, 
é a ltatyaia, arborisada, recta, tendo uma pequena 
curva quasi no fim, plana, terminando em uma ligeira 
ondulação. Tem 20 metros de largo sobre dous e 
mei9 kilometros de comprimento. 

Tem o boulevard duas praças: a do Piauhy e a 
de Santa Lucia, eJta no entroncamento de cinco ruas, 
e o bello terraço Saint Germain, de onde se avistam 
os bairros das Perdizes, do O', de San~' Anna, a serra 
da Cantareira e muito proximo uma serie de morros, 
que recostam-se uns sobre outros. 

Possue actualmente o boulevard muitas casas 
apalacetadas, luxuosas, de differentes gostos, em · 
meio d:! poeticos jardins ou de verdejantes parques. 

Deve em futuro bem proximo esse bello boule
vard ser um ponto obrigado de passeio para os tou
ristes, que procuram s. Paulo. 

AVENIDA PAULISTA 

Construida sobre um espigão, no logar de uma 
antiga fazenda e no ponto mais elevado da cidade, 
pois fica a 847 metros de altitude. 
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Estende-se do largo do Rio Branco á rua ltatyaia, 
tendo mais de tres kilqmetros de comprido sobre 28 

metros de largo. 
E' atravessada pelas alamedas Jundiahy, Limeira, 

Casa Branca, Rio Claro, Campinas, Lima e ruas 
Santo Amaro, Consolação, Augusta e poucas outras. 

Veem nella desembocar as ruas Frei Caneca, Pei
xoto Gomide e Bella Cintra e são-lhe parallelas as 
alamedas Santos, Jahú, Itú, Ribeirão Preto e S. Carlos 
do Pinhal. 

Tem uns 50 predios, entre os quaes sobresahem 
os dos Srs. Bülow, Dr. Luiz Anhaia, Schumapn e 
Antonio Augusto Corrêa. Nella fica o Parque Pau
lista, de propriedade particular. 

Por lei municipal, as casas que nella se con
struirem devem ser recuadas do alinhamento 10 me

tros e afastadas umas das outras nunca menos de 
dous metros. 

E' esta avenida a mais importante da cidade. 
Plana, quasi recta, tendo apenas duas ligeiras sinuosi
dades, extensa, offerecendo dos dous lados esplendidos 
panoramas, com predios sumptuosos, constitue ellajusto 
orgulho dos paulistas quando a apresentam ao estran· 
geiro admirador de nossas innumeras bellezas naturaes. 

Quando for toda macadamisada, quando estiver 
repleta de ·bonitos predios, quando houver mais faci
lidade nas communicações, quando os bonds forem 
movidos por tracção ~lectrica, essa avenida será o 
passeio predilecto das familias de S. Paulo, infeliz
mente tão retrahidas e tão orgulhosas. 
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Pena é que essa avenida não tenha maior largura, 
que os passeios tenham apenas tres metros e não 
cinco, que as arvores que a ensombram sejam de 
curta duração, que careçam de gosto no seu alinha
m~nto e sejam plantadas fóra dos passeios, correndo 
o risco de serem derrubadas pelo encontro dos ve
hiculos, e que não tenha uma entrada correspondente 
á sumptuosidade da avenida. 

Esses senões podem ser removidos com tempo. 
Apresento-os com a melhor intenção de que a bella 
avenida seja um primor e nas condições de rivalisar 
com as mais bellas da Europa. 

ALAMEDA TRIUMPHO 

Começa na rua da Estação e finalisa á margem da 
linha Sorocabana; atravessa o bairro dos Campos 
Elysios. 

E' larga, plana, recta, percorrida por bonds, com 
dous renques de arvores e bellos predios, entre os 
quaes o da Baroneza do Arary e o do Sr. Henrique 
Dumont. 

São-lhe transversaes a rua Helvetia e as alamedas 
Glette e Nothman. 

ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA 

Recta; quasi plana, larga e não calçada. 
Começa na rua Duque de Caxias e termina na 

alameda Antonio Prado. 
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Nella fica a estação do Oeste do Corpo de Bom· 
beiros. 

São-lhe transversaes a rua Helvetia, as alamedas 
Glette, Nothman, Ribeiro da Silva e Antonio Prado 
e o largo do Coração de Jesus. 

, 
ALAMEDA DOS BAMBUS 

Começa no largo dos Guayanazes e termina na 
estrada de ferro Sorocabana. 

E' bonita, de largura regular, plana, terminando 
em ladeira, arborisada, calçada até á alameda Nothman. 

E' atravessada pelas alamedas Antonio Prado, 
Ribeiro da Silva, Nothman e Glette e rua Helvetia. 

Possue bellos predios, entre os quaes os de 
Eduardo Prates, Dr. Francisco do Valle e Dr. Mo
reira de Barros, 

ALAMEDA GLETTE 

Começa na alameda do Triumpho e termina na 
rua das Palmeiras. 

E' de largura regular, mais ou menos recta, calçada, 
menos para o fim, e terminando em suave ladeira. 

E' percorrida pelos bonds da Barra Funda e 
Perdizes, e atravessada pelas ruas S. João, Barão da 
Limeira, Conselheiro Nebias, Guayanazes, alamedas 
dos Bambús, Barão de Piracicaba e Andradas. 

Nella ficam a Egreja e o Lyceu do Sagrado Co
ração e o Grupo Escholar de Santa lphigenia ; e os 
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bellos predios do Dr. Elias Chaves, Firmiano Pinto, 
viuva do Dr. Caio Prado, José Estanislau de Arruda 
Botelho, Carfos ~orberto de Souza Aranha, Barão de 
Rezende, João Conceição e Barão do Arary na es
quina da alameda Barão do Triumpho. 

ALAMEDA NOTHMAN 

Começa na alameda Triumpho e termina na rua 
das Palmeiras. 

São-lhe transversaes as alamedas Andradas, Barão 
de Piracicaba e Bambús, ruas dos Guayanazes, Con
selheiro Nebias, Barão de Limeira, Adolpho Gordo, 
Victorino Carmil e Barra Funda. 

AVENIDA TIRADENTES 

Começa. na estação da estrada de ferro Ingleza e 
vae até á Ponte Grande, com 1 .Soo metros de 
extensão e com largura irregular, começando bas
tante larga. 

Nella ficam o Jardim Publico, a Eschola Poly
technica, uma Eschola Modelo, o Quartel da Luz, 
a estação dos tramways da Cantareira, a Penitenciaria 
e uma egreja. 

Atravessa duas p~>ntes sobre o Tieté,uma pequena 
e outra grande. 
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AVENIDA RANGEL PESTANA 

No Braz, com 25 metros de largura e 1.585 de 
comprimento. 

São-lhe transversaes as ruas Figueira, Santa Cruz, 
Monsenhor Anacleto, Caetano Pinto, D. Antonia de 
Queiroz, Piratininga, travessa do Braz, · ruas Mon~ 

senhor Andrade, America, Martin Burchard, Domingos · 
Paiva, Cruz Branca, largo da Estação do Norte, rua 

da Concordia, largo da Concordia, ruas Joaquim 
Nabuco, Gomes, D. Maria Marcolina, Brigadeiro Ma
chado e Hippodromo. 

Essa avenida continúa com o nome de Inten

dencia, que tem 1. 500 metros de extensão e 25 de 
largura. 
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LARGOS E PRAÇAS 

LARGO DO ROSARIO 

E' o cerebro e o coração de S. Paulo ; é o 
ponto em que estacionam os bonds, que dahi tomam 
direcções differentes. 

Pena é que seja tão estreito, concorrendo para isso 
a Egreja do Rosario. 

Nelle ficam, além de outras casas commerciaes• 
a confeitaria Castellões e o café O Ponto, que são 
as duas casas onde se reune, principalmente â tarde 
e â noite, a - élile de S. Paulo. 

No largo formam-se diversos e compactos grupos: 
em uns discute-se politica, apreciam-se os aconteci-

• mentos do dia, hostilisa-se e defende-se o governo ; 
em outros trata-se da pessima situação financeira do 
paiz, da baixa do café e do cambio, da déóac/e da la
voura e dos meios de melhorar tão afilictiva situaçãe> 

17 

/, 
0ig1t1zed by Google 



LARGOS E PRAÇAS 

em outros conversa-se sobre a condemnação de Drey
fus, cobrindo-se o tribunal que o j~lgou dos mais 
acres apodos, sobre a heroicidade dos Boers; em outros 
conversa-se em assumptos por de mais realistas. 

No café O Pon.'o e no Caste!lões ha uma baru
lheira infernal, fallando-se quasi todas as Ünguas, 
principalmente a .italiana. No O Ponto reunem-se 
mais italianos, no Castellões brazileir~s, allemães e 
francezes. 

A animação nesse largo prolonga-se até ás ro 
horas da noite, em que os grupos se dispersam, pro
curando cada qual as suas habitações, onde vae re
pousar das fadigas e dos labores do dia. 

Os gritos dos pequenos que apregoam os jomaes 
vão escasseando, os bonds diminuem as suas viagens 
e a cidade adquire aquella confortavel calma que 
produz o somno. 

Fica comprehendido entre as ruas de S. Bento, 
Quinze de Novembro, Rozario e S. João. 

PRAÇA DO PALACIO 

Ao lado das ruas Quinze de Novembro, General 
Carneiro e Fundição. 

Ahi ficam o Palacio do Governo, com um elegante 
e bem tratado jardim, a Secretaria do Interior, a 

Repartição de Estatistica e o Archivo, a Secretar.i.a 
da Jus:iça e a Policia Central, a Secretaria da Fa
zenda, a Secretaria da Agricultura, o Correio Geral 
e a estação telegraphica. 

0ig1t1zed by Google 



A CIDADE DE S, PAULO 259 

Na parte situada entre o Palacio do Governo e 
a Secretaria da Agricultura ficava a egreja do Col
legio. 

LARGO DA SÉ 

Situado no fim da rua Quinze de Novembro, com 
a casa Baruel & Comp. e as Egrejas da Sé e de São 
Pedro. 

E' nelle que estacionam os carros de aluguel e é 
ahi o ponto inicial dos bê>nds de Cambucy, Ipir~nga 

e Villa Marianna. 
Está em communicação com as ruas Quinze de 

Novembro, Direita, Marechal Deodoro, Esperança, 
Fundição e travessa da Sé. 

LARGO DE S, BENTO 

N'J começo ou no fim das ruas Boa Vista, São 
Bento, Libero Badaró e Florencio de Abreu. 

Ficam ahi os boteis Paulista e Oeste, o escriptorio 
da Compànhia Paulista d~ Vlas Ferreas e o mosteiro 
de S. Bento. 

Tem um jardim e é percorrido a um do3 lados 
por bonds. Ahi estacionam os tilburys. 

LARGO DE S, FRANCJSCO 

Em frente á rua de S. Bento, da qual é separado 
pelo largo do Ouvidor. 
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Nelle existem a estatua de José Bonifacio, o moço, 
a Faculdade de Direito, as Egrejas de S. Benedicto 
e da Ordem Terceira de S. Francisco. 

Co~munica-se com as ruas . Benjamin Constant, 
Senador Feijó e Christovão Colombo e ladeira de 
S • Francisco. 

E' percorrido por bonds. 

LARGO MUNICIPAL OU PRAÇA DO DR, JOÃO MENDES 

Contornado pelas ruas do Theatro, Assembléa, 
Esperança e largo da . Assembléa. 

Tem um jardim no centro com um pavilhão e é 

percorrido de dous lados pelos bonds da Liberdade 
e Ponte Grande. 

Ahi ficam o edificio da Assembléa, a Bibliotheca 
Publica do Estado, o tbeatro de S. José (em recon
strucção), as Egrejas de S. Gonçalo e dos Remedi os 
e o estabelecimento graphico de V. Steidel & Comp. 

Tem communicação com o largo Sete de Setembro. 

PRAÇA DA REPUBLICA 

Vasta praça, onde se ergue o importante e bel
Iissimo edificio da Escola Normal. 

E' calçada ao redor e está algum tanto descurada. 
De3embocam nella as ruas Barão de ltapetininga, 

Sete de Abril, Arouche, Dr. Vieira de Carvalho, 
Tymbiras, lpiranga, 24 de Maio e as travessas Au· 
rora e s. João. 
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Nella ficam os bonitos predios da familia Queiroz 
e do Sr. José de Lacerda Soares. 

E' percorrida em tres lados pelos bonds que vão 
á alameda Triumpho, Villa Buarque, Barra Funda, 
Bom Retiro, Palmeiras e Perdizes. 

, 
LARGO DE PAVSANDU 

Tem communicação com as ruas Conselheiro Chris
piniano, S. João, Visconde do Rio Branco, Amador 
Bueno, Onze de Junho e travessa de Paysandú. 

E' arborisado, cercado em parte por um gradil 
de ferro e tem no centro uma columna encimada 
por uma figura, empunhando um bico de gaz. 

Em frente á travessa de Paysandú é esse largo 
accessivel por uma escada. 

LARGO DO CARMO 

Pequeno, com um chafariz no centro e a Egreja 
e o convento do Carmo. 

Fica á cavalleiro da ladeira do seu nome. 

LARGO DOS GUAVANAZES 

No bairro de Santa Cecilia e no fim da rua 
Visconde do Rio Branco. 

E' o largo mais bonito da cidade, bastante espa
çoso, com bonitos predios e caprichosamente arbo
risado. 
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E' atravessado pelas ruas Duque de Caxias e 
dos Guayanazes (ambas percorridas pelos bonds de 
Santa Cecília e Bom Retiro) e delle começam a rua 
dos Guayanazes, travessa deste nome e alameda dos 
Bambús. 

LARGO DO AROUCHE 

No bairro de Santa Cecilia. Tem a fórma quasi 
rectangular, com uma columna de cantaria no centro, 
tendo em cima Mercurio empunhando um lampeão 
de gaz. E' regularmente arborisado. Nelle fica o 
Laboratorio de Analyses Chimicas. 

Tem communicação com as ruas Victoria, Arou
che, General Ozorio e Bento Freitas. 

Contiguo a elle fica um outro largo do mesmo 
nome, recentemente arborisado, todo calçado e com 
communicação para as ruas Rego Freitas, Jaguaribe, 
Sebastião Pereira, Dr. Abranches, Amaral Gurgel e 
Maria Thereza, ' sendo esta ultima atravessada pelos 
bonds de Santa Cecília, Barra Funda e Perdizes. 

LARGO DO JARDIM 

No bairro da Luz, no fim da rua Florencio de 
Abreu e ao iado da estação da Luz. Nelle começa 
a avenida Tiradentes. 

Nelle ficam a Eschola Modelo Prudente de Moraes, 
o Seminario Episcopal e o Jardim Publico. 
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LARGO DO GENERAL OZORIO 

Na Luz, com a fórma triangular. 
E' calçado dos lados e percorrido por bonds; 

não é ajardinado. 
E' atravessado pelas ruas do Triumpho, General 

Ozorio e Estação. 

LARGO DE SANTA CECJLJA 

No bairro do seu nome, com a Egreja de Santa 
Cecilia, a capellinha de Santa Cruz e um chafariz. 
E' o ponto de parada dos bonds da rua Victoria. 

Es:á em communicação com as ruas das Pal
meiras, Dr. Sebastião Pereira, D. Veridiana Prado 
e Dr. Abranches. 

LARGO DA MEMORIA 

Entre a rua Formosa, travessa do Paredão, la~ 
deiras do Piques e da Memoria e proximo ao largo 
do Riachuelo. 

Tem dos lados das ladeiras uma praça triangular, 
muito maltratada, cercada de dous lados. por um 
gradil de ferro e com algumas arvores. No alto 
dessa praça ergue-se uma desconsolada pyramide de 
cimento, cuja historia ninguem me soube contar. 

/ 
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LARGO DA CONCORDIA 

No Braz. Tem no centro uma columna sobre a 
qual ha em bronze a figura da Aurora empunhando 
um bico de gaz. Nelle ficam o Mercado e um Grupo 
Escholar ( secção feminina ) • 

E' atravessado pela avenida Rangel Pestana e 
está em communicação com as ruas do Ladario, 
Chavantes, Müller, Francisco Caquito e Concordia. 

LARGO DA. LIBERDADE 

Atravessado pela rua da Liberdade. E' calçado, 
arborisado, tendo no centro uma columna com uma 
figura empunliando um lampeão. 

Nelle desembocam as ruas Dr. Galvão Bueno, 
dos Estudantes, Carlos Gomes e Assembléa, que 
ahi juntam-se. 

E' percorrido pelos bonds da Liberdade e Ponte 
Grande. 

Ahi fica uma capellinha. 

LARGO DE S. PAULO 

Entre as ruas da Gloria e Conselheiro Furtado. 
Tem no centro um grande barracão, destinado ã 

principio para um mercado, e que hoje serve para 
deposito de carne verde. 

Tem no centro do barracão um pequeno chafariz 
com as seguintes inscripções: Intendente, J. T. 
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Piza e Almeida. - Constructor, José Marag/iano. 
1895.- Concluído. Maio 1898. Intendente de obras 
Dr. Gomes Cardim. 

A carne é conduzida directamente do Matadouro 
em carros fechados, por meio de uma linha de trilhos • 
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DISTRICTOS DO MUNICIPIO 

O municipio da capital, creado pela Provisão de 
5 de abril de 1560, comprehende os seguintes dis
trictos: Sul da Sé, creado em 25 de janeiro de 1554; 

Norte da Sé pela Lei de 15 de outubro de 1827; 

Braz por Alvarâ de 8 de junho de 1818; Con
solação pela Lei n. 33 de 23 de março de 1870; 

Santa lp!zigenia pelo Alvarâ de 21 de abril de 1809 ; 

Penha de França por Alvarâ de 26 de março de 
1796; S. Miguel pela Lei n. 1 de 11 de fevereiro 
de 1871; Sant'Atma pela Lei n. 99 de 4 de abril de 
1889 ; Nossa Senhora do O' por Alvarâ de 26 de 
março de 1795 ; Vil/a Marianna pela Lei n. 370 de 
3 de setembro de 1895; Santa Ceei/ia pela Lei n. 622 

de 26 de junho de 1899 ; e Belcmzinho pel~ Lei n. 623 

de 26 de junho de 1899. 
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DIVISAS 

Norte e Sul da Sé 

Por Acto do Governo de 4 de ago:;to de 1863 foram 
marcadas as seguintes divisas : Os dous districtos de 
paz ficam divididos desde a ponte do Piques, inti
tulada 7 de abril, pela ladeira vulgarmente chamada 
- do Dr. Falcão - que vem dar no fim da rua Di· 
reita até o largo da Sé, e d'ahi pela rua da antiga 
fundição até o becco que separa a casa da Marqueza 
de Santos da do fallecido Dr. Moura, servindo a dita 
ladeira e as mencionadas ruas de divisa dos referidos 
districtos, de maneira que as casas do lado superior 
dessas ruas e ladeira pertençam ao districto do Sul 

'~ e as do lado inferior ao do Norte. 
Por Acto.de 6 de setembro de 1872 declarou o Go

verno que ao districto do Sul ficariam pertencendo os 
predios entre a travessa do Collegio e a rua da Fundição. 

Em 3 de novembro de 1849 haviam sido pelo 
Governo da Provinda marcadas estas divisas, auto
risado pela Lei Provincial n. 20 de 27 de fevereiro 
de 1836: Desde a ponte Sete de Abril subindo pela la
deira que vai dar no largo de S. Francisco e se· 
guindo pela rua do Jogo da Bola até á de S. Gon-

t-... çalo, pela qual descerá até á travessa detrás da Sé, 
seguindo por ella até o cento da Torre de Santa 
Thereza e d'ahi ao barracão da Camara, seguindo pela 
ladeira do Carmo até á ponte do mesmo nome, fi. 
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cando as ruas mencionadas servindo de divisa dos 
referidos districtos, de maneira que as casas do lado 
superior das mesmas ruas pertencerão ao districto do 
Sul e as do lado inferior ao do Norte. 

BRAZ 

Com a Sé pelo Tamanduatehy ; com a Penha pelo 
rio Aricanduva; com Santa lphigenia pelo Tieté; e 
com S. Bernardo pela estrada que segue de Mogy das 
Cruzes a Santos ( Relatorio do Dr. Nabuco de Araujo, 
1852 ). 

Do livro do tombo da Freguezia consta que a an
tiga capella do Senhor Bom Jesus de Mattosinhos, 
então filial da Freguezia da Penha de França, foi erecta 
em Freguezia collada por Alvará Real de 8 de junho 
de 1818 e Provisão do Bispo D. Matheus de Abreu 
Pereira de 27 de agosto de 1819. 

O Alvará é assim concebido: « Eu El-Rei como 
governador e perpetuo administrador que sou do 
Mestrado Cavallaria e Ordem de Nosso Senhor Jesus 
Christo. Faço saber que attendendo ao -que por con
sulta da Mesa da Consciencia e Ordens subfü á Minha 
Real Presença ; Hei por bem Erigir em Freguezia 
collada a Capella do Senhor Bom Jesus do Mat
tosinho filial da Freguezia da Penha de França do 
Bispado de S. Paulo, desmembrando desta Freguezia 
e da da Sé o territorio que lhe deve ficar perten
cendo. Pelo que mando ao Reverendo Bispo de 
S. Paulo do meu Conselho que designe ã esta nova 
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Freguezia os limites que forem mais convenientes. Este 
se cumprirâ como nelle se contem sendo registrado 
nos livros da Camara do Bispado de S. Paulo, da 
nova Freguezia e das que com ella ficam confinando 
e passado pela Chancellaria das Ordens. Rio de 
Janeiro, 8 de junho de 1818 . - Rei>. 

A Provisão do Bispo D. Matheus é do theor se
guinte : «D. Matheus de Abreu Pereira por Mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostolica, Bispo de S. Paulo 
do Conselho de Sua Magestad~ Fidelíssima, etc. 
Aos que o presente Edital virem ou delle tiverem 
noticia Saude e Benção em o Senhor. Fazemos saber 
que pelo muito Reverendo Joaquim José Rodrigues 
Vigario Collado da nova Freguezia do Senhor· Bom 
Jesus do Mattosinho desta cidade nos foi representado 
que queria se declarasse os limites da sua Freguezia 
portanto estando Nós munidos com a faculdade de 
Sua Magestade Fidelíssima e depois de ouvirmos 
os muito Reverendos Parochos confinantes e correrem 
os mais termos necessarios. Havemos por bem de
terminar que fica esta nova Freguezia do Senhor 
Bom Jesus dividida com a 'Freguezia da Sé pelo ri
beirão Tamanduatehy, principiando onde elle faz 
barra no rio Tieté, e seguindo pelo mesmo ribeirão 
acima até divisar com a Freguezia de S. Bernardo, 
ficando pertencendo os moradores da parte daquem 
do dito ribeirão á Freguezia da Sé, e os da parte 
dalem â nova Freguezia do Senhor Bom Jesus e com 
a Freguezia de Nossa Senhora da Penha de França 
ficam divididas pelo ribeirão Aricanduva, princi· 
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piando onde elle faz barra no rio Tieté e seguindo o 
mesmo ribeirão por elle acima até ã sua vertente 
onde principia a verter e dahi po: diante seguindo 
a rumo direito á leste ficando em consequencia com
prehendido todo o bairro do Pilar para a dita nova 
Freguezia do Senhor Bom Jesus. E para constar 
mandamos passar a pre3ente que serã publicada pelo 
muito Reverendo Vigario Collado da nova Freguezia 
em hum dia festivo á Estação da Missa Conventual 
e ao depois afixada: no logar co3tumado por 15 dias 
e registrada no livro do tomb::> e com certidão sua 
nas costas deste será remettido ã Camara Episcopal· 
Dada em S. Paulo sob nosso signal e sello das nossas 
armas aos 27 de Agosto de 1819. 

Eu Pad:e Fernando Lopes de Camargo, Escrivão 
Ajudante da Camara de S. Exa. Reverendíssima o 
escrevi.- D. Matheus Bispo>. 

Estas divisas foram alteradas em s de dezembro 
de 1831 pelo então Bispo- D. Manoel Joaquim Gon
çalves d' Andrade. 

Na Provisão se lê: Que distando o bairro do 
Pilar com seus ultimos moradores 7 leguas da Fre
guezia de Bom Jesus de Mattosinhos, emquanto que da 
Freguezia de S. Bernardo, distavam só 3 leguas, pas
sava o dito bairo do Pilar e seus moradores para a 
parochia de S . Bernardo, desligando-se da Freguezia 
do Senhor Bom Jesus de Mattosinhos e mandara 
mais que o Parocho do Senhor Bom Jesus riscasse 
do seu rol os moradores do dito bairro e os de 
S. Bernardo os alistasse ao seu rol. 
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Estas divisas foram assim conservadas até 1897 
quando foi creada a Freguezia de S. José de Belem 
( não reconhecida pelo governo do Estado ) pelo bispo 
D. Joaquim Arco Verde em 14 de julho com as 
seguintes divisas: « Tomará como ponto de partida 
a linha divisoria á margem esquerda do rio Tielé, 
onde começa a avenida Figueira até á rua Bresser ou 
no ponto ·cm que deve chegar á mesma rua Bresser 
em prolongamento, seguirá esta rua em toda sua 
extensão até o edificio e canto dos terrenos do Hy
ppodromo ; dahi continuará em direcção recta até o 
primeiro alto da rua da Mooca, onde actualmente estão 
plantados dous pinheiros. Dahi seguirá a mesma rua 
da Mooca, passando pelas vertentes do 1·iacho Ca
çandica, procurando o valle do Tatuapé e irá ter 
ao ponto final da dita rua na ponte ou passagem 
do corrego Allemão, subirá o dito corrego até sua 
cabeceira e continuará em direcção recta até o 
alto do morro da Mooca em frente da Villa Pru_ 
dente. 

Des:e ponto a linha tomará a direcção do Sueste 
seguindo sempre pelo espigão do morro da Mooca 
acompanhando a estrada de rodagem e seguirá além 
pelo dito morro que forma o divisor das aguas das 
bacias de Aricanduva e Tamanduatehy. Chegando 
ás cabeceiras do rio das Pedras descerá pelo dito rio até 
á sua barra com o Aricanduva, descerá o Arican
duva até o Tieté pouco- abaixo da Penha, e conti-:
nuará pelo Tieté abaixo até o ponto de partida o 
principio da avenida da Figueirea. 
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A linha assim traçada formará os limites dos ter

ritorios das duas Freguezias do Senhor Bom Jesus 

do Braz e de S. José de Belem. 
Todo o territorio comprehendido ao lado esquerdo. 

da dita linha formará a nova Parochia de S. José de 

Belem ; todo o territorio comprehendido ao lado di
reito da dita linha ficará pertencendo á Parochia do 
Senhor Bom Jesus do Braz até · ás vertentes do rio 

das Pedras dahi até á sua barra com o Aricanduva 

á S. Bernardo ; de3cendo o Aricanduva pertencerá a 

Penha conforme as antigas divisas, ficando estabele

cido que nas ruas divisorias~ ambos os seus lados ficam 
pertencendo á nova Parochia de S. José de Belém. 

CONSOLAÇÃO 

A Lei n. 33 de 23 de marçode 1870, elevando á 
Freguezia o bairro da Senhora da Consolação, declarou 

que as suas divisas seriam: com Santa lphigenia: 

Começando na ponte sobre o ribeirão Anhangababú 

seguirão pela rua de S. José até o rio Tieté pela es

trada do Carvalho. 
A Lei n. 83 de 25 de abril de 1873, art. V, de

clarou ficar o lado esquerdo da rua de S. João, ora 
pertencente á Freguezia da Consolação, desannexado 

desta para pertencer á de Santa Iphigenia. 

Com Santo Amaro: A Lein. 23 de 1 de maio de 1854 

declarou ficarem alteradas as divisas entre as Fregue· 

~ias da ~é, S. Bernardo e Santo Amaro da seguinte 
·a: Pelo lado da Sé partindo do lpiranga de cima 
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pela estrada que vai pelo Curral Pequeno até encontrar 
a que vem de Santo Amaro para S. Bernardo, e pelo 

· lado desta freguezia seguindo pela referida estrada 
até o ribeirão do Curral Grande, e dahi a rumo di
reito até o morro do Gonçalinho, na estrada que vai 
para o Alvarenga, e seguida esta até o barranco do 
rio J urubatuba. 

A Lei n. 33 de 23 de março de 1870 declarou 
que as divisas entre Consolação e Santo Amaro se
riam as mesmas que regem actualmente. 

A Lei n. 62 de 4 de maio de 1879 desannexou 
do districto da Consolação para pertencer ao muni
cipio de Santo Amaro o sitio de João José da Silva. 

SANTA IPHIGENJA 

As divisas da freguezia foram determinadas pelo 
Bispo, D.. Matht:us de Abreu Pereira por edital pu
blicado em 6 de junho de 1809. «Fomos servido 
constituir termo dividente daquella nova Freguezia da 
Sé o rio Anhangabahú thé o rio Tumanduatehy thé 
fazer barra no rio Tieté, e para parte de cima do 
mesmo rio Anhangabahú thé á estrada que vai para 
Santo Amaro, ficando freguezes da Sé os que estão 
áquem dos mencionados rios e estrada e da nova 
Freguezia de Nossa Senhora da Conceição de Santa 
Ephigenia os que ficam além (Do livro do Tombo 
da Freguezia ). 

Divide com a Freguezia da Cotia pelo corrego 
Jaguarahé na distancia de duas e meia a tres leguas 

18 
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cortando pelo lado direito da parte de áquem até o sitio 
de Jeronymo Pedroso inclusive, e pelo esquerdo até o 
de João José exclusive, pertencendo á Santa Ephi·· 
genia o territorio á9uem do Jaguarahé. Com a fre· 
guezia do Juquery pelo alto da serra Juitirapaú em 
meia distancia de cinco leguas. Com a Freguezia da 
Conceição pelo rio Cabuçú ; com a da Penha pelo 
Tieté. Com a de Nossa Senhora do ó pelo Tieté 
e estrada até Sant' Anna inclusive, e dahi pela que 
segue para Juquery chamada Cantareira, pertencendo 
á Santa Ephigenia o territorio á direita ( da estrada) 
e á do ó o que fica á es1uerda da estrada. 
Com a villa do Parnahyba até o sitio Quitauna 
inclusive e com Santo Amaro pelo ribeirão da 
Traição. » ( Relatorio do Dr. Thomaz N. de Araujo, 
1852.) 

A Lei n. 33 de 23 de março de 1870, elevando á 
Freguezia o bairro da Consolação, declarou que os 
limites da nova freguezia com a de Santa Iphigenia 
começariam na ponte sobre o ribeirão Anhangabahú, 
seguindo pela rua S. João até ao rio Tieté pela es· 
trada do Carvalho. 

A Lei n. 83 de 25 de abril de 1873 declarou que 
a esta Freguezia ficaria pertencendo o lado esquerdo 
da rua de S. João, ficando desannexado rla Conso
lação. 

A Lei n. 89 de 18 de abril de 1870 desmembrou 
deste districto para pertencer ao município de Santo 
Amaro a parte do sitio de Joaquim Honorato de Ca· 
margo, que ainda lhe pertencia. 
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A Lei n. 7 de 18 de março de 1878 desmembrou 
desta freguezia para annexar á da Conceição dos 

Guarulbos a fazenda de João Ludo da Silva. 
A Lei n. 29 A de 18 de fevereiro de 1881 declarou 

extensiva a todo o prolongamento que se fizer na rua 
de S. João, freguezia de Santa lphigenia, a dispo· 
sição da Lei n. 83 de 25 de abril de 1873. 

PENHA DE FRANÇA 

A Lei n. 34 de 24 de março de 1880 annexou-a 
ao mumc1p10 da Conceição dos Guarulhos e a de 
n. 7 l de 3 de maio de l 886, ao da Capital. 

Suas divisas começam na ponte do ribeirão Arican
duva e findam na ponte do ltaquera. Divide com 
Santa lphigenia pelo Tieté acima desde o logar em 
que desagua o Aricanduva no Tieté e por elle su
bindo até onde desagua no mesmo o Cabuçú ; com 
a Conceição desde o logar em que desagua no Tieté 
o Cabuçú, até onde faz barra o ribeirão Itaquera ; 
com Itaquaquecetuba pelo Itaquera desde sua cabeceira 
até onde faz barra no Tieté ; e com o Braz pelo 
Aricanduva, onde faz barra no Tieté e seguindo o 
ribeirão acima até sua vert&nte ( Relatorio do Dr. 
Thomaz Nabuco, 1852). 

A Lei n. 16 de 18 de março de 1865, declarou 
que as d~visas desta freguezia com a de Itaquaquecetuba 
seriam: pelo rio do Tanquinho acima a passar pela 
fazenda do Itaqui, descendo pelo mesmo rio até o rio 
das Tres Pontes e deste até terminar no rio Tieté. 
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A Lei n. 15 de 9 de março ae l87i, declarou que 
ó sitio do Alferes Britovaldo Francisco Pereira, si
tuado na divisa das freguezias de Nossa Senhora da 
Penha de França e Itaquaquecetuba, ficaria desan
nexado daquella e incorporado á ultima freguezia. 

s. MIGUEL 

Districto creado pela Lei n. l de l l de fevereiro 
de 1871, supprimido pela de n. 41 de 30 de março 
do mesmo anno e restaurado pelo Decreto n. 170 de 
16 de maio de 1891. 

Suas divisas são: começando no rio Tieté, no 
logar denominado Barra Grande, seguirão a rumo 
direito á ponte do Tanquinho na estrada que com
munica a Capital com Mogy das Cruzes e seguindo 
pelo ribeirão do Tanquinho até á cabeceira e desta 
dírectamente á cabeceira do ribeirão Jacuhy; e deste 
ponto á rumo direito a um serrote no rincão de 
Bento José e deste seguindo pelo espigão, ficando as 
vertentes para a nova freguezia até o carrego pro
ximo á casa de José Leite ; e daqui seguirão directa
mente á porteira de Leonor Fernandes no rio das 
Tres Pontes e por este abaixo até o Tieté e con 
tinuará por este ao logar Barra Grande. 

SANT'ANNA 

Suas divisas principiam na Ponte Grande, acom
panhando o Tieté até á divisa da Conceição dos 
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Guarulhos, no rio Cãbuçú de Guapyra; segue o Ca
buçú acima até o bairro da Cachoeira ; dahi segue 
pelo Juquery-mirim abaixo até á antiga estrada de 
rodagem. Atravessando esta, procurando a cabeceira 
do Cabuçú de baixo, por este até o porto da Barra 
Funda e dahi Tieté acima até á Ponte • Grande, 
ficando comprehendidas nestas divisas as fazendas 
do Bispo e de Pedro Dollar . 

. NOSSA SENHORA DO o' 

Suas divisas principiam da fazenda denominada 
Quitauna pelo Tieté acima ( divisando com Santa 
Iphigenia) até á ponte de Sant' Anna e dahi pela 
estrada da Cantareira até á serrá do mesmo nome 
(divisando com Juquery) e segue pela cordilheira 
da mesma até o logar denominado Aguá, e dahi 
pelas vertentes que formam o ribeirão do Cavalleiro 
e por elle abaixo a desaguar no rio Juquery, por 
onde desce divisando com a villa do Parnahyba até 
chegar á fazenda do Barão de lguape e della pelos 
campos do Itahim a procurar o Quitauna, que está 
na margem do Tieté ( Relatorio citado, 1852'). 

A Lei n. 106 de 21 de abril de 1885 desannexou 
do districto do Juquery, municipio da Conceição dos 
Guarulhos e annexou ao districto de Nossa Senhora 
do O', municipio da Capital, a parte de terras per
tencente a Francisco Bueno de Siqueira. 

A Lei n. 57 de 16 de agosto de 1892 repro
duzincio esta disposição, restabeleceu neste 'ponto as 
divisas entre Nossa Senhora ·do O' e a villa do Ju· 
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query anteriores á elevação desta localidade á cate
goria de villa. 

VILLA MARIANNA 

Suas divisas são: Começando na avenida Paulista, 
no ponto em que esta é cortada pela estrada de 
Santo Amaro, seguirã.o pela mesma avenida e rua 
do Paraiso até o fim desta, dahi por uma recta 
até á casa da polvora; desta · até o rio lpiranga 
em direcção ao monumento deste nome . Deste ponto, 
pelo mesmo rio lpiranga abaixo até sua confiuencia 
no rio Tamanduatehy ; por este rio acima até e?· 
contrar a linha divisoria com o municipio de S. Ber
nardo; por esta lin~a e pela que divide o municipio 
de Santo Amaro até á estrada que desta Capital 
vae á villa do mesmo nome e por esta estrada até 
á avenida Paulista no ponto de partida. 

SANTA CECILIA 

Suas divisas são: Principiam na rua Jaguaribe, 
onde esta rua faz cruzamento com a rua D. V eridiana, 
descem pela mesma rua Jaguaribe até o largo do 
Arouche, seguem pelo lado direito do mesmo largo 
até o cruzamento da rua Victoria com a rua Vieira 
de Carvalho ; deste poiito seguem pelo lado direito 
do mesmo largo do Arouche até á rua Gene,ral Osorio; 
seguem por esta rua até á de S. João ; seguem por 
esta rua até á Duque de Caxias, desta á alameda do 
Triumpho e por esta até o fim ; seguem na mesma . 
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direcção dessa alameda até o rio Tietê ; depois por 
esse rio abaixo até á ponte do Anastacio ; deixando 
o. rio seguem a encontrar a Avenida Hygienopolis, 
atravessando o tanque do Pacaembú, seguem pela 
avenida Hygienopolis até á rua D. Veridiana e por 
esta rua até á rua Jaguaribe no ponto em que tiveram 
principio, comprehendendo o lado direito das ruas 
por onde passam. 

BELEMZJNHO 

Suas divisas são: Principiam na margem esquerda 
do rio Tietê, onde começa a avenida da Figueira, 
subindo a dita avenida até á rua Bresser (ou no ponto 
em que deve chegar a rua Bresser em seu prolonga
mento ) ; seguindo esta rua em toda. a sua extensão até 
o edificio e cantos dos terrenos do Hippodromo ; dahi 
continuando em direcção recta até o primeiro alto 
da rua da Mooca, onde actualmente estão plantados 
dous pinheiros ; dahi seguindo a mesma rua da Mooca, 
passando pelas vertentes do riacho Cavandoca, pro
curando o valle do Tatuapé e indo ter ao ponto final 
da dita rua na ponte ou passagem do corrego do 
Allemão ; subindo o dito corrego até á sua cabeceira 
e continuando na direcção recta até o alto do morro 
da Mooca, acompanhando a estrada de rodagem, e 
seguirão, além, pelo dito morro, que forma o divisor 
das aguas das bacias do Aricanduva e Tamandoatehy 
chegadas ás cabeceiras do rio das Pedras, descerão 
pelo dito rio até á sua barra e dahi até o ponto da 
partida, o principio da avenida da Figueira. 

I 
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DE S. PAULO Á SOROCABA 

A's 3 horas da tarde do dia 14 de maio de 1898 
deixei a cidade de S. Paulo e dirigi-me á cidade 
de Sorocaba, tomando ao lado da estação ingleza, 
na Luz, a estrada de ferro Sorocabana. 

De S. Paulo até proximo á estação de Osasco 
a estrada percorre uma extensão toda margeada de 
casas. De Osasco até Sorocaba contém ella as es
tações de Buruery, Cotia, S. João, Pinheirinhos, 
S. Roque, na cidade deste nome, Mayrink, de onde 
segue o ramal que vae até S. Pedro, passando · 
por Piracicaba e Itú, Pantojo, Rodovalho, com uma 
grande fabrica de cimento em construcção, Piragibú 
e Passa Tres. A talvez seis kilometros de distancia 
descortinei a illuminação da cidade, que logo des
apparece pelas curvas da estrada. 

A's 7 t;i da noite cheguei á estação de So
rocaba, onde tomei um carro, dos muitos que alli es~ 

tacionam, e fui hospedar-me no hotel Vicente, o 
melhor da cidade. 
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Toda a região atravessada pela linha ferrea desde 

Osasco até Sorocaba é quasi inculta, notando-se 

apenas algumas plantações de milho. 

TOPOGRAPHIA 

E' a cidade de um bonito aspecto, situada a 

O da capital do Estado, da qual dista 111 kilo

metros, construida em amphitheatro, sobre uma collina 

de 30 a 40 metros de elevação sobre o nivel do rio 
Sorocaba, que a atravessa, muito sinuoso, tendo 

junto da cidade 530 metros de altitude. 
De qualquer parte que o observador occupe vê 

desdobrarem-se deante de si os mais risonhos e en

cantadores panoramas. 

Em virtude da collocação da cidade, as ruas são 

quasi todas em suave ladeira, rectas, largas e com· 
pridas na maior parte, estreitas outras e tortuosas 
muito poucas, todas muito limpas, macadamisadas, 

com sargetas de pedra e passeios calçados com pedras 

de Itú. 
As casas são ainda na sua maior parte do sys

tema antigo, mas vão sendo substituídas por predios 
modernos, contando já a cidade muitos de excel

lente e solida construcção e de bonita apparencia. 

As praças são vastas e algumas arborisadas. 

Une as duas partes da cidade uma ponte de ferro 

êle 72 metros de extensão, de cinco vãos, e des. 
cansando sobre pilares e encontros de alvenaria de 
pedra. 
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A cidade não tem esgotos, nem agua canalisada, 
servindo-se a população da pessima agua do rio 
Sorocaba ou da que é vendida nas ruas em carrocinhas, 
que a vão buscar á chacara do finado Francisco 
Ferreira Leão. 

E' a cidade illuminada á kerosene, mas se-lo-á 
brevemente á luz electrica, para o que já se acham 
assentes 03 postes e collocados nelles os fios condu
ctores e as lampadas. 

Pena é que Sorocaba seja uma cidade triste e de 
vida tão monotona; ha pouco movimento nas ruas e as 
familias vivem em um retrahimento que contrista. 

Entretanto o povo é bom, generoso e hospitaleiro. 
Delle conservo as mais gratas recordações. 

Possue Sorocaba o edificio da Camara Municipal, 
as egrejas .. Matriz, do Rosario, S. Benedicto, Santo 
Antonio, Santa Cruz, o mosteiro de S. Bento, o 
Recolhimento de Santa Clara, um grupo escolar, 
tres fabricas de fiação, uma de estamparia no Voto
rantim, uma a vapor de calçado, tres de chapéos, 
cinco de cerveja, cinco de moveis, tres typographias, 
um banco, duas fabricas de velas, uma de louça, 
tres de fogos , duas de sabão, cinco de massa, uma 
de sellins, uma de carroças, duas de carros, quatro 
officinas de alfaiate, nove de ferreiro, tres de latoeiro, 
seis barbeiros, nove padarias, 25 botequins, 129 casas 
de seccos e molhados, 19 sapatarias, 15 açougues, 
uma phetQgraphia, quatro refinações de assucar, 
tres ourives, 19 lojas de fazendas, quatro pharmacias, 
tres ferradores, seis estabelecimentos mixto3 de mo· 
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lhados e fazendas, dous armadores, oito casas de 
generos alimenticios, cinco lojas de ferragens, tres 
depositos de madeiras, dous marmoristas, tres mar
ceneiros, dous vidraceiros, dous relojoeiros, dous 
bilhares com botequim, tres casas de couros e arreios, 
uma serraria de madeira a vapor, uma loja de roupas 
feitas, duas olarias, quatro restaurantes e tres boteis, 
sendo o mais importante, pela fina sociedade que re
cebe, o Vicente. 

Tem ainda a cidade 1. 770 predios, quatro me
dicos e tres advogados, duas lojas maçonicas, a 
Quime de "Novembro e a Perseverança Terceira. 
Possue ainda o theatro S. Raphel, em ruínas, e duas 
sociedades recreativas, o Club dos Aymorés e o 
Club União, ambas com bilhares e diversos jogos 
licitos e muito frequentadas. 

A cidade é banhada pelos rios Sorocaba e Su
piriry e pelos corregos Itararé, Tavacahy e ltabacahy. 

Tem a cidade agencia de correio e, além do tele
grapho da Sorocabana, mais o estadoal, que a põe 

em communicação com diversas cidades do Estado. 

RUAS 

Tem a cidade actualmente 54 ruas, umas situadas 
á margem esquerda e outras á direita do rio Sorocaba. 

A mais comprida é a. Floriano Peixoto, antiga rua 
da Penha, tendo 900 metros de extensão, com largura 
irregular, recta e em ladeira. Começa na rua das 

Flores e termina na Coronel Moreira Cesar. 
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Seguem-se as ruas Direita, S. Bento, com a Ca
mara e o recolhimento de Santa Clara; Commercio, 
antiga Cadeia ; Ponte, Rosario, antiga Commercio, 
e Passagem das Tropas; Flores, com o Grupo Es
cholar; Coronel Tamarindo, antiga Sete de Setembro ; 
Intendencia, Dr. Piza Guimarães, ruas recem
abertas e situadas na Villa Guimarães; Prazeres, 
Padre Luiz, antiga Ro3ario e depois Municipal ; Ge· 
neral Carneiro, antiga Serrado; Memoria, Ypiranga, 
antiga dos Pinheiros; Treze de Maio, antiga do Z, 
pela fórma que tem ; Santa Gertrudes, Coronel Mo
reira Cesar, antiga Independencia ; Cesario Motta, 
antiga Esperança; Jacurupava, Violas, Alegre, Re
dempção, antiga S. Francisco; Rica, com uma bica, 
de S. Bento, que fornecia agua A população; Santa 
Clara, Boa Vista, Coronel Cavalleiros, antiga Nova 
Constituição ; Santa Cruz, com a capella do mesmo 
nome e o Asylo de S. Vicente de Paulo ; Itararé, 
Brigadeiro Raphael Tobias, antigo becci:> do Theatro; 
Conselho, Matriz, Santo Antonio, com a fabrica de 
tecidos Nossa Senhora da Ponte ; Hospital, Estação, 
Piques, Cemiterio, Ipanema, Bom Jesus, com a Ca· 
pella de S. Benedicto ; Aldeia, Liberdade, Supiriry, 
Margem, S. Paulo, antiga Contagem das Tropas ; 
Aurora, Boa Morte, com uma egreja em construcção; 
Morros, Carmelitas, Votorantim, Santa Maria, com a 
fabrica de tecidos deste nome ; Olaria, José Manoel, 
Quitanda, antiga Amargura. 
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BECC03 E TRAVESSAS 

Inferno, da Via Sacra, S. Benedicto, S. Fran
cisco, lporanga, Equador, Tanque, Porto dos Ca-
vallos, da Matriz e travessa do Bom Jesus. • 

LARGOS 

Matriz, com um chafariz no centro e dos lados 
a matriz e os bellos predios do Sr. Antonio Xavier 
de Araujo, o primeiro predio da e.idade, e o do 
Sr. Francisco Grandino; Santa Cruz, de S. Bento, 
com a egreja e o convento de S. Bento ; Frei Ba
rauna, com o jardim publico ; Independencia, Santo 
Antonio, Municipal, Santa Gertrudes, Rosario, com 
a egreja deste nome e uma importante fabrica de 
calçados; Boa Morte, Santa Cruz, Assunguy, Supiriry 
e Cemiterio. 

EGREJAS 

Matriz 

A Matriz fica situada no largo do seu nome e ao 

lado do Gabinete de Leitura Sorocabense. 
E' um templo grande, sem belleza no seu exterior. 

Tem quatro janellas, uma unica porta de entrada e 
acima do entablamento dous triangulos, um menor 
e outro maior, tendo no vertice deste uma cruz. 

Possue uma torre á esquerda e abaixo della um 
mostrador e uma janella. 
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O seu interior é simples, as paredes despidas de 
ornatos, os pulpitos e as tribunas sem gosto artistico ; 
em compensação, porém, os altares possuem obras 

de talha bonitas . e douradas e as imagens honram ao 
esculptor que as esculpiu. 

Tem a capella-mór, com quatro tribunas, duas 
das quaes fingidas, um rico altar com a Senhora da 
Ponte, padroeira, no centro, tendo á direita s: João 
e á esquerda S, Roque. Perto do arco cruzeiro pende 
uma tampada de prata. 

No corpo da egreja ha oito tribunas, dous pulpitos. 
14 quadros da Via-Sacra e seis altares: nos da direita, 
em um com a Senhora do Rosario, no centro, e aos 
lados S. Domingos e Santa Isabel ; em outro o 
Senhor do Bomfim, com S. Francisco em adoração ; 
em outro S. José; nos da esquerda, em um o Co
ração de Jesus, tendo em baixo S. Luiz Gonzaga, á di
reita S. Miguel e á esquerda S. Vicente de Paulo ; em 
outro, Nossa Senhora das Dores e Santa Rosa, e em 
outro, finalmente, o Senhor dos Passos e S. Sebastião. 

No consistorio, que fica á esquerda da egreja, ha um 
altar com um nicho, e nelle o Sagrado Coração de 
Jesus, o Senhor na prisão, Nossa Senhora das Dôres e 
o Senhor Ressuscitado. Abaixo do altar fica o Santo 
Sepulchro com o Senhor Morto. 

A sachristia, que fica á direita d'l egreja, possue 
um retabulo da Conceição e aos lados S, Francisco 
de Assis e S. Francisco de Paula. 

Consultámos o livro do tombo da Matriz, o qual 
tem a data de 1747, constando delle que a freguezia 

19 
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foi creada em 1646 e erecta canonicamente em 20 de 
janeiro de 1797. 

EGREJA DO R03ARIO 

Fica situada na praça do seu nome e contigua 
ao Collegio Diocesano, a que pertence. 

E' um templo pauperrimo e feio, tanto no inte• 
r'or como no exterior. 

Tem nà frente cinco janellas e uma velha e pouco 
decente porta de entrada. Na ultima janella do lado 
direito ficam dous pequenos sinos. 

Tem tres altares, um com a Senhora do Rosario, 
que occupa o altar-mór, e mais dous collateraes, 
com a Sacra-Familia e Nossa Senhora da Graça. 

CAPELLA DO BOM JESUS OU S. BENEDICTO 

Na esquina· das ruas do Bom Jesus e das Flores. 
E' um templo sem gosto nem belleza, tem tres 

janellas, a porta da entrada e um altar com as 
imagens do Senhor Bom Jesus e de S. Bene
dicto. 

Seu interior é· decente. Estão construindo ao lado 
uma torre. 

RECOLHIMENTO DE SANTA CLARA 

Na rua de S. Bento, esquina da do Padre Luiz 
e defronte da de Santa Clara. 
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Começou em 18II, no edificio que actualmente 
occupa, ao lado da egreja de Nossa Senhora do Ro
sario, doado pelo capitão Salvador de Oliveira Lima, 
sob condição de terem nelle jazigo os seus descen
dentes. 

Foram fundadores do recolhimento D. Manoela 
de Santa Clara e sua irmã D. Rita de Santa lgnez, 
naturaes de Sorocaba, que se acham sepultadas nesse 
mesmo recolhimento, tendo D. Manoela fallecido a 
31 de maio de 18 33 e D. Rita a 9 de setembro 
de 1842. 

Começou . com seis educandas, o que foi autori
sado por alvará de D. João VI, de 22 de junho 
de 1810 • . Tem actualmente 30 freiras. 

O recolhimento é pauperrimo, mantendo-se com 
o aluguel de algumas casas, que produzem a renda 
mensal de 700$ a 800$000. 

A:egreja annexa ao recolhimento é um templo por 
de mais pobre: tem a capella-mór com quatro tribunal 
fingidas e um altar com o Santíssimo Coração de Jesus 
no tbrono; abaixo Nossa Senhora do Rosario e aoss 
lados Santa Clara e S. Francisco de Assis. 

No _corpo da egreja ficam: um pulpito, dous al
tares com o Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora do 
Carmo, e o côro das freiras. Do lado do Evangelho 
ficam o confissionario e a sachristia. 

Nos fundos da egreja existe um deposito de ossos 
e 14 jazigos, acima dos quaes ha uma pedra mar· 
more com a inscripção seguinte: « 1886. Estes car
neiros foram edificados sendo regente a Madre Dona 

/ 
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/gnacia da Trindade e syndico Joaquim de Almeida 
Pedroso.> 

MOSTEIRO DE S. BENTO 

No largo do mesmo nome. E' um edificio gasto. 
pelos annos e sem o menor gosto esthetico. 

Tem quatro cellas:em cada um dos douspavimentos, 
desoccupadas actualmente, pois o convento está aban
donado. 

A egreja fica á esquerda do convento ; tem na 
frente tres janellas e a porta da entrada. A torre fica 
á esquerda e tem dous sinos. 

O seu interior nada offerece de notavel. 
Possue a capella-mór com um altar, em que se 

acham as imagens de Sant' Anna no centro e São 
Bento e Santa Escholastica aos lados. 

No corpo da egreja ha dous pulpitos e dous al
tares, um com Santa Gertrudes e outro com a Se
nhora do Pilar. 

Ao lado da capella-mór fica a sachristia, onde 
acha-se a sepultura do P. M. Prégador Fr. Vicente 
da Conceição Rocha, fallecido a 18 de fevereiro de 
1882. 

CAPELLA DE SANTO ANTONIO 

Fica no largo do mesmo nome. 
E' um templo de feio aspecto e de pobre orna

mentação. 
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Tem na frente duas janellas e a porta de en
trada. 

Possue a capella-mór com duas tribunas fingidas 
e um altar com Santo Antonio, S. Joaquim e Nossa 
Senhora da Conceição. 

No corpo da egreja ficam dous altares com o 
Senhor do Bomfim e Nossa Senhora da Boa Morte. 

Ao lado direito da capella-mór existe a sachristia. 

CAPELLA DE SANTA CRUZ 

Fica no largo de seu nome, no fim da rua Ita
raré e ao lado da rua de Santa Cruz. 

E' um templo velho, acaçapado, com as paredes 
ennegrecidas e com um interior bastante lugubre ; 
foi reconstruido em 1877. 

Tem na frente duas janellas e a porta de en
trada e ao lado uma janella com tres sinos e uma 
porta. 

Possue o altar-mór com um pequeno quadro de 
S. Vicente de Paulo no centro e Nossa Senhora das 
Dores e S. José aos lados. 

No corpo da egreja ha dous altares, com o Senhor 
Bom Jesus e Nossa Senhora do Carmo. 

Ao lado direito da capella-mór existe a sachristia, 
que é um pardieiro ; o tecto não é forrado, nem o 
chão assoalhado. 

Na frente da capella-mór fica um cruzeiro e nos 
fundos, e na rua de Santa Cruz, o A3ylo de S. Vi
cente de Paulo, ainda em construcção. 

/ 
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CAMARA MUNICIPAL 

A Camara Municipal funccionava antigamente na 

rua da Cadeia, hoje do Commercio, no predio que é 

actualmente occupado pela Loja Maçonica Perseve

rança Terceira, tendo-se mudado para o predio actual, 
na rua de S. Bento, a 26 de julho de 1862. 

Occupa um predio velho, sem gosto artístico, 

modestamente mobiliado e sem as precisas · accom

modações, N elle funccionam todas as repartições mu

nicipaes e o Jury, sendo a parte terrea occupada pela 
cadeia. 

No pavimento superior, á direita, existe a sala 

das sessões com um retrato do Marechal Floriano 

Peixoto e o Archivo, onde se acha um oratorio com 

a imagem de S. Jorge ; no centro a Collectoria e á 

esquerda a sala do Jury e a em que dão audiencia 
• os Juízes. 

O rendimento da Camara é · annualmente de 

150:000$000, 

GABINETE DE LEITURA SOROCABANO 

Es:á estabelecida esta importante instituição litte

raria em um ·predio proprio, na praça da Matriz, es
quina da rua de S, Bento. 

Foi fundado a 13 de janeiro de 1867 ~ 

Dispõe de cinco salas, todas mobiliadas com gosto, 

estantes,. mesas de leitura e os mais accessorios in
dispensaveis a uma boa bibliotheca. 
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Das paredes pendem diversos mappas geogra
phicos, quadros de historia natural e retratos, entre 
os quaes o de D. Pedro II, do Marechal Floriano, 
de Sadi-Carnot e o de Maylasky, um dos fundadores 
do Gabinete. 

Possue cinco mil volumes encadernados e mil e 
duzentos em brochura, todos de obras escolhidas. 

O Gabinete dispõe de um fundo de 52: 000$ e tem 
uma renda mensal, producto da contribuição dos 
socios, de 400$000. 

Ao lado esquerdo funcciona o Club dos Aymorés. 

l\iERCADO 

Fica no largo de Santo Antonio, entre as ruas 
deste nome e do Padre Luiz. 

Consta de um telheiro, circumdado por diversos 
estabelecimentos commerciaes. 

Abaixo do telheiro ha 17 taboleiros com aves do • 
mesticas, verduras, fructas e outros productos da 
pequena lavoura . 

ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO 

E' um edificio regular, de nove janellas no se
gundo pavimento e seis portas e duas janellas no 
primeiro. 

No pavimento terreo funccionam, á esquerda, o 
telegrapho, á direita um restaurante, ficando no centro 
a entrada e sabida dos passageiros e a bilheteria. 
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No andar superior ficam os escriptorios. 
A' esquerda da estação fica um vasto armazem 

para recebimento das mercadorias ; á direita, as offi
cinas de reparação das machinas e na frente, entre 
a linha ferrea e a estação, uma serraria. 

CEMITERIO 

Fica desviado da cidade, bem localisado, no alto 
do Piques. 

Foi construido em r862. 
E' todo murado, bastante grande, muito limpo e 

com bonitos mausoléos. 
Tem uma capella com um altar de Nossa Se

nhora da Piedade. 
No alto do portão da entrada occorre a seguinte 

inscripção : 

Dormiunt 

et requiesca11t in pace Domini 

Do logar em que está situado avista-se a cidade -
por inteiro. 

O antigo cemiterio era ao lado do mosteiro de 
S. Bento, tendo sido bento a 4 de fevereiro de 
1826. 
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JARDIM .MUNICIPAL 

· Occupa uma grande área, comprehendida entre as 
ruas Alegre, Santa Gertrudes e Cesario Motta e 
uma travessa. 

E' todo gradeado de ferro; tem quatro entradas 
e no centro um elegante pavilhão com um coreto 
para musica. 

Está zelosamente tratado. 
Possue bellas ruas plantadas de magnolias e 

outras arvores e bonitos canteiros, onde vicejam 
odorantes flores. 

A um dos lados, na rua de Santa Gertrudes, 
fica a capellinha de S. João. 

CHACARA DA SAUDE 

Essa chacara, uma das mais aprazíveis vivendas 
de Sorocaba, é propriedade do Dr. Nicoláo Ver
gueiro. 

Nella existe um parreiral com 40.000 ·cepas, oc
cupando uma área de oito alqueires. 

A plantação foi iniciada em 1888, com muitas 
qualidades de uvas européas e americanas. A ex
periencia, porém, demonstrou serem mais apropria
das ao clima da cidade duas qualidades de uvas 
americanas, a Norton's Virginia e a Blak July, ambas 
introduzidas, ha mais de 30 annos, no Estado de 
S. Paulo, pelo fallecido Sr. Fogg. 
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Por emquanto só a terça parte do parreiral está 
produzindo e permitte o calculo de uma pipa de 
500 litros por 250 pés. 

Os vinhos produzidos são o Sangue Paulista e 
o Caboclo, que são muito saborosos, podendo ri
valisar com os melhores que importamos da Europa. 

ll\lPRENSA 

O primeiro jornal que se publicou em Sorocaba 
foi o Cometa, cujo primeiro numero appareceu a 8 

de fevereiro de 1852. Seguiram-se depois o Defen· 
sor, em 1852; o Monitor, em 1856; o Araçoyaba• 
em 1866; o Sorocabano, em 1870; o Americano, 
em 1871 ; o Sorocaba, em 1872; o Ipanema, em 
1872; a Gazeta Commercial, em 1874; a Voz do 
Povo, em 1875; o Colombo, em · 1876; a Gazeta de 
Sorocaba, em 1878; o. Diario de Sorocaba, em 1880; 

o Alfinete, em 1891; a Voz do Povo, em 1892, e 
o Quinte de Novembro, em 1893. 

Além desses jornaes, appareceram outros; cuja 
existencia foi ephemera. 

INSTRUCÇÃO 

Além do Grupo Escholar Antonio Padilha, que 
funcciona na rua das Flores, esquina da rua Raphael 
Tobias, mantem mais o Estado uma aula nocturna, que 
funcciona no Grupo Escholar, e escholas nos bairros 
do Cerrado, Jundiaquara, Sarapuhy e Votorantim • 
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Ha na cidade diversos collegios particulares, o 
Collegio Diocesano e uma aula nocturna, mantida 
pela loja maçonica Perseverança Terceira. 

POPULAÇÃO 

A população da cidade é de II a 12.000 habi· 
tantes e a do municipio de. 20.000. 

Ha na cidade cêrca de 2.000 italianos. 
A população é pacifica, ordeira e amante do 

trabalho. 
. As familias occupam-se em fabricar redes e obje

ctos proprios para montaria. A classe proletaria 
emprega-se nas fabricas. 

Sorocaba é uma cidade pobre ; rarissimas são as 
fortunas que nella se encontram, e essas mesmo 
pequenas. 

FàBRICAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM 

A cidade tem tres fabricas de fiação e tecelagem: 
a de Santa Rosalia, a de Santa Maria e a de 
N. S. da Ponte. 

SANTA ROSALIA 

Esta fabrica, de propriedade do Sr. Francisco 
de Paula Mayrink, está situada em um Plaleau e 
occupa um vasto edificio, á margem do rio Sorocaba 
e da estrada de ferro Sorocabana, a pouco mais 
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de um kilometro da cidade e com a frente voltada 
para o nascente. 

Tem o edificio 201 metros de frente e 150 de 
fundos. 

Dispõe de diversas officinas, entre as quaes uma 
para concertar os objectos da fabrica, uma com um 
dynamo da força de 25 cavallos e que serve para 
tocar a bomba electrica que conduz a agua do rio 
para um grande tanque, com tres e meio metros de 
profundidade e existente na frente da fabrica, sendo 
a differença do nivel entre o rio e o tanque de 28 

pés inglezes. 
Move a fabrica um motor de 650 cavallos, devendo, 

quando a fabrica contiver mil teares, para o que já 
se acha apparelhada com todos os elementos, ter 
uma força de l.300 cavallos. 

A fabrica de nação funcciona á direita do edificio. 
O algodão, recebido em fardos, é conduzido para 

o picador e depois levado para oa batedores, de 
onde passa para as cardas. 

E' maravilhoso o mecanismo das cardas. Recebe 
o algodão em rolo, o qual entra para um callender 
transformado em fios tão tenues, que parecem flocos 
de neve. Do callender sabe um fio para as puxadas, 
que preparam o algodão, dando-lhe maior consis
tencia ; dahi passa para diversas machinas com carre
teis que vão tornando o algodão cada vez mais 
fino; depois para machinas continuas, depois para a 
urdidura, para o engommador e dahi finalmente para 
os teares. 
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A fabrica acha-se perfeitamente montada com os 
mais aperfeiçoados machinismos e deve, quando ficar 
concluída, ser uma das primeµ-as do Brazil. 

SANTA MARIA 

Consta de um edificio rectangular construido de 
tijolos e alicerces de· granito, com superstructura 
de madeiras duras do paiz e coberto de telhas na
<:ionaes, tendo uma superficie de 3.150 metros qua
drados, dividido em cinco compartimentos, formando 
uma sala de tecelagem, uma para a urdição, uma 
para fiação e cardas, uma para a machina a vapor 
e outra para as caldeiras ou geradores. 

A superficie dos terrenos pertencentes ao esta
belecimento é de 3. 150 metros quadrados, occupados 
pelo edificio, e mais 68 .• 850 metros quadrados, que 
o circumdam. 

Um ramal ferreo particular liga a frente do edi
ficio com a via-ferrea V otorantim e com a estação 
da Sorocabana. 

O motor geral da fabrica consta de uma machina 
a vapor de expansão e condensação, com um cylindro 
de 23 pollegadas de diametro e 48 de percurso, 
volante de 18 pés; com jabres para receber nove 
cabos de pollegada e tres quartos de diametro, 
construido para desenvolver uma força de 250 ca
vallos effectivos, com pressão de 100 libras. 

Uma caldeira de aço, de 28 pés de comprimento 
por sete de diametro, typo Cornewall, alimenta a 

,,r 
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machina com vapor, havendo logar para montar uma 
segunda caldeira egual, ou mesmo uma terceira. 

Uma chaminé de 30 metros de altura, construida 
de tijolos, com o competente para-raios, faz a tiragem 
necessaria. 

Possue mais o estabelecimento um motor electrico 
de 12 cavallos, que manobra á distancia de 150 metros 
as bombas que supprem com agua do rio Sord'caba. 

Um tanque de ferro, da capacidade de 50.000 

litros, domina, pela sua elevação, a summidade do· 
edificio, distribuindo agua para os differentes mis
téres. 

Para fabricação de tecidos do typo Busto o edificio 
tem dimensões para conter r 50 teares com fiação e 
cardas correspondentes. 

O estabelecimento contém actualmente r ro teares 
mecanicos e todas as machinas necessarias para 
o preparo do fio em espu!as, carreteis e urdição. 
Possue uma esplendida machina de engommar o fio, 
machinas de dobrar e medir a fazenda, machina de 
preparar as peças, prensa para apparelhamento e 
prensa hydraulica para enfardamento ; torno mecanico 
e officina completa para concertos em edificio sepa
rado. 

As transmissões são todas de aço polido, em 
mancaes de bronze e lubrificadores automaticos. 

O combustível empregado é a lenha. 
São proprietarios dessa fabrica Marchisio, Loureiro 

Silverio & C. 
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NOSSA SENHORA DA. P~E 

Fica situada no fim da rua Santo Ant nio, jun.to ao 
corrego Supiriry. 

Foi fundada em 1881, começando a func ionar no 
anno seguinte. Teve em seu principio 15 teare , con
stando actualmente de 75. 

E' seu fundador e proprfetario o Sr. Manoel sé 
da Fonseca. 

Consta de um edificio quadrangular, construido 
de tijolos e alicerces de granito, coberto de telh~s 
nacionaes, dividido em seis compartimentos para de
posito de algodão em caroço e em rama, com ma
chinas para descaroçar, machinas de fiação, engom
magem, tecelagem e enfardamento. 

A fiação consta de um abridor vertical, dous 
batedores, quatorze cardas, oito machinas prepara
deiras, seis bancas de carreteis. e uma 1m1lla de seis· 
centos fusos. Essas machinas podem fazer fios desde 
o n. l até 20. 

Possue ainda a fiação uma machína dobadoura 
para fios de coser e uma outra para fios brancos, duas 
bancas para preparar espulas, um engommador e uma 
machina automatica com dous agitadores para o 
preparo da gomma e alimentação do engommador. 

Na tecelagem ha duas machinas urdideiras, 60 

teares mecanicos simples, um para tecido duplo e 14 

com diversas lançadeiras para tecidos de xadrez. 
A secção do enfardamento consta d~ uma machina 

telisadora para alisar o panno, duas outras para dobrar 

\ 
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d. a 0 ,a para enrolar 
e me ir, um . • 

Pr. ,a hydraulica para 
peças e uma 

o tecido em 
fabricação d~ 

fardos. :t' d f . . . d. fi JI>ara o uncc1onam a tinturaria e suas Em e i e 

dependenc · I 
• C! m encontram-se um deposito de drogas, 

Na tr r• 
e1'~ 1erro para cozer o fio, outros de ferro e 

tanqu . ~ . . "d á t b" % ta tmg1r, aqueci os vapor ; ur ma cen-
ma / . ;; .a enxugar o fio e uma estufa á vapor, esta 
tn ._,; 1 d d"fi · d d · . Ado pano o e 1 cio, ten o annexo o epos1to 
~~ tintos. 

{s. 0 motor da fabrica consta de uma machina á 
.)r de 200 cavallos, systema Corliss, uma caldeira 
30 pés de comprimento por sete de diametro, 

/abalhando até a pressão de 100 libras, com fornalhas 
apropriadas para carvão ou lenha, sendo o combus
tivel empregado lenha e sementes de algodão ; uma 
outra caldeira de 14 cavallos, para fornecer vapor 
para a tinturaria e o engommador ; dous motores 
verticaes ela força de seis cavallos para accionar 
independentemente o) engommador e a officina me
canica. 

O movimento principal é transmittido por meio de 
uma roda volante, de 100 pés de diametro comjabres 
e sete cabos de duas pollegadas de diametro cada um. 

A officina mecanica compõe-se de um torno meca
nico, uma machina de aplainar horizontalmente e uma 
outra para aplainar verticalmente ; duas machinas de 
broquear, uma de afiar serras e uma pequena fun
dição para metaes. 
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Toda a agua é extrahida de um poço por meio de 

uma bomba a vapor, que a transporta para um reser

vatorio, que tem a capacidade de 30.000 litros. 
O pessoal effec~ivo d:i fabrica é de 150 ope

rarios. 
Seus productos são vendidos no Rio de Janeiro 

e S. Paulo. 
A fabrica produz diariamente uma média de 5. ooo 

metros, sendo riscados grossos e xadrezes, fabricados 

com o fio n. 6. 
E' ligada á estação central da Sorocabana por uma 

chave a 400 metros de distancia. 

ESTAMPARIA DE CHITAS VOTORANTIM 

Acha-se.essa estamparia de chitas a sete kilometros 

ao S. da cidade, á margem do rio Sorocaba, junto 
á cachoeira V otorantim. 

Occupa uma área coberta de 6. 400 metros qua

drados, tendo um corpo central, com duas alas 
lateraes. 

Logo á entrada se depara com Utl} grande salão 
onde encontra-se o deposito de panno, que tem de ser 
estampado, depois de alvejado. 

Mecanicamente, como a maioria das operações 

effectuadas nessa fabrica, passa esse panno para um 
outro compartimento, onde soffre a sua primeira ope

ração, que consiste em. destituil-o de todas as felpas, 
o que se consegue sujeitando-o á uma rapida passagem 

por unia chapa de cobre incandescente. 
20 
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Para evitar o ser elle então incinerado nessa chapa 
de cobre passa para uma cuba de agua ; um sys
tema de escovas completa essa primeira operação. 

Para destruir qualquer materia organica que por
ventura possa esse panno conter, é elle sujeito em 
seguida a um banho, em que entra potassa caustica, 
em solução a 4 º/0 ; um systema de lavadores me
canicos completa o seu alvejamento. Mecanicamente 
é levado á uma machina de seccar, que.º entrega 
em grandes rolos, perfeitamente seccos e aptos para 
receberem a impressão. 

Consiste essa machina de seccar em um grande 
numero de cylindros de cobre, dispostos como lami
nadores, qne são envolvidos pelo panno em sua 
passagem. Esses cylindros são aquecidos por vapor 
de agua. 

Como muitas vezes uma ou outra felpa deixa de 
ser incinerada na rapida passagem do panno pela 
chapa de cobre incandescente ( x a operação ) e como 
a sua permanencia destruiria a nitidez da impressão, 
antes de soffrer elle essa operação, passa por um 
systema de facas e depois de escovas, que destroem 
tudo quanto de inutil elle ainda mantenha. 

Todas essas operações são effectuad.âs nos com· 
partimentos da ala esquerda de quem entra no 
edificio. 

No corpo central, primeiro pavimento, encontram-se 
as estamparias, que nessa fabrica são cinco, e mais 
uma para lenços, um grande deposito de rolos de im
pressão e a sala de preparo de tintas. 
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Alojado o panno, elle é levado á estamparia, que, 
por meio de cylindros_ de: cobre, em que se acha o 
padrão que se deseja, é transformado em chita, desde 
duas até oito côres. Da estamparia passa immedia, 
tamente para uma estufa, que tambem é aquecida por 
vapor de agua, para effectuar a secca da tinta, e dahi 
para o grande deposito do segundo pavimento, salão 
de 60 metros por 20. 

Não sendo fixa ainda essa côr, de novo entra 
elle em uma estufa, cuja temperatura é de 97° 
centígrados, onde permanece algumas horas, o 
que produz como resultado a completa fixação da 
côr. 

Nesse segundo P.avimento encontra-se tambem a 
sala dos rolos de cobre para a impressão. 

Retirado o panno estampado da ultima estufa, 
como em seu movimento constante pudesse receber 
alguma sujidade, é elle novamente sujeito á grandes 
lavagens de agua fria e quente e com potassa. 

Si o mercado consumidor não exigisse uma série 
de operaçõe~ que só tem por fim dar melhor aspecto 
ao producto, da operação de lavagem poderia ser elle 
enviado ao mercado; mas para satisfazer á essa ultima 
exigencia, passa por engommadores e lustradores, 
sendo depois dobrado e enfardado ; operações essas 
que se dão na ala direita . -· 

As lavagens que soffrem as chitas, depois de es
tampadas, lavagens -essas impossiveis de ser effe· 
ctuadas com tanto rigor em uma . casa de familia, 
demonstram a completa fixidez nas côres recebidas. 
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Aproveita a fabrica parte da grande força que se 
encontra no rio Sorocaba, junto á cachoeira do Voto
rantim. 

O movimento das suas machinas é dado por uma 
turbina de 350 cavallos. 

Na fabrica encontra-se uma pequena officina meca
nica, que perfeitamente satisfaz os concertos por 
estrago de qualquer de seus machinismos. 

Para edificação da fabrica teve o Banco União de 
S. Paulo de construir uma olaria, e como os productos 
obtidos fossem superiores aos communs do mercado, 
montou essa olaria em maior escala e hoje ainda os 
explora, com o fabrico de telhas, typo Marseille, ob
tendo productos muito reputados . nesse Estado, como 
attesta a sua procura. . 

A capacidade dos mecanismos dessa olaria é para 
6.ooo telhas diarias e 12.000 tijolos. 

A fabrica é servida pela via ferrea Votorantim, 
para o transporte de seus productos. 

FABRICAS DE CHAPÉOS 

Ha na cidade tres fabricas de chapéos, das quaes 
a mais importante é a :de Pereira jVillela, situada no 
largo do Rosario e que fabrica diariamente 6oochapéos~ 

Dispõe dos mais aperfeiçoados machinismos para 
fabrico de chapéos de lã, de lebre e castor, occupando 
um pessoal de 100 operarias. 

As outras duas fabricas estão localisadas, uma na 
rua da Ponte e a outra na rua do Commercio. 
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FABRICAS DE MOVEIS 

Tem cinco fabricas de moveis. 
E' mais importante a do Sr. Germano Petzola, 

na rua de S. Bento. 
Funcciona em uma casa modesta e fabrica arte

factos de madeira de tanto gosto como os da Capital 
Federal, sinão superiores. 

Na visita que fiz á essa fabrica vi camas, étageres, 
guarda-vestidos, ·escrivaninhas dos mais ricos lavores 
e da maior belleza. 

E' um fabricante que honra a cidade de Sorocaba. 

FABRICA DE CALÇADO 

A unica fabrica a vapor de calçado é a dos 
Srs. Francisco Grandini & C., situada no largo da 
Matriz. 

Funcciona em um dos mais bonitos predios da 
cidade. 

Fabrica diariamente 150 pares de sapatos. 

FAZENDA ITUPARARANGA 

Pertence esta fazenda, cuja área é de 67 5 alqueires 
de terras, ao Banco União de S. Paulo, e nella são 
explorados os seus calcareos para o fabrico de cal e 
preparo de pedras para mobilias, ornamentações, monu• 

mentos e architectura. 
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Actualmentefunccionam em ltupararanga tres fornos 
contiguos de capacidade de 10 toneladas cada um de 
cal extincta, ou cinco de virgem para a queima da 
cal, achando-se em construcção outros fomos. 

Não exigindo a extracção do calcareo grande tra
balho, por achar-se á flor da terra, torna-se extraor
dinariamente remuneradora a exploração dessa indus

tria. 
Sendo o calcareo de Itupararanga um carbonato de 

calcium saccaroide, e encontrando-se variedades de 

côres, todas ellas recebendo facil e duradouro poli

mento, foi nessa fazenda montada uma serraria para 
o córte e outros machinismos para o preparo dos 
seus marmores. 

As jazidas mais abundantes são de marmores 
brancos e negros, encontrando-se tambem negros com 
pequenos filetes brancos, negros com pontos brancos, 
negros-brancos e roseos, negros e roseos, brancos e 
roseos, brancos com manchas azuladas, cinzentos, etc. 

Contem actualmente as serrarias de pedras os 

seguintes apparelhos : tres serras de caixilhos capazes 
de receberem blocos de 3 m, 8 por I. 2 + x. 5 ; um 
grande torno, um polidor e um pequeno para ba
laustre, duas plainas e um polidor universal para o 
preparo do marmore ; uma serra circular e duas pe
quenas talhadeiras de ardosia, além de pequenos 
apparelhos para preparo de facas e de outros ferros 
que cortam o marmore. 

Está o Banco em trabalhos para o augmento de 
mais tres serras em caixilhos • 
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E' esse estabelecimento illuminado pela electri
cidade para o trabalho durante a noitt:. 

Uma turbina da. força ·de cem cavallos põe os 
diversos machinismos em movimento. 

Ultimamente os productos da serraria de pedra do 
Itupararanga teem tido alguma extracção ; grande nu
mero de ladrilhos já tem sido exportado, algumas 
escadas já teem dahi sabido e para a architectura estã 
em execução todo o embasamento de um grande 
edificio ria cidade de Santos . Para monumentos fu. 
nebres tem sido empregado, dando solemne aspecto, 
o marmore negro. 

Grandes jazidas de ardosias, encontrando-se tambem 
na fazenda do ltupararanga, são reduzidas em ladrilhos 
que teem obtido grande procura para terreiros de café 
e passeio de ruas. 

Encontra-se tambem nessa fazenda, mas ainda não 
aproveitado, o grande salto, na distancia de 200 metros, 
offerecendo uma differença de nivel de um metro e 
sendo a quéda principal de 57 metros. 

• 
O SALTO DE ITUPARARANGA 

Reside em Itupararanga um cidadão verdadeira· 
mente notavel pela elevação de talento, robustez da 
illustração e pelos dotes moraes que ornam o seu 
caracter e o seu coração. · 

E' o Dr. Calixto de Paula Souza, moço ainda, 
pois conta 39 annos, distincto engenheiro encarregado 
da exploração das ricas jazidas no ltupararanga e 
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presidente da Camara Municipal, em cujo cargo tem 
se salientado p~los muitos melhoramentos que ha feito 
em beneficio da cidade. 

Em companhia desse illustre cavalheiro dirigi-me 
a visitar o importante saltó. 

A estrada de ferro de Votorantim vae sómente 
até âs jazidas. de marmore. Dahi por deante faz-se 
a viagem á cavallo. 

Não é facil imaginar as difficuldades dos caminhos 
por um trilho estreitíssimo, muito irregular, cheio de 
lajões de granito, espinhos, com troncos de arvores 
atravessados de permeio e ensombrado de ambos 
os lados por florestas colossaes tendo as arvores 
adherentes ao tronco raras e lindas parasitas. 

Por vezes tive ímpetos de regressar, tal a aspereza 
do caminho, mas o Dr. Paula Souza animava-me a 
proseguir, garantindo-me que o salto ficava bem pro
ximo. 

A' muitos metros distan'.e já ouvia-se um rumor, 
que ia-se avolumando á proporção que nos íamos 
approximando da famosa quéda . 

De subito surge deante de nós colerico, enraive
cido, imponente o salto de Itupararanga. Um grito 
de admiração irrompeu espontaneamente dos meus 
labios. 

O Sorocaba ao atravessar a serra precipita-se em 
profundíssima grota, talhada no granito, onde as aguas 
se premam e contorcem, em enorme vortice cahindo 
sobre pedras artisticamente buriladas e cobrindo-as 
de brancas espumas aureoladas de tenues vapores. 
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E' impossível imaginar scena mais grandiosa da 
que então eu contemplava. 

A agua precipitando-se por uma só quédà de 56 
metros de altura com enorme estampido, para depois 
formar um segundo salto de 18 metros e logo após 
constituindo pequenas corredeiras, é de um magestoso 
effeito. 

Acha-se perdido esse salto no meio de mattas e 
entre medonhos despenhadeiros e quasi inaccessivel 
pelas agruras d.o caminho. 

BAIRROS DO MUNICIPIO 

Agua Vermelha, Itapeva, ltupararanga, Cerrado, 
Salto, Ipanema das Pedras, de cima e do meio, Ja
curupava, Inhambirú, Sarapuy, Jundiaquara, Rio Aci
ma, Votorantim, Morros, Cubatão, Arvore Grande, 
Boa Vista, Passa Tres, Caputera, Inhoayva, Appare· 
cida, Piragibú, Piragibú de Baixo, Cajurú, Terra 
Vermelha, Itajurú, onde Balthazar Fernandes lançou 
os fundamentos da povoação, Indaiatuba, Itanguá, 
Villeta, com uma estação da estrada de ferro, Cagiré, 
Lavras Velhas, Olaria, Vossoroca, Santo Antonio, 
Avecuia, lpatinga,. Caguassú, Ilha e Salto do Pi
rapora. 

Nesses bairros existem quatro serrarias de ma
deiras, uma olaria a vapor, uma serraria de marmores 
a vapo;, oito olarias simples, 18 fornos de cal, sendo 
tres contínuos, 15 fabricas de aguardente e 58 nego
cios de fazendas, seccos e molhados. 
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Desses bairros teem capella o Cerrado, a Appa
recida, Piragibú de Cima, Cajurú, lnhoayva, Caputera1 

Nossa Senhora dos Remedios, Itapeva, S. Francisco, 
Indaiatuba, Santa Rita, e Passa Tres. 

ESTRADAS DE FERRO 

SOROCABANA 

Atravessa a cidade, tem ahi as suas officinas e 
uma estação situada entre a de Passa Tres e de 
Villeta. 

Via Ferrea Votorantim 

A necessidade que tinha o Banco União de S. Paulo 
de dar facil e rapida sabida aos productos de sua 
fabrica em Votorantim e aos das industrias exploradas 
na Fazenda Itupararanga, obrigou-o a construir essa 
via ferrea de bitola de 0 10,60. 

Até Votorantim as condi~ões do seu traçado 
permittiram desviar todas as difficuldades; mas, desse 
ponto até o seu final, kilometro 16,_junto á serraria 
de marmore, foram taes os accidentes do terreno 
que grande movimento de excavações teve-se neces
sidade de effectuar para o preparo do· seu leito. 

As condições technicas d0 seu traçado até o 
kilometro 14, Fazenda Itupararanga, que é utilisado 
pelo publico, são as seguintes: bitola om,60, decli
vidade maxima 3º/o, raios mínimos das curvas 
60 metros. 
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Tem tres estações : Sorocaba, Votorantim e Itu
pararanga. 

A linha tem 16 kilometros de extensão até ás 
jazidas de marmore. De Sorocaba á Fabrica Voto· • 
rantim o seu percurso é de 7 kilometros e até á 
Fazenda 14 kilometros. 

Prolonga-se: a linha de Itupararanga ás jazidas de mar. 
more em uma extensão de 2.600 metros, mas o seu tra· 
fego ahi é só feito em serviço da Fazenda ; nesse ultimo 
trecho encontram-se rampas de tres e mais por cento. 

Os terrenos marginaes da via ferrea Votorantim, 
em sua maioria, acham-se completamente incultos, 
apezar de, já pela qualidade de suas terras, já pela 
sua posição em relação á cidade, muito se prestarem 
á ~equena lavoura, principalmente de fructas, que 
tão grande resultado dão em Sorocaba. 

Esperamos que em futuro não remoto sejam 
elles melhor utilisados, tornando-se o celleiro da 
cidàde de S. Paulô. 

O trafego da via ferrea Votorantim é quasi 
que exclusivamente alimentado pelos productos do 
Banco União e apezar disso não é elle pequeno, 
porquanto a sua média diaria é de cem toneladas. 

ESTRADAS DE RODAGEM 

As que vão para Porto Feliz, S. João de Ipanema, 
duas para Campo Largo, uma para Sarapuhy, duas 
para Piedade, duas para Una, duas para S. Roque 
e uma para Itú. 

• 
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HISTORIA 

A povoação foi fundada pelos annos de 1600 à 

1610 no bairro denominado Itapebüssú, hoje Itavuvú, 
com o nome de villa de S. Philippe; essa povoação, 
porém, decahio rapidamente, extinguindo-se .de todo. 

Em 1654 foi a villa de Sorocaba fundada, ele
vado o pelourinho por despacho de D , Francisco 
de Souza, Governador naquella época. 

Em 1661 dirigio o capitão Balthazar· Fernandes 
a seguinte petição : 

« Diz o capitão Balthazar Fernandes, morador 
na nova povoação de Sorocaba, villa de Nossa 
Senhora da Ponte, que elle, como povoador, em 
nome dos mais moradores, trata de levantar pelou
rinho na dita villa, que será meia legua do lugar 
que levantou o Sr. D. Francisco, que Deus tenha, 
Governador deste Estado, como tambem necessitam 
de justiça para se poderem governar, como leaes 
vassallos de Sua Magestade, e que uma e outra cousa 
se não póde obrar, nem conseguir sem expressa 
ordem de V. S., para o que V. S. lhe faça 
me:cê conceder o reduzido em sua petição, visto 
redundar tudo em augmento desta repartição e ser
viço de Sua Magestade e augmento de seus mora
dores, prevendo V. S. - Receberá mercê.» 

Essa petição teve o seguinte despacho : 
« O Ouvidor desta Capitania faça averiguação 

do conteúdo na petição e da quantidade de mora-
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dores casados que ha nesta povoação e de tudo 
me informe para poder deferir o total. S. Paulo, 
2 de março de 1661 - Sá.» 

Em virude desse despacho foram inquiridas a 
2 de março de 1661 em presença do Ouvidor da 
Capitania de S. Vicente, Antonio Lopes de Me· 
deiros, diversas testemunhas, dando em seguida o 
Ouvidor o despacho seguinte : 

« O escrivão deste juízo leve este summario ao 
Illm. Sr. Governador Geral desta repartição para 
que pelos ditos das testemunhas tome exacta in
formação e proveja como lhe parece de justiça. 
S. Paulo, 3 de março de l 66 l. - Lopes. » 

Despacho do Governador: 
« Vista a justificação feit• pelo Ouvidor. desta 

Capitania com alçada, Antonio Lopes de Medeiros, 
e a bem do dito Foral dos Donatarios e haver meu 
antecessor D. Francisco de Souza levantado pelou· 
rinho no dilo districto, mando se lhes passe provisão 
na fórma que pedem. S. Paulo, 3 de março de 1661. 

-Si.» 
Azevedo Marques diz: «A' cerca de sua fundação 

ha o seguinte: Em 1600 o Governador Geral das 
minas, D. Francisco de Souza, em resultado das 
explorações que fez na Capitania de S. Vicente e 
nas minas de Araçoyaba, resolveu fundar uma po
voação nas vizinhanças das ditas minas. Este facto 
se comprova, além de outros fundamentos historicos, 
com o documento que abaixo transcrevemos e consta 
do Livro 3° de sesmarias existentes no cartorio da 

,, 
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Thesouraria de Fazenda : « Illm. Sr. Governador 
Geral - Diz Francisco Rodrigues que elle é morador 

na villa de S. Paulo e que está de caminho para 
o termo de Biraçoyaba, a povoar e lavrar manti
mentos como outros moradores que lá vão, e porquanto 
não tem terras . por serem já todas dadas pelos 
capitães passados, por isso pede uma legua de terra 
em quadra pela ribeira de Carapoy, começando a 
dita data da tapera de Hibapaara, rio abaixo Carapoy, 
resalvando as pontas e voltas que o rio fiier, ficando 

a dita data da banda do sul do dito rio, visto ter 
muitos filhos e filhas para agazalhar, e haver muitos 
annos que está na terra, achando-se nella em todos 
os rebates e guerras que nella se fizeram, á sua 
custa, e de mais res~ar com a sua povoação muito 

serviço a Sua Magestade e ao descobrimentô das 

minas de ouro e prata e mais metaes que por 
V. S. serão, com ajuda de Deus, descobertas.> 
Despacho. « Dou ao supplicante as terras que· pede. 
S. Paulo, 14 de julho de 1601. - D. Francisco 
de Souza.» 

«E' pois certo que o Governador Geral D. Fran

cisco de Souza ( q1,1e falleceu em S. Paulo em 
1611) intentou fundar alli uma povoação e que 
chegou mesmo a estabelecei-a pelos annos decorridos 

de 1600 a 16ro, com o fim de dar desenvolvimento 
á exploração das minas, mas sobrevindo-lhe a morte, 
não progredio a referida povoação, antes decahio 

rapidamente até extinguir-se de todo : essa povoação
chamou-se ltapebççú. 
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« Em 1654 o paulista Balthazar Fernandes e 
seus genros André de Zunega e Bartholomeu de 
~unega, hespanhóes, emigraram de Parnahyba onde 
residiam, e estabelecendo-se com suas familias na 
distancia de tres legoas do morro de Byraço;•aba, 
fundaram ahi · uma capella dedicada á Senhora da 
Ponte ; data dahi a fundação da hoje cidade de 
Sor0caba. » 

Constando ao Governador Salvador Corrêa de 
Sá que Balthazar Fernandes tinha mudado o pelou
rinho para outro sitio, fez ~baixar a seguinte Pro
visão: 

· « Porquanto D. Francisco de Souza, meu ante
cessor, Governador Geral que foi desta repartição, 
mandou levantar pelourinho na dita villa de Nossa 
Senhora da Ponte de Sorocaba, e por me constar 
que o Capitão Balthazar Fernandes, morador antigo 
destas Capitanias, se foi por aquelle Districto com 
outros muitos moradores, e trataram de mudar · o 

· dito 'pelourinho para outro sitio mais accommodado, 
dentro do mesmo limite, donde tem sua povoação e 
numero de 30 casas, que, conforme as doações dos 
donatarios desta Capitania, lhes concedeu o poderem 
formar villas, deixando-lhe de terreno de uma a 
outras de 4 legoas ; e porque todas estas cousas 
concorram nesta nova povoação, e assim me ha
verem r@presentado, por sua pétição, os moradores 
daquella povoação, que mandando pelo Ouvidor 
desta Capitania, fazer inforn;iações jurídicas, constou 
de todo o refe~ido ; e porque entre as mais cousas 

• 
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que me pediram foi licença para elegerem officiaes 
na camara na via costumada, hei por bem, em 
conformidade dos foruns se faça li dita eleição com~ 
parecer pessoas graves ; pelo que hei por bem 
nomear para juizes o dito Balthazar Fernandes e 
Paschoal Leite Paes, para vereadores André de 
Zunega e Claudio Furquim, para procurador Do
mingo3 Garcia e para escrivão da Camara Francisco 
Sanches, que servirão este anno de 1661 e nos 
tempos costumados se farão as eleições pela via or
dinaria. Com que tudo assim ordeno por serviço de 
Sua Magestade,_ augmento das terras dos donatarios 
e conveniencia dos moradores ; e outrosim, mando 
que esta minha Provisão se registre no livro da Ca
mara que ha de servir. Em firmeza do que lhe 
mandei passar a presente, sob meu signal e sello 
de minhas armas, a qual se cumprirá tão pontual-

. mente como nella se contém, sem duvida nem in
terpretação alguma. Dada e passada nesta villa de 
S. Paulo, aos 3 dias do mez de março de 1661, e 
se registrará onde pertencer. Thomé Veiga a fez 
por mandado do dito Sr. Salvador Corrêa de Sá e 
Benevides. » 

Foi Sorocaba elevada á categoria de cidade pela 
Lei Provincial n. s de s de fevereiro de 1842. 

E' comarca de terceira entrancia, creada pela 
Lei Provincial n. 39 de 30 de março de 1871 e 
classificada p~los Decretos n. 4.731 de 3 de junho 
de 1871, 4.890 de 14 de fevereiro de 1872 e 262 
de 14 de março de 1890. 
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A cidade de Sorocaba foi onde manüestaram-se 
os primeiros actos da rebellião de 1842. Deram mo
tivos a esse rebellião, segundo foi affirmado pelo 
Ministro Manoel Alves Branco, depois Visconde de 
Carvalhaes, causas por muito tempo accumuladas, 
paixões por muito tempo exacerbadas. 

Os chefes do movimento revolucionado deram-lhe 
como causa a Lei de 3 de dezembro de 1841, que 
reformou o Codigo do Processo Criminal, e a que 
creou o Conselho de Estado. 

Os projecto3 que consignavam taes medidas le
vantaram grande celeuma na Camara dos· Deputados. 
Dissolvida esta a 1 de maio de 1842, reuniram-se os 
chefes da opposição e deliberaram disputar pelas 
armas o predomínio de suas idéas ; mas esse alvitre 
só foi adoptado pelos opposicionistas de S. Paulo e 
Minas. 

No Rio de Janeiro foi logo instituída uma socie
dade secreta, que devia ramificar-se por todo o paiz • 
com o fim de generalisar o movimento, que teve 
seu inicio em Sorocaba no dia 10 de maio de 1842, 

com a recusa por parte da Municipalidade de em
possar as autoridades nomeadas em virtude da Lei 
de 3 de dezembro de 1841. 

No dia 17 daquelle mez proclamou-se a revolta 
em Sorocaba, onde era acclamado Presidente da 
provinda o Coronel Raphael Tobias de Aguiar, um 
dos chefes do partido em opposição e paulista de 
merecimento por seu prestigio social e virtudes. 

21 
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Reunida a Camara Municipal, deliberou lavrar 
a acta seguinte, que vai com a orthographia do 
original: 

« Acta da reunião da Camara Municipal a re
quisição do Povo e Tropa reunidos hoje nesta cidade 
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1842, vigesimo segundo da Independencia e do 
lmperio do Brazil nos Paços da Camara Municipal 
desta cidade de Sorocaba, onde se reuniram em 
cons~quencia do rebate que o Povo e Guardas Na
cionaes fizeram tocar, todas as Autoridades Civis e 
Militares, o Batalhão das ditas Guardas Nacionaes e 
mais Cidadãos deste município, os quaes todos atten
dendo ao estado de coacção em que se acha Sua 
Magestade o Sr. D. Pedro II, Imperador Consti
tucional do Brazil, dominado pela facção que curando 
unicamente dos seus interesses, tem levado este 
Imperio as bordas do abysmo, em que vai ser sub
mergido, reduzido ao misero estado da do Ceará e 
Parahyba em administracção tirannica do Proconsul 
que como delegado dessa facção o tem governado 
e opprimido, e conhecendo que convém quanto antes 
salvar o throno do Sr. D. Pedro II, e a Consti
tuição que temos jurado, propuzeram como medida 
de salvação a nomeação de um Presidente interino 
desta Província e unanime e expontaneamente pro
clamaram o Sr. Coronel Rafael Tobias de Aguiar 
para o dito cargo a quem autorisáram para Administrar 
em nome de Sua Magestade o Sr. D. Pedro II, 
Imperador Con·stitucional, até que o mesmo Augusto 
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Senhor livre-se da coacção em que se acha e nomêe 
um Ministro da confiança Nacional ; e outro sim que 
a Assembléa Geral Legislativa tinha derogado as 
Leis, que tendo sido feitas contra a Constituição do 
lmperio. Igualmente autorizaram ao dito Exm. Pre
sidente nomeado para que tome todas as providencias 
que julgar convenientes para salvar a Província dos 
orrores de Anarchia a que vão conduzi-la as ditas 
Leis suspendendo a sua execução. No mesmo acto 
e por uma deputação de tres de seus Membros man .. 
daram os ditos Vereadores convidar ao mesmo Exm. 
Sr. Coronel Rafael Tobias d' Aguiar para o indicado 
fim e comparecendo elle e sendo-lhe dictadas as 
condições de sua nomeação, prestando juramento, 
que lhe foi differido pelo Presidente da Camara de 
defender o Imperador e a Constituição athé a ultima 
extremidade. Se deu este acto por findo e para 
constar se lavrou a presente Acta, que assignáram 
os ditos Vereadores com o Exm. Sr. Presidente 
nomeado, Autoridades e mais cidadãos que se acharam 
presentes e que tiveram parte no dicto acto, eu Elias 
de Oliveira Cesar Lima, Secretario da Camara que 
eacrevi.-Rafael Tobias d'Aguiar. -Jose Joaquim 
Lourda, Presidente da Camara. » 

(Seguem-se 300 assignaturas. ) 
A 20 de junho, porém, entrava em Sorocaba, sem 

achar a mínima resistencia, o chefe das forças legaes, 
então Barão de Caxias e procedia á prisão de alguns 
compromettidos na rebellião, entre os quaes o ex
regente e senador Diogo Antonio Feijó. 
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As forças rebeldes haviam-se dispersado na vespera, 
retirando-se o chefe Coronel Tobias de Aguiar para 
a Provinda do Rio Grande do Sul, onde alguns mezes 
depois foi preso, sendo-lhe restituída a liberdade 
em virtude do Decreto de 14 de março de 1844 que 
amnistiou aos compromettidos · na revolta. 

A comarca d"' Sorocaba comprehende os termos 
de Sorocaba e Campo Largo. 

DIVISAS 

Confina .este municipio ao N, com o de Porto 
Feliz; a N. E. como de Itú; a E. com o de S. Roque; 
a S. E. com o de Una ; ao S. com o da Piedade; 
e a S. O. com o de Campo Largo. 

As divisas com o município de Porto Feliz foram 
determinadas do modo seguinte pela Lei Provincial 
n. 28 de 5 de julho de 1869: Da fazenda que foi 
do Capitão-Mór Moraes, hoje do Capitão Julio Lopes 
de Oliveira, seguir-se-ha pela estrada que vai de Itú 
pela dita fazenda á fabrica de ferro do Ipanema, pas
sando pelo lugar denominado Cruz e seguindo pela 
estrada do bairro do Indayatuba até o corrego do Areão 
e por este abaixo até ao rio Sorocaba. Estas divisas 
foram modificadas por diversas Leis provinciaes, que 
decretaram a passagem de fazendas de um para outro 
município. 

As divisas com o municipio da Piedade foram tra
çadas do modo seguinte pela Lei Provincial n. 51 
de 10 de Abril de 1872: Começando na .serra de 

.. 
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S. Francisco, no ponto em que divide com S. Roque, 
seguem por ella até o lugar denominado Morro Ca
vado, e dahi a rumo direito, passando junto de uma 
paineira, em terras de Manoel José Domingues a dar 
em um tope de pedras nas terras . de Joanna Maria 
de Souza, e deste ponto ao lugar mais alto da cam
pina dos mesmos e ao alto do Quilombo, indo ter 
ao pasto de João Antonio dos Santos, e seguindo á 

beira do campo do finado Almeida, passando por 
entre os sítios dos finados Braga e Caetano Prestes 
a dar ·na ponta da serra no cafezal velho do coronel 
Lopes de Oliveira e por esta, deixando a casa de 
Honorio de Camargo á esquerda e a de Vicente La
cerda á direita, segue pela estrada que vae ao Pilar 
ficando á esquerda Paulino Mendes da Rosa ; atra
vessa o rio Turvo, e passando por terras de Salvador 
Rodrigues Pereira, atravessa a estrada que vai para 
Sarapuhy, deixando as casas de José de Almeida 
Lara, Francisco Marcellino para a esquerda, e a de 
José Gago á direita, cahindo no rio Claro, e subindo 
as suas cabeceiras que . vão_ ter no sertão ; ficando 
assim (refere-se á Piedade) dividida pela direita do 
mesmo rio com a freguezia de Sarapuhy e pelas suas 
cabeceiras com Santo Antonio do Juquiá. 

As divisas com o Município de Campo Largo 
foram estatuidas pela Lei . Provincial n. 46 de ro de 
abril de 1865 nos termos seguintes: Principiam na 
barra do ribeirão Ipanema, no Sorocaba, seguindo 
ribeirão acima até á barra de um corrego pelo lado 
esquerdo, e por este acima até á sua cabeceira em 
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um banhado perto do portão da fabrica de S. João 
do Ipanema, deste banhado seguem pelo vallo e portão 
da dita fabrica até um corrego que serve de aguada 
no sitio que foi de José Quirino de Oliveira e por 
este corrego abaixo até ao ribeirão Ipanema, ficando 
todo o terreno da fabrica deste lado para Campo 
Largo ; . subindo o ribeirão Ipanema até á barra do 
lpanemirim, e por este acima até o passo do Bar
reiro e corrego acima, passando pela frente do col
legio do professor Francisco de Paula Xavier de To
ledo até á sua cabeceira junto á casa do finado La
guna, ficando esta pertencendo a Sorocaba, e atraves
sando a estrada do Jundiacanga, proximo ao portão até 
à cabeceira de uma vertente, que desagua no rio Pira
pora, e por este abaixo até fazer barra no rio Sarapuhy. 

Sobre suas divisas consultem-se ainda as Leis Pro
vinciaes de 9 de fevereiro de 1842, n. 36 de I de 
março de 1846, n. 31 de 25 de abril de 1865, de 
8 e 19 de julho de 1867, n. 82 de 15 de junho de 1869 
e n. 64 de 13 de abril de r88o. 

ASPECTO GERAL 

O territorio estende-se por montanhas e por pla
nicies. Toda a região de S. e SE., que apoia-se 
na serra de S. Francisco, limite do município por 
um lado, é bastante accidentada, retalhada por valles 
e fundas grotas e muito irrigada ; a zona do centro 
N. e NO. , abrangendo um cerrado de dous terços da 
superficie do município, é uma grande planície que .. 

.. 
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o rio Sorocaba e os seus pequenos aftluentes cortam 
em sulcos mais ou menos profundos, differindo umas 
dezenas de metros do nivel geral das terras, cujo 
pendor é na direcção do curso do rio Sorocaba. A linha 
mais profunda de todo o territorio do municipio, 
segue rumo de NNO. 

Serras 

A elevação mais importante do solo do municipio 
é a denominada serra d.e S. Francisco. Com en
costas íngremes, talhadas em altos paredões de gra
nito, essa serra é como uma chapada que alguns 
corregos retalham em varios sentidos, sem que todavia 
a linha geral da cu~iada, observada de certa distancia, 
deixe aquella regularidade monotona, característica 

das altas planícies. 
Observada de Sorocaba, a serra de S. Francisco, 

com altitude entre 900 e 1 .ooo metros, parece uma 
gigantesca muralha sem solução de continuidàde, 
abrangendo um quarto do horizonte. De suas en· 
costas, quasi a prumo, descem fios d'agua, formando 
pequenas, mas lindas cascatas, como a do rio Cubatão, 
que aliás se avista de grande distancia. 

O rio Sorocaba corta, entretanto, essa serra de 
SE. para NO. ; a grande brecha que o rio ahi tem 
por leito é estreita e profunda, apresentando a serra 
em geral aspecto massiço e uniforme. 

A serra de Inhoahyba, outra elevação do terri· 
torio, parece prolongamento da de S. Franciscq na 
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direcção de NO., não obstante ser de constituição 
inteiramente diversa. 

Uma lombada de terras altas, formada de schistos 
antigos, corre parallelamente ao massiço granítico da 
serra de S. Francisco, erguendo-se-lhe quasi do 
sopé e deixando apenas de intervallo um sulco pro
fundo e estreito, onde correm alguns ribeirões. O 
terreno montanhoso e perturbado prolonga-se assim 
desde aquellas serras até ás proximidades da cidade 
de Soro caba. 

Rios 

O município conta, além do rio que lhe dá o 
nome, grande numero de ribeirões de cerca de 20 a 
25 kilometros de curso. 

O rio Sorocaba, que nasce nas terras altas, si
tuadas entre os municípios de Una e Cotia, entre 
as serras da Caucaia e S. Lourenço, tem em sua 
origem o nome de Sorocá-mirim. Em quanto tem este 
nome recebe o Vargem Grande, o Sará-sará, o La
ranjeiras, o Carmo e o Rio Abaixo. 

Depoi3 que se lhe juncta o Sorocabussú pouco 
acima de Una, toma o nome de Sorocaba, com que 
vae desaguar na margem esquerda do rio Tieté. 
Desce a serra de S. Francisco, que limita o seu 
curso superior, formando muitas cachoeiras e saltos, 
dos quaes os mais notaveis são os de Itupáraranga e 
Votorantim. Entre esses dous saltos recebe o Soro
caba, pela margem direita, o Cubatão, que de;;ce da 
serra de S. Francisco e tem de curso nove kilo· 
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metros, pouco acima da foz deste o Agua Vermelha 
e o Lageado, acima da queda do Votorantim, os cor
regos da Capella e do Paiol e abaixo deste salto, pela 
margem esquerda, o ribeirão do ltapeva. Ao passar 
pela cidade já tem o Sorocaba 15 a 20 metros de 
largura, que se atravessa por excellente ponte de ferro 
de 7 5 metros de extensão e cinco vãos, lançada sobre 
pilares e encontros de alvenaria de pedra. 

Abaixo da cidade o rio, muito sinuoso, vai rece
bendo as aguas de pequenos ribeirões e corregos, 

· como o Itararé, o Tavacahy, o Itabacahy, o Supiriry, 
que rodeia a cidade pelo lado do N., o Piragibú, que 
traz as aguas dos ribeirões do Varejão e do Pira
jibú-mirim, o Fundo, o Caaguassú, o Itanguâ, o 
Olaria e a Ipanema, que, vindo dos campos da 
vizinhança da serra de S. Francisco, abastece de agua 
á fabrica de ferro e serve de limite ao município. 

O mais consideravel affiuente do _ Sorocaba, dentro 
do município, é o J'.iragibú, que -collecciona as aguas 
que vertem das serras de S. Francisco, Inhoahyba, 
Varejão e terras altas das proximidades de S. Roque, · 
onde elle tem origem. Em seu curso atravessa al
gumas mattas e forma cascatas e cachoeiras muito 
pittorescas, aliás pouco conhecidas. 

O Sofocaba, em seu curso, recebe ainda o Una, 
o Tatuhy, o Guararapó e o Sarapuhy e forma, além 
dos saltos citados, as cachoeiras das Tres Ilhas e 
a de Juru-mirim. 

Suas margens, especialmente no município de 
Tieté, são de terra roxa de excellente qualidade • 

.. 
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O Sorocaba acima do Votorantim corre em um 
leito muito pedregoso e muito apertado, parallelo 
ao Cubatão, em uma extensão de 9 kilometros, mais 
ou menos, e com uma differença de nivel de 30 

metros a favor deste ultimo. 
A largura do Cubatão e a estreiteza do Soro

caba, que corre ás vezes em apertadas gargantas 
de seis metros, indica ser o actual leito do Cubatão 
o primitivo leito do Sorocaba, e que causas geolo
gicas transformaram os leitos dos dous rios. 

A Estrada de Ferro Sorocabana atravessa quatro 
vezes o rio Sorocaba. 

Lagôas 

No município ha muito poucas lagôas e estas pe
quenas como as da !tinga, lpatinga e uma outra 
sem denominação, que fica nas cabeceiras do rio 
Cubatão, na fazenda de Francisco Rosas. 

A do !tinga está situada perto do bairro deste 
nome, em terrenos de campo, é muito limpa e re
donda ; a do lpatinga está tambem situada em t~r

renos de campo e jaz entre o ribeirão Itanguá e o 
rio Ipanema, porém mais proxima deste, conta 300 

metros em seu maior diametro. 

CONSTITUIÇÃO GEOLOGICA 

Os terrenos do município são em parte graníticos, 
em parte compostos de grés e schistos. Os terrenos 

0ig1t1zed by Google 



DE S, PAULO Á SOROCA;)A SI 

graniticos abrangem toda a serra de S. Francisco e 
estendem-se como uma faixa em direcção á cidade 
de Sorocaba, de onde retrocedem com uma largura 
de cinco a seis kilometros na direcção do arraial 
da Apparecida a ligarem-se com os granitos da serra 
do Varejão. Este granito, vulgarmente conhecido por 
olho de sapo, tem grandes crystaes de feldspatho e 
é geralmente grosseiro e duro, provindo da sua de
composição uma piçarra grossa, aliás com bastante 

fertilidade. A linha ferrea Sorocabana corta essa 
faixa de granito desde o Jogar Passa Tres até perto 
da cidade de Sorocaba. 

Na serra de S. Francisco, onde as mattas ainda 
existentes attestam a fertilidade das terras prove
nientes da decomposição desse granito, a pedra está 
muito á flor do chão, e forma frequentemente es
carpas em alcantil, onde a vegetação. não póde 
medrar. 

Grandes blocos de fórmas arredondadas, super
postos em .conjuncto pittoresco, são muito frequentes 
no alto dessa serra. Os terrenos de grés e schistos 
predominam na parte mais baixa do municipio, to
davia os schistos apresentam-se tambem nos terrenos 
altos da serra de Inhoahyba. 

O grés apparece nas margens do ribeirão Ipa
nema e na cidade de Sorocaba, junto á ponte. Ao 
longo da Estrada de Ferro Sorocabana ha varios 
córtes nessa rocha, onde muitas vezes encontram-se 
seixos de outras rochas mais duras e mais antigas, 
taes como granito, ~porphyro, diabase, etc. O grés 

~ 
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é em geral molle e de facil trabalho, prestando-se 
perfeitamente para obras de alvenaria aperfeiçoada. 

Os schistos podem ser divididos em duas cate
gorias: schistos horisontaes e schistos antigos, muito 
perturbados, com camadas muito · proximas da ver• 
tical. Os schistos· horisontaes ou mui ligeiramente 
inclinados, dominam na parte do município compre- ·· 
hendida entre os ribeirões Itanguá e Ipanema. São 
verdes ou pardacentos muito fragmentados e produ
zindo por decomposição argilla vermelha e dura, onde 
cresce a vegetação propria dos campos e dos cer
rados. Nestes schistos não se tem encontrado fosseis, 
mas não ha a menor duvida de que são mais modernos 
do que aquelles mais perturbados que predominam 
a E. do municipio. 

Os schistos das proximidades da serra de São 
Francisco formam uma mancha, comprehendida por 
duas faixas do terreno granítico e calcareo, são ge
ralmente muito inclinados e perturbados e parece 
terem experimentado, por acção do contacto com os 
granitos, um certo metamorphismo. Es.tes schistos 
são duros, de côr roxeada ou cinzenta, intermeiados 
de veios quartzo leitoso, e orientados geralmente 

para N . 560 E., parallelos á serra de S. Francisco, 
em cujo sopé estão elles em camadas quasi · verti
caes . A linha ferrea Sorocabana corta esta zona de 
schistos desde o Passa Tres até além do tunnel de 
Piragibú, rasgado, como o do lnhoahyba, em rochas 
de quartzito, que ahi estão, segundo parece, em es• 
tratificação concordante com os schistos. 

' 
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Não se tem encontrado fosseis nestas rochas, mas 
ha toda a probabilidade de pertencerem aos primeiros 
terrenos de origem sedimentar. As terras altas de 
aspecto arredondado, de encostas ingremes, despidas 
de vegetação arborescente, a que no município dá-se 
o nome de serra de Inhoahyba, são todas consti
tuídas destes schistos antigos. 

O calcareo é tambem encontrado em varios pontos 
na base da serra de S. Francisco, principalmente no 
Itupararanga; é uma rocha escura, amorpha, em es
tractificação concordante com os schistos e conside
rada boa para o fabrico da cal, como o demonstram 
as varias caieiras estabelecidas junc~o áquella serra 
com resultados bastante lisonjeiros. 

Não ha noticia de mineraes em condições de ex
ploração dentro do município. 

AGRICULTURA 

Grande parte do territorio do município, talvez 
dous terços de sua superficie, é um terreno de 
campo. 

As encostas da serra de S. Francisco, ou valles 
e grotas que se ~stendem em suas proximidades, são, 
porém, cobertos de boas mattas, cuja área tem sido 
muito reduzida pelas constantes derrubadas. 

Os campos mais geralmente com o caracter de 
cerrados, em vista da vegetação arborescente espe
cial que alli cresce, dominam inteiramente a zona 
mais baixa do município, muito em concordanc:;ia com 
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a natureza geologica do sólo. Extensos, bastante 
suppridos de agua, abundantes na vegetação de gra
míneas, convenientemente ensombrados estes campos, 
outr'ora tão afamados pelas grandes feiras de Soro
caba, são ainda hoje muito apropriados para a cria· 
ção do gado vaccum e cavallar • 

As mattas occupam todo o terreno gra·nitico, e, 
embora destruidas em grande extensão, havendo 
bons trechos dellas no alto da serra de S. Fran
cisco e no valle do rio Sorocaba, logo abaixo da 
serra. 

Comquanto não sejam das mais ricas e densas 
do Estado, são abundantes de boas madeiras, como 
peroba, canella, oleo, cabi(\na, etc. 

A necessidade de boas terras para a lavoura tem 
provocado a destruição das mattas e sua subsequente 
substituição por capueiras ou mattas imprestaveis nas 
chamadas terras mortas ou cansadas. 

Entre os rios Sorocaba e Piragy-mirim ou Passa
Tres, que desce da serra de lnhoahyba, o terreno 
está todo coberto desta vegetação rachitica, que sub
stituio as mattas já ha dilatados annos. 

Descendo a serra, depois de passar o tunnel de 
Piragibú, a via ferrea corta, até á cidade de Soro
caba, uma grande extensão de terrenos, onde o sapé, 
a samambaia e a capueira imprestavel imprimem ao 
todo um quer que é de desolação, de pobreza e 
de esterilidade que impressiona o viajante. 

Entretanto é de crer que a pequena lavoura, com 
melhcy systema no roteamento do sólo, consiga 

~ 
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ainda e muito modificar o aspecto dessa boa porção 
do município. 

Os principaes productos da lavoura do município 
são: canna de assucar, cereaes, algum algodão e 
pouco café. 

COMMfl:RCIO E INDUSTRIA 

O municipio de Sorocaba, como quasi todos os 
dessa parte do Estado, experimenta os effeitos de 
uma crise lenta, como a que sóe trazer qualquer 
transformação radical na industria e nas relações 
commerciaes. Toda esta zona cresceu e desenvolveu
se sempre com a industria pastoril. Sorooaba foi o 
grande emporio desse ramo de actividade, sua 
influencia abrangia o Brazil inteiro e passava ainda 
além das fronteiras da Republica. 

Desde que, po.rém, o centro de gravidade do com
mercio de S. Paulo deslocou-se com o desenvolvi
mento das vias-ferreas por todo o Estado, l'assando 
a gyrar em esphera muito mais ampla, Sorocaba vio 
decahir dia a dia a importancia de suas feiras afa
madas, Aquelle commercio activo e cosmopolita 
finou-se totalmente e o descredito da industria da 
criação começou a fazer-se sentir por meio de repe
t!dos insuccessos. 

Ensaiou-se então o cultivo do algodão, que em 
poucos annos tomou vulto no commercio ; a canna 
de assucar passou a ser cultivada em maior escala ; 
os cereaes attrahiram logo a população pobre aos 
trabalhos da pequena lavoura e uma nova vidr. des-

# 
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pontou nessas paragens tão rudemente abaladas nos 
seus fundamentos de ordem economica. 

Sorocaba actualmente transformou-se em uma ci
dade fabril, os negocios commerciaes tomam outro 
gyro, as casas, reconstruidas em grande numero, 
mostram um despertar desusado e novo. 

. Tres fabricas de tecidos e uma de estamparia de 
chitas, bastante prosperas, cortumes, varias olarias, 
fabricas de chapéos, de calçado e diversas outras, 
são agora as melhores provas da nova feição eco
nomica do municipio. 

Além do fabrico da cal, que já é negocio avul
tado, e do preparo de marmores, ensaia-se com 
vantagem, na chacara do Dr. Nicoláo~ Vergueiro, a 
cultura da vinha e o fabrico do vinho, que já tem 
.muita acceitação no mercado. 

Entretanto o commercio de Sorocaba conserva 
ainda um ambito mais vasto do que lhe assignalam 
os limites do municipio ; toda e3sa immensa região 
ao 50. do Estado, até ás fronteiras do Paraná, se 
abastece em Sorocaba, que é incontestavelmente a 
praça mais importante deste lado de S. Paulo. 

CLIMA 

O clima do município é geralmente saudavel e 
a cidade de Sorocaba, na altitude 550 metros, é com 
razão afamada. 

A temperatura é ahi branda, na maior parte do 
ann~>, regulando por 21 o centígrados na média. 
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Durante o verão a columna thermometrica attinge 
por vezes a 320 e 350 á sombra, e no inverno 
desce a 40 ou 50 e ás vezes menos, embora exce
pcionalmente. 

Não ha aquellas variações bruscas de tbemperatura, 
tão frequentes na cidade de S. Paulo ; o clima é 
egual, ameno e secco, sendo, por isso, procurado por 
quantos teem necessidade de convalescer de graves 
enfermidades. Comtudo, nas épocas de mQdança 
de estação, reinam no município algumas febres de 
caracter typhico e outras oriundas do miasma palustre, 
sem que, todavia, apresentem a gravidade de forte 
endemia. Algumas pleurizias e outras molestias das 
vias respiratorias são tambem mais frequentes nessa 
epoca. 

A febre amarella, importada de outros pontos do 
Estado, infeccionados pelo terrivel morbus , visitou 
Sorocaba, em 1897 e 1900, fazendo numerosas vi
ctimas. 

DISTANCIAS 

Dista a cidade de Sorocaba 111 kilometros da 
capital do Estado, 44 de S. Roque, 28 da Piedade 
e 26 do Campo Largo, 99 de Itú, 11 de Itapetininga, 
73 de Tatuhy, 75 do Tieté, 199 de Botucatú, 234 

de S. Manoel, 276 de Avaré, 310 de Cerqueira 
Cezv, 160 de Jundiahy e de Capivary, 206 de Pi
racicaba, 266 de S. Pedro e 230 do porto João Al
fredo. 

.) 
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OBRAS DO MESMO AUTOR 

Vot.a. 

Diccionario Geogr-.tphico do Brasil. 3 
Chorograp~ia do Brasil . . 
Noções de Historia Universal . 
Noções de Geographia Geral . 
Epitome de Historia do Brasil . t 

Rudimentos de Chor0«iraphia do Brasil . , •. · 
Curso de Geographia Geral. . . , ;_- _<" ' '. 
S. Paulo em t899 ( Chorographia do Estado) 
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