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derável e através das suas palavras e dos seus atos, desde os
primeiros dias da nova fase de desenvolvimento nacional, vem êle
atuando em obediência a um pensamento lúcido e com um alvo
nitidamente circunscrito.
A organização estatal estabelecida pelo estatuto de 10 de
Novembro representa, como já tenho tido ocasião de acentuar nas
páginas de NOVAS DIRETRIZES, a etapa ulterior do desenvolvimento lógico de uma processo construtivo, cujo élo inicial se insere nas ruinas da primeira República. Entre o episódio de Outubro
de 1930 e a revolução construtora de 10 de Novembro de 1937,
a análise histórica revela um encadeiamento seriado de movimentos progressivos, nos quais se acha indelevelmente marcada a influência pessoal das aptidões creadoras de estadista do Presidente
Getulio Vargas.
Através de medidas de emergência, de gestos cuja significaçâo profunda escapou no momento aos observadores que nâo tinham perspectiva para apreciar-lhes o alcance, seguindo uma trajetória que por ser ás vezes sinuosa nunca se derivou da diretriz
que lhe servia de rumo, o Chefe da Nação, dominando os acontecimentos e aproveitando-os com a habilidade de um mestre na
arte de conduzir homens, trouxe o Brasil do caos do colapso do
regime de 1891 até o terreno sólido, em que lançou os alicerces
da estrutura definitiva do Estado Nacional.
O estudo desse desenvolvimento, que ocupa sete anos da nossa
história, já podia ser feito com o valioso material reunido há dois
anos e que se encontra na coletânea de discursos do Presidente
Getulio Vargas. Realmente "A NOVA POLÍTICA DO BRASIL' representa a obra básica a que o futuro historiador terá de reportarse, ao reconstruir e interpretar o periodo mais decisivo da evolução
da nacionalidade. Entretanto, os discursos do Presidente Getuíio
Vargas constituem apenas o encadeamento documentado da ação
creadora do reformador nacional. Paralelamente a essa documentaçâo, em que transparecem as sucessivas expressões do pensamento político que guiava a Nação, tornava-se necessário concatenar elementos de crítica doutrinária, cujo valor interpretativo da
obra do Presidente nâo precisa ser acentuado.
Maio de 1940
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"ESTADO NACIONAL" de Francisco Campos vem trazer
O
impresaos estudiosos da nossa história recente essa contribuição,
cindivel para o entendimento global e perfeito da crise de mutação
histórica que estamos ainda atravessando, embora já tivéssemos
transposto em 10 de Novembro de 1937 o seu momento decisivo.
Ninguém melhor que o homem de governo e lúcido pensador, que
tem sido a testemunha mais próxima e mais consciente da obra do
Presidente Getulio Vargas, poderia dar-nos o que, em falta de
melhor expressão, chamarei a interpretação doutrinária e filosófica do regime. Para o desempenho dessa função o ministro Francisco Campos possui, além das credenciais da sua poderosa intelicertamente não menos imporgência e grande cultura, os títulos
tantes, que lhe confere a sinceridade no zelo pela defesa de instituições, com que se integrou no desenvolvimento lógico da sua
apreciação da realidade nacional e do entendimento esclarecido das
tendências do mundo contemporâneo.
Nâo pretendo comprimir nos limites deste artigo uma análise crítica do livro de Francisco Camps. Trata-se de uma dessas
obras, que só podem ser devidamente apreciadas pelos que as lerem com o intuito de aprender. Acompanhando na série de dis"ESTADO
NACIOdo
nas
reunidos
entrevistas
e
cursos
páginas
NAL" o pensamento político e sociológico do eminente titular da
pasta da Justiça, o leitor inteligente ficará equipado mentalmente
para compreender o sentido da revolução de 1930 e as razões que
imperativamente impuzeram ao Brasil a forma de organização esboçada nos dispositivos da Constituição de 10 de Novembro.
Essa leitura impõe-se a todos os elementos de elite que estão
á altura de acompanhar o pensamento de Francisco Campos, como
meio de aparelhá-los para colaborarem conscientemente na grande
obra de renovação nacional, que se realiza sob a direção firme do
Presidente Getulio Vargas. A leitura da obra que a Editora José
Olympio acaba de publicar, prestando assim um serviço cívico ao
regime, é complemento necessário do estudo dos discursos do Pre"NOVA POLÍTICA DO BRAsidente Getulo Vargas reunidos na
SIL". Sao dois livros que se articulam como partes integrantes de
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Mas embora a minha preocupação aqui haja sido apenas focalizar páginas, cuja leitura aconselho a todos os homens cultos
do meu país, não quero deixar de assinalar uma
passagem do
livro de Francisco Campos, no capítulo em
que êle magistralmente
traça o estilo, o sentido e a significação
profunda do Estado Nacional. Refiro-me á apresentação do papel do Chefe em uma organização estatal realistica e humana, como a que o Brasil adotou
com o golpe construtor de 10 de Novembro. Francisco Campos,
em palavras tão felizes pela fôrma que apresentam como
pela ciareza com que resumem o aspecto fundamental do regime, mostra
que a identificação do Povo e do Estado, característica essencial
e básica da nossa ordem nacional, envolve forçosamente a concentração de todo o poder político na pessoa de um chefe, expressão corporea e tangível da própria Nação. 0 autor
põe em evidencia como, sem essa concentração da autoridade em uma figura
humana, o poder político tende a diluir-se no anonimato,
que nos
regimes liberais democráticos tanto se presta ás manobras irresponsáveis dos aproveitadores da maquinaria estatal, para sobre^
porem os seus interesses restritos, subalternos e por vezes inconfessáveis ao bem público,
O livro de Francisco Campos, que é um verdadeiro tratado
de doutrinação do regime, veiu ainda fixar a denominação mais
apropriada para a nossa organização estatal. Realmente, Estado
Nacional é de todas as expressões até hoje sugeridas para definir
o regime a que corresponde de modo mais amplo e rigorosamente
verídico a todos os seus aspectos e a todas as suas possibilidades
de desenvolvimento e expansão, em harmonia com a realidade
brasileira.
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ATIVIDADES COMUNISTAS

I

O relatório policial publicado em
Abril não pôde ter surpreendido
aos leitores de NOVAS DIRETR1ZES. Há uns dezoito meses que
nestas paginai, temos insistentemente denunciado a recrudescência das atividades comunistas,
chamando principalmente a atenção para as manobras subrepticias, com que os inimigos da ordem social procuram agora mascarar a sua propaganda, afim de
distrair o público e as autoridades dos seus preparativos secretos de sublevação contra o Estado. Entretanto, o relatório policiai deve ser acolhido com grande
satisfação, sobretudo porque nele
se patentea a eficiência e a orientação inteligente das autoridades
na ação protetora da sociedade
contra os seus inimigos irredutiveis.
Ninguém agora poderá entreter
ilusões sobre as proporções exatas do perigo comunista. Este, se
já não apresenta a gravidade extrema que tinha em 1935, é contudo suficientemente considerável
para impor ao poder público medidas repressivas e preventivas de
caráter enérgico e severo. Tanto
mais necessárias são tais providências, quanto das revelações feitas pela polícia conclue-se que os
agentes comunistas, enquanto não
podem realizar os seus planos sanguinários por atacado, vão cometendo crimes bárbaros e revoltantes. Em outras palavras, além de

constituírem uma ameaça á ordem social e ás instituições do
país, os comunistas representam
uma força terrorista, que pode ser,
conforme os caprichos dos seus dirigentes, aplicada á eliminação individual dos que incidirem no desprazer dos círculos marxistas.
Felizmente o golpe que a policia acaba de desfechar na organização bolchevista desmantelou,
pelo menos temporariamente, a
maquinaria sinistra instalada entre nós pelo comunismo internacional.
Mas seria ilusão perigosa ficarmos acreditando não serem imprescindiveis medidas permanentes de repressão e vigilância, afim
de impedir a recrudescência do
flagela. E ao lado de providências, como as que têm sido tão
acertadamente adotadas pelas autoridades policiais em relação aos
elementos de ação material comunista, torna-se igualmente necessário pôr em prática outras, destinadas a combater os marxistas
encapotados, que atuam em setores diferentes.
Não basta prender os agentes
de propaganda direta e os organizadares de atentados e golpes
subversivos. De importância não
muito menor é a repressão da
propaganda comunista que Se faz
insidiosamente, por meio de publicações aparentemente inócuas
ou pelos múltiplos processos ao
alcance de marxistas, que exer-
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cem funções, incompatíveis com as
suas idéas e com a sua atitude
íntima em relação ao Estado Nacional.
Seria conveniente uma vigilancia mais cautelosa sobre certas
publicações periódicas e livros,
cousa que se torna agora mais fácil que nunca, uma vez que está
estabelecido o controle estatal da
imprensa. Não menos necessária
uma investigação destinada a verificar-se se nos quadros do funcionalismo e no exercicio de funções de caráter público, como o
jornalismo, não se encontram pessoas incompatibilizadas com o regime por tendências ideológicas de
caracter marxista. O antagonismo
entre comunistas e o Estado ficou
agora por tal forma evidenciado,
que não é possível permitir a nenhum simpatizante com o bolchevismo, ainda quando não hajam
contra êle acusações definidas de
exercer
culpabilidade material,
funções de caracter público direto
ou indireta.
A propósito da repressão do comunismo e das suas atividades
anti-sociais, é oportuno focalizar
também certos truques que os boichevistas estão empregando na
sua campanha anti-nacionalista.
Entre tais truques deve ser particularmente assinalado o emprego
do pacifismo, como disfarce para
uma propaganda subrepticia de
anti-militarismo. Explorando o
sentimentalismo dos que se embalam com utopias, os agentes coinsidiosamente
munistas
estão
aproveitando os episódios da guerra atual, afim de fazerem disfai>

çadamente uma propaganda, cuja
finalidade transparente é tornar
antipáticos a carreira militar e o
cumprimento dos deveres do soldado. Assim, todas as manifestações pacifistas precisam ser observadas e cuidadosamente vigiadas. Não será tal vês muito difícil
á polícia chegar á descoberta de
que em certas expressões de amor
pela paz e pela fraternidade humana há apenas o ódio recalcado
do bolchevista contra a ordem sociai e a civilização.
Finalmente há um aspecto da
questão da recrudescência das atividade comunistas que merece
muita atenção. A descoberta de
crimes terroristas cometidos pelos
bolchevistas mostra imediatamente como sobre eles se faz sentir
esmagadoramente a influência sinistra de elementos estrangeiros.
Julgamentos por tribunais secretos e execuções das suas sentenças de morte não são cousas que
pertençam ás tradições e hábitos
brasileiros, mesmo dos próprios
criminosos brasileiros. Em tudo
isso está se vendo bem o dedo dos
que se formaram em ambientes
sombrios de opressão, desenvolvendo sentimentos peculiares de
crueldade e de frieza e acostumando-se a processos até agora inteiramente desconhecidos em nosso
país.
Em tais circunstancias, uma das
medidas que mais logicamente so
impõe, como parte integrante da
defesa nacional contra o bolchevismo, ea severa vigilância dos
estrangeiros que entram no país
e dos que já conseguiram aqui in-
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filtrar-se. Somente os que desçonhecem por completo os antecedentes e a situação atual do biochevismo podem entreter alguma
ilusão sobre as associações intimas entre o comunismo revolucionário e terrorista e certos elementos indesejáveis, que têm entrado
ultimamente no Brasil como refugiados. Aliás, a coincidência da
recrudescência das articulações
comunistas, iniciada conforme a
informação policial em 1938, com
a intensificação da entrada dos refugiados da Europa central e
oriental no Brasil, deve dar que
pensar.
O comunismo não surgiu de condições existentes no meio brasileiro. Foi uma peste importada, do

mesmo modo e pelo mesmo processo que a nossa tolerância no
passado permitiu fossem introduzidos aqui doentes de moléstias
contagiosas e tarados de todo o
gênero. Uma reação contra essa
imperdoável tolerância sentimental
impõe-se. E se queremos livrarnos do perigo comunista, precisamos fechar os nossos portos e
fronteiras aos adeptos e simpatizantes daquela doutrina. E mais
que isso, é também necessário
proceder a uma revisão rigorosa
das licenças de residência e até das
naturalizações, graças ás quais
nos últimos dois anos milhares de
marxistas aqui se têm instalado, á
sombra de uma mal compreendida hospitalidade dispensada a refugiados.

ROMANCE DO DR. HARVEY LEITH — A. J. Cronin
— Tradução de Adalgisa Nery — Livraria José
Olympio Editora — Rio
Um novo romance de Cronin, o
consagrado autor de "Cidadela"
livro que foi um dos maiores êxitos editoriais do ano passado, não
pôde deixar de despertar a atenção dos leitores. Com o aparecimento há uns tres meses, de "Sob
a luz das estrelas", o nosso publico pôde constatar como o romancista inglês conserva a mesma mestria, abordando assuntos
alheios á sua profissão. Hoje, com
o "Romance do dr. Harvey Leith",
editado pela Livraria José Olympio, que já apresentara os outros
volumes, teremos novamente a
história de um médico, mas em
8

nada semelhante á de "Cidadela".
A ação desenrola-se no ambiente
poético» das Canárias, onde se renem diversos cronistas e no qual
vem ter o dr. Leith, para onde o
trouxe a insistência de um amigo,
que o vira terrivelmente atormentado pelos escrúpulos de um fracasso clinico.
Em páginas sedutoras, bafejadas,
;não; raro, por um sopro de mistério,
Cronin apresenta-nos os mais diversos exemplos humanos, na trama de um romance vivo e impressionante. Tradução da poetisa
Adalgisa Nery, está fadado a uona
bela carreira em nosso ambiente.
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da b orracna se vagem
J. PIRES DO RIO

Atualmente, apenas se fala na
borracha selvagem, que quasi nada
significa em face do produto das
plantações.
No ano passado, em total de 889
mil toneladas, a borracha selvagem representou apenas 18 mil,
das quais 15 mil toneladas eram
de procedência brasileira.
A mesquinha proporção de 2%
representa o papel insignificante
da borracha selvagem no abastecimento mundial. Esse produto, entretanto, teve enorme importancia na primeira década do século
XX. Km 1910, os seringais selvagens forneciam 62 mil toneladas,
ao passo que as plantações do Qriente produziam apenas 8 mil. Em
poucos anos inverteram-se os papeis.. A produção das plantações
atingia a 320 mil toneladas em
1920, enquanto a dos seringais silvestres baixava a 40 mil. Depois,
foi o que revelam os algarismos
já escritos, a insignificaneia da
produção selvagem.
O crescimento brusco da tonelagem de borracha nas plantações
determinou a queda dos preços e
esta foi a causa da diminuição da
tonelâgem fornecida pelos seringais selvagens. Nada mais simples.
Em 1910, vendia-se a libra de
borracha por $3.00, ouro americano; poucos anos depois, em 1921,
desmoronava o preço para $0.12,

doze centavos. Uma queda de 300
para 12 centavos!
Perdia a borracha, no mercado
de Nova York, 96% de seu valor,
no curto espaço de dez anos. Uma
calamidade. Prejuízo enorme para
as plantações do Oriente, prejuízo
que obrigou os ingleses e os holandeses, proprietários das plantações de Ceylão, de Málaca, de Sumatra, de Java, ao acordo do
plano Stevensou, que se tornou
fomoso a partir de 1922 e sem o
qual a catástrofe teria sido maior.
Catástrofe para as plantações,
mais do que para os seringais seivagens, insignificantes na economia mundial.
No começo do plano Stevenson,
subiram os preços e, em 1926, vendeu-se a borracha a $1.24, quasi
metade do que tinha valido quinze anos antes.
Mas, foi passageira a subida
brusca, que se fez em quatro anos
e se desfez em outros quatro, para
se aviltar ainda mais e chegar a
$0.04, em 1932, ano em que a borracha valeu quasi 1% do que
valera vinte anos antes. Nessa
inaudita variação de preços da
borracha das plantações, a mesquinha mercadoria dos seringais
selvagens aproveitava muito raras
oportunidades. A partir de 1914,
justamente nos anos da guerra,
começáara a decadência da bor-
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racha selvagem, que nunca mais
teve qualquer importância depois
de 1920, quando a produção das
de meio
plantações aproximava-se
milhão de toneladas para atingir,
em 1934, justamente um milhão,
isto é, quasi oietnta vezes mais do
dos
mesquinha
a
produção
que
seringais selvagens.
Entretanto, há quem censure
aos brasileiros a imprevidência
de não terem evitado a crise da
borracha selvagem do Amazonas...
Uma injustiça e um erro. A
grande procura da borracha começou no fim do; século passado,
quando se desenvolvia apenas a
industria do automóvel e crescia
a produção de petróleo. Por esse
tempo, em 1889, os Estadons Unidos fabricavam 600 automóveis,
nada mais. O petróleo americano
regulava 57 milhões de barris tão
somente. Poucos anos depois, em
1910, os Estados Unidos construiam 200.000 automóveis e produziam 209 milhões de barris de petróleo.
A produção de borracha selvagem não' poderia acompanhar semelhante marcha de crescimento.
Si não surgisse a borra-eha das
plantações, a industria de automóveis teria de ser muito mesquinha, em vez de ser uma das
maiores industrias modernas. Pensar em abastecer-se tal industria
com o produto dos seringais seivagens seria pura imaginação literária.
Talvez pretendam os que procuram homens responsáveis pela
crise da borracha amazônica dizer
que o Brasil poderia ter realizado
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plantações semelhantes ás do Oriente.
Mas, com que capitais e com
que povoamento?
O Brasil meridional é país pobre, de capitalização incipiente.
A Amazônia é região deserta., coíberta pela selva equatorial, húmida e quente, região de difícil
povoamento, de impossível povoamento rápido.
Ao contrário, no Oriente, há
terras propícias á cultura da árvore id,a borracha, velhas terras
superpovoadas, onde a mão d'obra
é baratissiima.
Por tudo isso, os capitais dos
consumidores de borracha encaminliaram-se para as plantações
do Oriente. Tomaram a iniciativa
de maiores plantações os ingleses
e os holandeses, conhecedores do
plantio de áxvores de borracha,
da hevea brasiliensis, desde 1860,
em várias regiões do Oriente.
Os americanos, os alemães, os
franceses fizeram algumas tentativas na África e na América
Central.
Mas, as plantações inglesas e
holandesas do Oriente venceram
na concorrência e avassalaram o
mercado mundial. Cairaim os americanos na dependência completa
dos ingleses e dos holandeses.
Também os alemães caíram.
Entretanto, em artigos da imprensa e discursos políticos, aparecém criticas só a incapacidade
dos brasileiros...
A estes competiria, dizem os
censores, salvar os seringais seivagens ou fazer grandes plantações na Amazônia, para lhe cooi-
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servar o predomínio que gozou na
primeira década do século...
Nada mais errôneo, mais injusto e nem mais ingênuo.
Tudo efeito da falta de estudo
da economia mundial, em sua evolução recente, ao influxo da revolução industrial, que tem na
industria do automóvel e na produção de petróleo o mais interessante aspecto da civilização.
Mas, não nos deixemos acabrunhar pelos erros e injustiças dos
nossos censores.
Procuremos cumprir, como temos feito, o dever do Brasil para
o aproveitamento da Amazônia,
região quasi virgem, de mui difícil
desbravamento.

HENRY

Pecamos aos capitais americanos que desenvolvam as plantações da hevea brasiliensis que eles
apenas iniciaram,
Nesse concurso do grande consumidor da borracha vemos o bom
caminho para o interesse de um
país que ainda poderá ser grande
produtor. Obra lenta, mas possivel e provável. Impossível de realizar-se era o sonho dos censores
da gente brasileira...
N. da D. — Este artigo já se
achava em composição nas oficinas, quando foi publicado o seguinte telegrama, que é altamente
interessante, em face das considerações formuladas pelo nosso
ilustre colaborador, dr. Pires do
Rio.

FORD
TEM
NOVOS
PLANOS
A BORRACHA
DO BRASIL

PARA
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DETROIT, Michigan, 11
(De David
J. Wilkie, da Associated Press) — Um
plano concebido pelo Sr. Henry Ford,
tâo revolucionário como aquele de há 35
anos passados, na industria do automovel barato, está a caminho da realidade, e esse gigantesco plano depende
unicamente das selvas brasileiras. De
acordo com aquilo que o Sr. Henry
Ford, tem planejado, pretende ele conseguir uma "fonte independente" de
borracha, para ser utilisada nos seus automoveis e com a qual êle possa também "manobrar", no sentido de afrouxar os suprimentos da borracha em bruto, do Extremo Oriente.
A borracha comercial está sendo produzida em duas plantações brasileiras
e está sendo embarcada
por água
numa distancia de cerca de 5.620 milhas.
As plantações, onde foram empregados 20 milhões de dólares (cerca de
400 mil contos da nossa moeda), foram
feitas no Rio Tapajós, no Amazonas, a
700 milhas do mar.

Para fazer face a sua produção, foram gastos 6 milhões de dólares, na
construção de uma fábrica capaz de
produzir diariamente oito mil pneumáticos por dia. Essa grande maquinaria
para o fabrico desse material será instalada nesta cidade, na sua maior propriedade.
A produção da borracha, mesmo em
pequena quantidade, foi um verdadeiro
triunfo para os horticultores que conseguiram realizar aquilo que tanto desejavam.
As experiências começaram há 13
anos passados, quando o governo brasileiro ofereceu ao Sr. Henry Ford, mais
de 2.000.000 de acres de terreno. As
terras eram quasi todas, selva imensa,
pelo que houve necessidade de serem
limpas afim de que fossem abertas estradas e construídas habitações.
Em virtude da demasiada altitude
dessas terras, e por esse motivo prejudicial a plantação e cultivo da borracha,
foram negociadas em 1934, 600.000
acres de terras mais baixas, no Pará.
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Desse total de terras, somente 20.500
acres foram plantados e estão em cultivo. Trabalham nessas terras 1.500
pessoas e a área cultivada aumenta
anualmente em 5.000 acres.
Várias dificuldades têm sido removidas, no sentido de que tudo possa
marchar na melhor ordem de trabalho
e produção. Assim, para evitar a desarmonia entre os trabalhadores, as casas foram construídas em grupos mais
próximos uns dos outros. Foi construida uma doca flutuante, em virtude do
Rio Tapajós baixar e aumentar de voiume muitas vezes.
A plantação de mais de 100 pés de
borracha num acre de terra, produziu
uma doença desconhecida nas árvores
de borracha selvagem.
Também foi um problema, a planta"produtos" tropicais, tais
outros
de
çâo
"kapok", a "gutta-percha", a
como: a
"balata",
etc. Essas plantações obedeceram simplesmente a um sentido econômico e especialmente para o melhoramento do solo.
Os engenheiros do Sr. Henry Ford
declararam que dentro de 10 anos as
plantações poderão produzir borracha
suficiente para conquistar um importante lugar no mercado mundial da
borracha. Contudo, eles esperam que
todas essas plantações poderão produzir em 1945 mais do que os 25 milhões
de quilos, de que carece o Sr. Ford
para gastá-las na sua industria, conforme sao as suas necessidades anuais.
O Brasil controlou a produção mundial da borracha até 1910, quando a
borracha do Extremo Oriente começou a
aparecer no mercado.
Essa borracha era, nem mais nem
menos do que um "produto" das sêmentes brasileiras, transportadas de contrabando para essas localidades, há uns 70
anos passados, por um inglês chamado
Henry Wickman.
Fazendo depois coisa semelhante, o
Sr. Wickman, mereceu ser agraciado
com o título de "cavalheiro". Valeu-lhe
isso, o ter contrabandeado cerca de
20.000 sementes de "hevea", as quais
foram plantadas nos jardins de Kew, em
Londres.
Algum
tempo
mais tarde,
foram
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transplantados para o Ceilõo e os Estreitos de Settlement, cerca de 3.000
rebentos dessas árvores. Assim a plantaçâo continuou nas índias Holandesas.
Autoridades competentes no comercio da borracha, ao discutirem sobre o
futuro da produção da borracha, sâo de
opinião que, quando o Brasil controlou o mercado mundial da borracha,
sendo o seu maior concurrente, as encomendas desse produto eram -muito
pequenas, comparativamente, pela razâo da industria de pneumáticos, estar
ainda em princípios, em virtude do
limitado numero de automóveis fabricados, ao compararmos com aquilo que
atualmente se está produzindo.
Atualmente, só o fabrico de pneumáticos, consome cerca de 80 % da produçâo mundial da borracha. O novo pro"fabrico
cesso pelo qual é possível o
áa borracha artificial", também nâo importa muito aos grandes comerciantes
"Firestone",
a
do ramo, uma vez que a
"Good-Year"
e outros grandes fabricantes têm as suas plantações próprias,
algumas delas feitas recentemente em
África.
Um fator muito importante para o
mercado da borracha, e que os técnicos
imporprodutores consideram de grande "consutancia na presente época, é o
mo da borracha" nas industrias de
"manobras diplomátiguerra. Muitas
cas" têm sido concentradas nos negócios
de borracha, para que sejam assegurados fornecimentos desse produto em caso de guerra. O emprego da borracha
em matérias de guerra, ficou demonstrado, quando na Grande Guerra, um
submarino alemão utilisado também no
transporte de carga, transportou a seu
bordo, dos Estados Unidos, um carregamento de borracha que levou a Alemãnha, iludindo o bloqueio britânico.
Os Estados Unidos, consideram a borracha um artigo de primeira necessidade num caso de guerra, e, por isso
mesmo necessitam de assegurar uma
fonte de produção capaz de lhes garantir um suprimento de acordo com as
suas necessidades. Já foi mesmo discutido o assunto, afim de que sejam
armazenados grandes stocks desse produto.
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0 alcance da iniciativa do governo,
restabelecendo o serviço da divida externa,
nâo
foi
talvês
ainda
devidamente apreciada pela opinião pública. Entretanto, as noticias recebidas do
estrangeiro

¦......

efeito

sobre as cotações dos
titulos brasileiros. A importância dessa
medida, que de modo algum contradiz,
mas pelo contrário é um complemento
da providência acauteladora dos interesses nacionais,

tomada em Novembro
de 1937 no sentido de uma suspensão
temporária do serviço da divida, justifica alguns comentários esclarecedores
de mais um aspecto da situação agora
creada pelo gesto do Presidente da
República.
A

Mas a estes coube também uma parte de decisiva relevância na solução
das dificuldades e no preparo do caminho que conduziu ao acordo. Salientando este lado da questão, temos
principalmente em vista mostrar como
são
satisfatórias as disposições dos
meios financeiros do exterior em relação ao Brasil. Facilitando a conclusão
de um acordo pelo qual, mantendo a
sua tradição de cumprimento pontual
das obrigações contraídas, o governo
brasileiro

contudo

salvaguardou

os

in-

teresses nacionais por meio de um piono razoável, que não envolve excessivos
sacrifícios para a Nação, os portadores
dos titulos dos nossos empréstimos deram prova de justa apreciação do crédito brasileiro. Nessa atitude reflete-se
inconfundivelmente

a

boa

vontade

de

cooperar com o nosso governo na obra
de reconstrução e de expansão da economia brasileira, que constitui uma das
finalidades precípuas do Estado Nacio-

primeira cousa que naturalmente
se impõe á consideração, é o exame
das condições em que foi retomado o
pagamento dos juros e amortização dos
nossos empréstimos. O governo conse-

chamar

guiu firmar com os portadores dos titulos brasileiros um acordo, que envolVe modificação substancial do esquema

No modo como os expoentes da finança bancária estrangeira colaboraram na conclusão do acordo sobre a

Oswaldo

retomada

Aranha,

aliviando

considera-

velmente para o Tesouro o ônus do serviço da divida.. Por esse resultado a
Nação deve ser certamente reconhecida
ao ministro, Souza Costa, que por longo
tempo veiu desenvolvendo infatigavel
atividade,

no sentido de promover um
ajustamento das conveniências financeiras do país, com os legítimos interesses dos nossos credores externos.

nal.

Para

extenra,
ficuldade

a

este

ultimo

atenção

ponto desejamos
dos nossos leitores.

dos

pagamentos da divida
verifica-se que nenhuma diséria

será

encontrada

no

desenvolvimento de esforços para atrair
os capitais, cujo afluxo se torna uma
questão vital, em face dos projetos de
expansão econômica e de aproveitamento das nossas riquezas naturais.
Esses

projetos já em andamento, com
a execução do plano qüinqüenal formu-
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lodo pelo governo, exigem imperativamente a entrada no pais de massas de
capital, em cuja ausência seria impôssivel dar aquele plano o desenvolvimento que se deve esperar.
Estamos, sem duvida, executando o
programa contido no plano qüinqüenal
com os nossos próprios recursos e isto
serve para mostrar que o governo brasileiro está disposto a levar por deante
a obra do desenvolvimento nacional em
quaisquer circunstancias e enfrentando
todos os obstáculos, ainda quando te-

r

nhamos de contar apenas com os nossos
próprios elementos. Mas as possibilidades do enorme potencial econômico
do Brasil sâo incomparavelmente maio-

1

res que

a órbita

delimitada

pelo

pro-

grama qüinqüenal.
Este representa apenas a etapa iniciai, o ponto de partida de um vasto
empreendimento, que se deverá realizar em múltiplas direções. E' para esta
expansão em larga escala da nossa
economia que o afluxo de capitais estrangeiros se torna imprescindível. Precisamos promover a entrada desses capitais em proporções muito maiores que
as obtidas no passado, mesmo nos periodos em que mais intenso foi o afluxo
de recursos do exterior.
Semelhantes

considerações

vêm

de-

monstrar quanto é justo o regosijo pela
maneira como foi acolhida a iniciativa
governamental, no sentido do restabelecimento do serviço da divida externa.
O crédito brasileiro já se achava em
franca rehabilitaçâo,, como efeito da
orientação adotada pelo Presidente Getúlio Vargas no setor financeiro e no
estimulo das forças produtoras do país.
Além disso, e como razão ainda mais
decisiva, atuava nos meios financeiros

14

impressão

a tranquilizadora
da

estabilidade

pela

determina-

política e pelas
e de paz interna,

garantias de ordem
que vieram a ser dadas

pelo regime
instituído em 10 de Novembro de 1937.
Mas

nosso

evidente

é

que a posição do
melhorou
em enormes

crédito

proporções, com o recente ato do Presidente da República, que nâo somente veiu mostrar o desafogo financeiro
do

a firmeza

sobretudo

como

país,

do

seu propósito em honrar os compromisno estrangeiro. Agora se
contraídos
pôde dizer que, no tocante ao crédito,
a nossa situação se acha perfeitamente
normalizada. Nada mais nos falta sob
esse ponto de vista para induzir os
capitais

estrangeiros
versões no Brasil.
a

dada

Mas

a

procurarem

relevância

in-

dessa

quêstâo e a necessidade sobre a qual nunca
será demasiado insistir do afluxo substancial daqueles capitais, convém que
a opinião pública seja esclarecida sobre
a parte que lhe cabe desempenhar em
relação a esse assunto. Nâo basta que
nos meios capitalistas do exterior haja
as melhores disposições acerca do nosso
país. E' imprescindivel também que os
capitais prontos a se >encaminhar£rn
para aqui tenham a certeza de encontrar, nâo apenas a proteção de um governo justo com que eles já contam,
mas ainda com uma atitude de simpatia da opinião pública.
é necessário que se dissipem
por completo as influências porventura
ainda persistentes das campanhas inedos que,,
por
xenófobas
ptamente
Assim,

ignorância
deiro

e

incompreensão

nacionalismo,

do

tentaram

verdaformar

correntes de opinião hostis aos capitais
estrangeiros ,que aqui se acham cola-'
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estatística na alta antigüidade
||

conosco

no

progresso do Brasil. Esses capitais, invertidos em empresas de «serviços públicos, nas indústrias e na agricultura, estão na
realidade nacionalizados pela sua identificaçâo com os interesses do paíjs.
Apoiá-los, cercando-os de uma ambiência simpática, além de ser ato de
justiça e simples reconhecimento dp
serviço

silveira

m\emmmm\\m7kmm\2-m\aml

Está fora de qualquer duvida que
os povos mais adiantados, na alta
antigüidade, usavam de processos
que lembram os da estatística
atual quando tinham íque fazer
apreciações sobre grandes massas,
sobre grandes números, ao final,
a respeito das atividades. Não» se
conhecem quais os caminhos utiusados, como estabeleciam os quadros ou as tabelas para as perquirições ou, então, de que fôrma
preparavam as previsões de tanto
interesse para os dirigentes e para
os dirigidos. A ignorância do modo
de trabalhar com os grandes) numeros, procurando estabelecer as
relações existentes entre os grupos e os atributos que se estudam,
em determinado momento, não vae
a ponto, entretanto, de se desçonhecer que muitas leis foram estabelecidas com bases estatísticas,

borando

FERNANDO

que nos prestam, é também
imprescindível para a animação dos que
estão dispostos a vir prestar-nos análoga colaboração.

e que muitas deliberações resultaram de estudos da mesma categoria.
A leitura atenta de alguns escritores gregos e romanos e o
cqnheeiimento das interpretações
modernas de inscrições remotas
ylriam esclarecer muitos pontos
da história da civilização e mos;trar como foram realizadas modificações faciais; de grande alcance, naqueles tempos. Assim, é que
ficou demonstrado ter havido levantamento, na China, muitos séculos antes de Cristo, procurando
o conhecimento dos valores econôlmicos das diferentes regiões.
Já se encontra documentação
mais razoável a respeito da situação, na Pérsia, em vista das referíências , feitas pelo historiador
Herodoto, que ainda nos elucida
a respeito do Egito.
No livro "Terpsicore", diferentes
passagens1 trazem as indicações
claras de soluções estatisticas para diversos problemas políticos.
No livro "Erato" encontra-se a
resolução de Artafrenes, ordenando a medição das terras de cada
possuidor, afim de que fosse imposta a tributação, em relação
ás extensões pertencentes a cada
qual.
O país que mais se adiantou,
nesse periodo, foi, entretanto, indiscutivelmente, o Egito porquanto existem bases suficientes para
afirmação de que as pirâmides e
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outras realizações de grande valor forajn conseguidas por meio de
cálculos estatísticos. E' ainda Herodoto que nos esclarece alguns
''Euterpe", conta
pontos. No livro
o escritor de "Halicarnasso" como
Sesostris dividiu as terras do Egito pelos súditos e a tributação
sobre eles recaída. Ai-hda mais),
foram estabelecidas as relações
entre as terras e o sistema de canais de irrigação sotb a dependência do Nilo, com todos os efeitos
dai decorrentes, de onde houve
um grande impulso nos conhecimentos da geometria. Nesse mesmo livro, Herodoto acentua o fato de haver inscrições egípcias,
relatando os gastos proporcionais
entre as turmas de escravos e os
trabalhos realizados. Mais tarde,
no reinado de Amaezis, foi determinado pelo rei que os egípcios
fizessem, anualmente, uma declaração completa de todos os re-

cursos de que dispunham para a
subsistência. Era de tal fôrma rigorosa a lei que as infrações consideradas como originárias de dolo,
eram punidas com a pena de morte. Dai se depreende a importancia em que eram tidos, para o
Estado, os levantamentos ou os
recenseamentos. Já haviam verificado que a exatidão dos dados
poderiam provir os benefícios gerais para a população como tambem surgiriam deficiências no caso de fraudes ou de falhas nas
indicações.
Em traços gerais, vê-se que,
muito antes de serem estabelecidas, na Grécia antiga e em Roma,
as legislações que tiveram, como
base, estatísticas gerais ou parciais, já outros povos, já outras
nações tinham usado dos mesmos
recursos para o engrandecimento
das regiões que ocupavam.
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ISTITUTO MADEIRA DE FREITAS
CLINICA MEDICA GERAL

PHYSIOTHERAPIA — ELECTRICIDADE MEDICA — TRATAMENTO DO

DIABETE
DOENÇAS DA NUTRIÇÃO - ALLERGIAS - RHEUMATISMO

PROF. MADEIRA DE FREITAS
ESPECIALISTA
Consultas das 8 ás 11 e das 13 ás 20 horas, ou com hora
marcada pelo telephone
RUA ÁLVARO ALVIM, 27 — 13.° andar — Sala 132 — Tel. 42-8912
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À inauguração do mausoléo do
almirante Alexandrino de Alencar, realizada no Cemitério de S.
João Baptista em 18 de Abril, representa o mínimo das homenagens que a Marinha e o Brasil devem á memória de um dos maiores
dos nossos marinheiros. O eclipse em que durante anos se procurou conservar a figura do reorganizador da nossa esquadra parece ter terminado enfim. A nuvem de ódios mesquinhos e despeitos subalternos, a que se associaram tibiezas e ingratidões, será forçosamente dissipado pelas
rajadas do vento puro, que vai
limpando a atmosfera moral da
nação.
Alexandrino de Alencar nunca
poderá ser esquecido e certamente não o será nesta época, em que
a nossa gloriosa' Marinha resurge
pela reorganização material dos
seus elementos de ação. E no dia
em que os nossos estaleiros, realizando o grande programa do
Presidente Getulio Vargas forem
o cenário da construção das nossas futuras belonaves, a Marinha
há de pagar a sua divida para com
o almirante Alexandrino, inserevendo o seu nome em uma das
unidades, mais representativas do
nosso poder naval. Seria pueril
estudar a figura de um homem
dotado de personalidade tão opulenta e complexa, sem pretender
encontrar-lhe defeitos e limita-

exan dri no

ções. Mas só não têm restrições
a ser feitas no conjunto da sua
figura moEal os medíocres, que
não apresentam deficiências, porque também não têm virtudes.
São esses seres incolores, que o
poeta florentino reputou inimigos
de Deus e desprezíveis ao diabo.
Homens como Alexandrino
ocupam um polo moral diametralmente oposto a essas creaturas,
que ainda na frase do poeta não
devem ser objeto de argumento e
consideração. A figura do grande almirante brasileiro, que, quer
queiram ou não os seus detratores, tem honroso lugar conquistado na história da nossa Marinha
de Guerra, ocupa posição dominante na fase republicana do nosso desenvolvimento naval. O en*
cerramento trágico e prematuro
da brilhante carreira dé Saldanha
da Gama deixou Alexandrino como expoente máximo da sua
classe.
A fé de oficio, cujas, primeiras
notas foram lançadas no Paraguai, constitui uni sumário da
história moderna da nossa Marinha, a cujos episódios mais importantes o seu nome se acha indissoluvelmente ligado. Fez parte
da oficialidade da fragata, que
sob o comando de Julio de Noronha levou pela primeira vez por
todos os oceanos em uma viagem
de circumnavegação a bandeira do
Brasil. Oito anos mais tarde, co-
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mo comandante da força naval
desembarcada na madrugada de
15 de Novembro, tornou-se um
dos mais eficientes e decisivos colaboradores da proclamação da
República. Ainda naquele momento crítico da história nacional
coube ao então capitão de corveta
Alexandrino de Alencar a melindrosa missão de comboiar, no comando do Couraçado Riachuelo, o
navio que levava ao exilio o Imperador destronado.
Os acontecimentos dos primeiros anos do regime republicano,
que tanto envolveram no seu turbilhão as classes armadas, não
podiam deixar de afetar a carreira de Alexandrino de Alencar. E
quando circunstancias, cuja complexidade não permitiu até hoje
um julgamento histórico imparciai e definitivo, arrastaram a
maioria da Marinha a uma situação crítica, Alexandrino obedecendo ás injunções da honra e do espirito de classe ficou ao lado dos
seus companheiros. Nesse periodo sombrio da vida do Brasil êle
soube contudo honrar a sua farda
por atos de bravura, que a^liás
correspondiam ás primeiras proesas do homem, que como adolescente se batera no Paraguai. Entretanto, logo que a normalidade
se restabelece, o brilhante marinheiro volta aos quadros profissionais, trazendo o concurso inestimavel da sua capacidade, da sua
inteligência e do seu senso de
disciplina para a defesa do govêrno. Republicano desde a moeidade, Alexandrino presta ao govêrno de Campos Sales grandes ser-
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viços de ação vigilante, em um
momento em que pareciam recrudescer as veleidades da reação
monárquica.
Promovido a contra-almirante
em fins de 1902, é para êle que se
voltam dois meses mais tarde as
atenções de Rio Branco, ao tratar-se da escolha do chefe que
deveria comandar a força naval
incumbida de apoiar a nossa política em relação ao Acre. No desempenho dessa missão, em que
deu a medida da sua capacidade
de comando, o almirante Alexandrino impressiona por tal forma
com a sua fascinante e magnética personalidade o povo do Amazonas, que pouco depois era eleito
senador por aquele Estado. A
passagem de Alexandrino pelo antigo Senado foi rápida, mas dela
se serviu o almirante para prestar
relevantes e decisivos serviços á
causa da defesa naval do Brasil.
Os debates que então se travaram em torno do plano de reorganização da Marinha ,a que o aimirante Júlio de Noronha já dera
principio de execução na presidencia Rodrigues Alves, foram
memoráveis. Neles Alexandrino
revelou a extraordinária aptidão
para compreender problemas navais, que um competente técnico
estrangeiro, o almirante Vogelgesang, antigo professor da nossa
Escola Naval de Guerra e depois
chefe da Missão Aonericana, qualificou uma vez, em palestra com
quem escreve estas linhas, como
atingindo nâo raro as raias de positiva genialidade.
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Alexandrino tornou-se o campeão da idéa vencedora da ampliação do programa originário em
um plano de autêntica modernização da nossa esquadra, pela
adopção para as unidades capitais
do modelo dos navios de combate
que acabavam de ser introduzidos
na Inglaterra. Logicamente o almirante, que como parlamentar pieiteara aquelas idéas, foi incumbido
da pasta da Marinha na presidência Penna, que logo em seguida
se iniciava. Como ministro da Ma»
rinha no governo de Affonso Penna e de Nilo Peçanha, Àlexandrino preside ao nosso renascimento
naval. Afastado da pasta durante dois anos, a ela é chamado pelo
marechal Hermes e na sua direção permanece até o fim da presidencia Wenceslau Braz.
Tem então ocasião de atender
aos problemas delicados da defesa da nossa neutralidade, que
conseguiu salvaguardar eficazmente por meio de adequedas providências navais. Depois cabe-lhe

aprestar a divisão, cuja presença
na zona do Atlântico já abrangida pela guerra fez com que a
nossa adesão á causa aliada não
se limitasse a mero platonisma diplomático. Mais tarde o almirante Alexandrino volta pela terceira vez á pasta da Marinha em
periodo agitado, no qual teria de desenvolver grande atividade e lhe
estaria reservada oportunidade
para dar provas da bravura pessoai, que subsistia a mesma no
chefe septuagenário.
A carreira de Alexandrino de
Alencar está por tal forma identificada com a Marinha, que esquecer a sua brilhante fé de oficio seria obliterar um capitulo
glorioso da história da nossa fôrça naval. Felizmente a inauguração do mausoiéo no Cemitério de
S. João Baptista é a prova de que
não será possível varrer da memória da nossa oficialidade naval
as reminiscências daquele vulto,
que foi um dos mais ilustres dos
nossos soldados do mar.
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Os acontecimentos que no mês de Abril imprimiram á guerra
européa aspectos mais vivos e até certo ponto mesmo sensacionais,
vieram mostrar quanto foram prudentes e sabias as medidas acauteladoras de uma rigorosa neutralidade brasileira, adotadas pelo
Presidente Getulio Vargas desde o inicio do conflito. Nâo fossem
aquelas acertadas providenciais e a inflexível vigilância exercida
permanentemente pelo Chefe da Nação, afim de que o Brasil nâo
se desvie da posição equidistante entre as forças internacionais em
choque e certamente teríamos assistido nas ultimas semanas a uma
daquelas crises de histeria, tantas vezes verificadas há um quarto
de século no decurso da outra grande guerra européa.
A confusão deliberadamente provocada por telegramas tendenciosos e as manobras visando envolver os acontecimentos que
se desenrolam na Scandinavia em impenetrável nuvem de boatos
e noticias contraditórias, teriam redundado em uma perturbação
indesejável da nossa opinião pública, determinando sobressaltos e
proporcionando ensejos a explorações por parte de interesses alheios
ás conveniências nacionais. Mas a atmosfera calma, que a atitude firme e criteriosa do governo tem creado entre nós em relação
ao que se passa na Europa, poupou-nos os riscos de um afastamento da serenidade, em que os vitais interesses da Nação exigem
se mantenha o povo brasileiro.
Uma análise mais aprofundada dos recentes episódios seria
imprópria,,pois não poderia ser feita sem deslises da
posição neutrai. Entretanto, dentro dos limites do
ponto de vista a que se deve
circunscrever a imprensa dos
países felizmente situados fora da
fogueira, é possivel e mesmo necessário
proceder a algumas considerações, aliás intimamente associadas á
própria questão da neutralidade.
0 aspecto mais interessante e sem dúvida o
que maior relêvancia apresenta para os neutros na extensão da área da confiagração para a Noruega, é exatamente a evidência que os fatos das
ultimas semanas vieram trazer sobre a delicadeza extrema da
po2®
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siçâo neutral em uma guerra de proporções vastas e de repercussões múltiplas como a atual. Os nossos antecedentes históricos e as condições peculiares do continente americano formaram
na mentalidade dos povos do hemisfério ocidental um conceito de
neutralidade que, aparentemente inatacável sob o ponto de vista
especial em que nos achamos colocados, nem sempre se conforma
entretanto com as realidades da guerra em larga escala.
Foi certamente levando em conta esses
problemas melindrosos, envolvidos pela neutralidade em uma guerra como esta,
que
o Presidente Getulio Vargas insistiu sobre a distinção entre uma
neutralidade passiva e a neutralidade vigilante, que as condições
do momento ditam ao Brasil. A noção de que o neutro, éntrincheirado nos direitos que o afastamento do conflito lhe confere,
fica em situação que basta para protegê-lo de riscos imprevisiveis np meio do choque de grandes potenciais, decorre da confusão
entre situações nitidamente diferentes, que se apresentam respectivãmente nos pequenos conflitos internacionais e nas guerras de
vastas proporções. No primeiro caso o neutro acha-se salvaguardado, nâo apenas pelos seus próprios recursos de proteção da sua
soberania, mas sobretudo pela ação conjunta das grandes forças
internacionais alheias á luta. Radicalmente outra é a situação no
caso de uma grande guerra entre potências formidáveis.
Nesta ultima hipótese, que é evidentemente a da guerra atual,
os neutros ficam virtualmente á mercê dos interesses que os beligerantes tenham em respeitar-lhes a inviolabilidade e da maneira
como eles compreendam a defesa das suas conveniências, no que
toca ás suas relações com os Estados nâo incluídos na órbita da
conflagração.
Não há uma doutrino pacifico do neutralidade
r

como se afigura aos que, estabelecendo sempre analogias entre as
relações de direito privado com as que se processam no meio internacional, parecem convencidos de estarem os chamados direitos dos neutros garantidos por um consenso de opinião jurídica,
de que compartilhem todas as nações. A verdade é infelizmente
Maio de 1940
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muito diferente. A experiência de todas as guerras e notadamente
a do primeiro grande conflito internacional deste século fornecem
provas altamente instrutivas do caráter precário da imaginária
proteção jurídica dos direitos neutrais. Cada potência encara essa
questão pelo prisma dos seus interesses e modifica mesmo o que
uma ilusão ingênua acreditaria serem princípios definidos, sempre
que as necessidades militares o aconselham.
A este propósito, por exemplo, é interessante e também de
inexcedivel oportunidade examinar a atitude da Inglaterra no tocante ao modo de entender as suas obrigações para com os neutros. A análise desse ponto esclarece acontecimentos
que se estão
desenrolando e permite também evitar conclusões precipitadas no
julgamento de certas atitudes morais dos beligerantes.
Nâo é razoável assumir uma posição de severa censura de
supostas violações dos direitos dos neutros
por parte da Grã-Bretanha, atribuindo a esses gestos o caracter violento de infrações
grosseiras de preceitos jurídicos consagrados. A diplomacia inglesa
jamais aceitou o principio de que na guerra os direitos neutrais
devam primar sobre as duas injunções impostas aos beligerantes
pela necessidade militar. Uma lúcida inteligência política,
que lhe
assegurou durante os últimos quatro séculos ascendência
universal, fez com que a Inglaterra sempre encarasse a
guerra por um
prisma realistico. O conceito da subordinação dos conflitos armados ao ritmo de regras jurídicas formuladas durante
a paz e rigidamente observadas na hora da luta, foi sempre
considerado pelos
dirigentes da Grã-Bretanha como ilusão ingênua
de juristas de
gabinete.
O ponto de vista inglês a esse respeito foi
espetacularmente
definido em 1899, na
primeira conferência da paz realizada em
Haya, por iniciativa do Tzor Nicoláu
II, quando perante aquela
assembléa de diplomatas e
jurisconsultos o almirante lord Fisher
declarou, com esplêndida franqueza,
"a
moderação na guerra
que
era imbecilidade". Que a fórmula
do inventor' do moderno
dreadnought não representava apenas
um ponto de vista pessoal,
mas a atitude oficial britânica, foi
demonstrado pelo que ocorreu
durante a guerra de 1914. Aliás, na
história das guerras em que
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se envolvera a Inglaterra havia precedentes suficientemente impressionantes para mostrar que, na primeira conferência de Haya,
lord Fisher fora um autêntico expoente do pensamento do seu país.
E para nâo enfastiar os meus leitores com uma longa lista de episódios, basta aqui lembrar a destruição da esquadra dinamarquesa
no porto de Copenhaguen, em 1807, em plena paz entre a Inglaterra e a Dinamarca, operação justificada pelo imperioso motivo
militar de que aquela frota poderia ser utilisada por Napoleâo para
um golpe contra as ilhas britânicas.
Na guerra de 1914 o governo britânico aplicou eficientemente o mesmo critério de subordinação dos chamados direitos e dos
interesses dos neutros ás suas conveniências militares. O bloqueio
mantido durante quatro anos e em cuja execução o absoluto dominio do mar então exercido pela esquadra inglesa tornou de eficacia quasi completa, foi sustentado por meio da infração permanente de todas as convenções internacionais, que teoricamente regiam o assunto. Aquele bloqueio atingiu tanto o litoral dos seus
adversários, como os portos dos neutros que podiam servir de entreposto para o contrabando de guerra.
E uma circunstancia altamente interessante pôs em evidência
o modo como a Inglaterra encarava o assunto, deslocando-o para
fora da órbita das considerações jurídicas, para pô-lo no terreno
de um frio realismo, em que só eram levados em conta motivos
políticos e razões militares. A Inglaterra discriminou durante a
guerra de 1914 entre neutros fracos e cuja atitude lhe era indiferente e neutros fortes, cuja boa vontade precisava conservar. Os Estados Unidos até o momento de entrarem na guerra tiveram um
tratamento especial, que contrastava berrantemente com a severidade aplicada aos neutros menos importantes. Esta tolerância chegou ao ponto de ser permitida a exportação do algodão dos Estados
Unidos para a Alemanha, via Holanda e países scandinavos, nâo
obstante tratar-se de mercadoria que era matéria prima do fabrico
de material bélico essencial. E o governo britânico portou-se com
tanta lealdade nessa questão que, interpelado na Casa dos Comuns sobre aquela anomalia do bloqueio, em seu nome, o ministro
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do Comércio declarou haver no caso interesses políticos especiais
que nâo podiam ser desatendidos.
Deante de tais precedentes, seria pueril arguir contra a Inglaterra, chamando-a a contas por haver agora com operações de
minagem anexado as águas territoriais da Noruega á zona de beligerancia. E' indiscutível que desse modo nâo somente foi violada a soberania norueguesa, como mais que isso aquele país foi
automaticamente despojado da sua posição de neutralidade. Mas
cometendo o que se afigura uma violência aos que insistem em
encarar problemas de guerra, na atitude jurídica que a situação
militar torna insustentável, a Grã-Bretanha obedeceu ás diretrizes
históricas da sua política externa e aos princípios realisitcos, pelos
quais os seus governantes sempre pautaram a ação bélica em todas
as guerras.
Por outro lado querer discutir no plano jurídico a intervenção
militar da Alemanha em regiões, onde a iniciativa inglesa creara
virtualmente uma situação de beligerancia, é igualmente uma ingenuidade. Tâo absurdo é surpreender-se que as forças do Reich
houvessem penetrado na Noruega, até onde a minagem das águas
territoriais levara a ação naval britânica, como teria sido descabido
extranhar que, em 1914, as tropas francesas e inglesas tivessem
ido ocupar posições no território belga, já invadido
pelo exercito alemão.
A única lição que acontecimentos dessa natureza
proporcionam, é que a neutralidade só oferece garantias, r\a medida da capacidade militar do país neutro para assegurar a inviolabilidade da
sua soberania. A guerra não vem
propriamente crear situações
anormais, em que a força prepondera esmagadoramente sobre os
direitos, que só têm o apoio nos tratados internacionais e nos cojnentários eruditos dos juristas. O
que a guerra faz é revelar, com
espetacular clareza, o que na paz se apresenta
por fôrma só acessivel aos que penetram na análise das relações internacionais
com
maior profundesa e sagacidade.
A força impera permanentemente, dando aos
que a possuem
o predomino e condenando os fracos á contingência
da submissão
inevitável aos imperativos de uma realidade inexorável.
Daí a fai^f
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lência de todas as tentativas de sistemas internacionais baseados
nos alicerces ilusórios de uma igualdade irrealizável. Só
podem ser
iguais os fortes. A soberania, cuja linha de defesa é apenas uma
ordem jurídica que não se apoia na força, só subsiste enquanto a
ela não se contrapõem a vontade de dominio e os interesses de
uma nação mais forte. E a força que assegura a independência
dos povos não é a riqueza nem a cultura, mas pura e simplesmente
a força das armas e o espirito de disciplina e heroísmo, que organiza e transforma em dinamismo combativo os recursos de
uma nação.

COROA FANTASMA — Bertita Harding — Tradução
de Sérgio Milliet — Liv José Olympio Ed. — 1940
Acaba de aparecer em edição da
Livraria José Olympio Editora e
excelente tradução do escritor Sergio Milliet, o livro de Bertita Harding intitulado "Coroa Fantasma".
Livro já vitorioso em todo o mundo, teve a sua divulgação ampliada pelo cinema, que dele decalcou
os motivos para o film "Juarez",
há pouco premiado entre os melhores films americanos do ano de
1939. Mas, não foi apenas o cinema que consagrou esse livro. A
crítica de todos os países onde tem
sido publicado, tem sido unanime
em afirmar a superioridade desse
trabalho sobretudo o que tem sido escrito sobre a aventura do imperador Maximiliano da Áustria,

em terras do México, e da sua luta
contra o presidente Jaruez. Todo
o romanesco e o trágico desse drama histórico, todas as intrigas que
conduziram esse europeu bem intencionado a vir construir um império no novo mundo, todos os cenários dos dois continentes, onde
nasceu, tomou corpo e morreu essa aventura, estão magnificamente
fixados nas páginas sugestivas e
impressionantes que Bertita Harding escreveu. Com a tradução de
um escritor do nível de Sérgio Milliet, essa nova edição da Livraria
José Olympio Editora, representa
alguma coisa de verdadeiramente
notável em nossa vida literária.
Um magnífico e merecido sucesso.
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PROPAGANDA DO CAFÉ'
Ao que consta, cuida o Departamento Nacional do Café de estender o
raio de ação dos seus serviços de propaganda, sobretudo no sentido de evidenciar a superioridade dos nossos tipos finos sobre os similares de outras
procedências. Pensa-se, até, em voltar
aos ensaios tentados há anos em navios italianos de montar a bordo dos
grandes transatlânticos das principais
linhas que servem ao Brasil a degustação permanente do nosso café a titulo gratuito.
Excelente idéa,
paganda
intensos,

essa

de

uma

pro-

de efeitos tão extensos quão
oferecendo não só aos mi-

que sobem a bordo em todos os portos de escala, a nossa deliciosa rubiácea, cuidadosamente preparada á mabrasileira

em máquinas, que o
próprio Departamento se incumbirá de
montar, além de fornecer gratuitamente os nossos melhores tipos de café.
Até do adextramento do pessoal no
manejo das máquinas elétricas do modelo adotado se incumbe o novo serviço
de propaganda, que estão organizando.

As equipagens serão também beneflciadas, tendo o mesmo direito que os
passageiros a serem servidos gratuitamente.
Esse método demonstrativo é dos
mais eficazes, sobretudo quando se trata de uma bebida como o café, cujo
consumo poderá ter uma amplitude
quasi imprevisível, desde que seja conhecida como um verdadeiro nectar,
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que realmente é quando convenientemente preparada com o produto absolutamente puro e dos tipos finos, que
já produzimos numa proporção de cerca de um terço do total exportável.
Si considerarmos que, somente a Europa chegando a um consumo per capita, aproximado do da Bélgica, da
Holanda,

da

Dinamarca

ou

dos

Escandinavos,

paises
uns 60

poderia absorver
milhões de sacas anualmente, isto é, o
dobro da atual produção mundial, devemos

lhares de passageiros em transito constante, como aos numerosos visitantes

neira

CARLOS
VIANNA

lho

reconhecer que ao nosso apareoficial de defesa do café nenhum

dever se impõe

de modo mais

impera-

tivo do que o de ampliar o mais possivel o raio de ação da sua propaganda,
cuja organização se ressente, ainda, da
tibieza

dos

tateamentos

desordenados
orientados
segura, e

de

por
sem

indecisos

simples
uma
os

ensaios,

diretriz
recursos,

ação, tanto em pessoal
terial, indispensáveis a

nitida
meios

e
não
e
de

como em masua eficiência

Os resultados obtipropaganda da prova de chi-

e natural

evolução.

dos pela
cara, entretanto,

sido

têm

tão

anima-

dores que já nos deveriam ter convencido das vantagens do dispêndio que uma
organização completa, não só para fomentar

o

aumento

da

capacidade

de

consumo dos mercados que já são nossos bons clientes,
sobretudo,
como,
para levar o nosso precioso produto aos
grandes núcleos de população, como
quasi todos da Ásia, por exemplo, onde
o café é tão "grande desconhecido"
como o próprio
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A

propósito desse vantajoso método
da demonstração a bordo de navios de
longo curso destinados a intenso tráfego

de passageiros, posso dar o meu
testemunho da sua eficiência, pois em
1931, após ter conseguido que o nosso
mate fosse incluído no serviço normal
de passageiros de primeira e segunda
classa
dos
transatlânticos ingleses e
franceses da linha da América do Sul,
fiz uma experiência muito concludente
e animadora nos seus resultados, combinando com "Chargeurs Réunis" uma
demonstração na viagem de Dezembro
daquele ano do "Lipari, do Havre a
Buenos

Aires,

do

serviço

regular

m^^^^m-Tr-y y-^tm-mmf ,mm<mwwm»mmww**fl**'m*m''

do

mate

para os passageiros de terceira
classe. Essa viagem, nesse navio, foi
escolhida peia "Chargeurs" porque vinha
para a Argentina, principalmente, uma
leva de algumas centenas de imigrantes
poloneses, e seria interessante verificar
até que ponto esses consumidores habituais do chá aceitavam o sucedâneo

mais

entusiástico

e

ditirambico panegirico que se possa tecer sobre a hervamate.
Começou

o serviço. Exclamações da
aplausos ressoavam de todos os lados.
Todos repetiam as formidáveis doses
das grandes tigelas adotadas na terceira
classe.

Parecia que
ao auge do mais
Qual nâo foi, porém,
minha e do pessoal

tínhamos

chegado

completo

sucesso.

a nossa surpresa,
de bordo, quando,
á hora do chá fomos

no dia seguinte
despertados pelo vozerio,
que num crêscendo tumultua rio, nos chegava aos
ouvidos. Corri á terceira classe
para
ver o que havia. Os poloneses nâo só
recusavam o costumeiro — chá —
que
lhes era oferecido, como reclamavam o
mate que haviam provado na véspera.
Inutilmente, fez-lhes ver o maitre d'hofrei ser-lhe impossível transgredir as ordens da Cia. além da carência de tempo
para substituir o chá já preparado pe-

brasileiro.
"Chargeurs"
o
ç; Tendo fornecido á Cia.
necessário, tanto em pessoal como em
material, para essa demonstração, embarquei também no "Lipari" para presidír pessoalmente a experiência. Ha-

ii

-ili.

viamos resolvido com a direção da
"Chargeurs",
para nâo forçar a nota,
servir, em dias alternados, o chá, habitual e a novidade — mate. No primeiro
tarde

dia
foi

em

que
servida a

pelas
ILEX

4

horas

brasileira,

da
o
yrm.

maitre

d'hotel da terceira classe, que
se exprimia bem no idioma polonês, fez
um pequeno speech explicando as excelências alimentares e até terapêuticas
do

mate.

Com

grande espanto nosso,
um polonês, que regressava á Argentina, toma a palavra e pronuncia o

I

\mZX
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Io mate reclamado com tanta veemência. O tumulto aumentou, as tigelas
voavam pelo ar, em sinal de protesto,
e ninguém, nem um único siquer dos
imigrantes, tomou chá.
A partir desse dia o Four ó clock da
terceira classe foi servido exclusivamente com o mate. Para conciliar a disciplina de bordo, sugeri, o que foi
aceito, que fosse anunciado previamente que haveria chá para quem o preferisse, mas, jamais, durante o resto do
viagem, apareceu um só freguês que
fosse para o produto indiano.
Decidi-me a escrever estas breves
linhas, para que fique bem evidenciado
quão fecundo é este método que o Departamento do Café pensa, novamente,

em adotar nas principais linhas transatlanticas que fazem a rota da América
do Sul, e, eventualmente, até ás do
Norte do Atlântico, ás do Mediterraneo e ás do Oriente próximo e remoto,
bem como as japonesas, que já servem
aos nossos portos.
E' uma iniciativa que só merece
louvores e aplausos, pois são indubitáveis os resultados a colher, com a
condição, já se vê, de uma fiscalização
dos
completamente,
fora,
constante,
moldes burocráticos, até agora, não se
compreende bem porque, adotados num
serviço de natureza técnica especialissima, como é o da degustação do café,
cujo êxito depende, essencialmente, de
ser bom e bem feito. Sine qua. . .

¦'«

ANTOLOGIA PATRIÓTICA — Organizada pelo sr.
Afonso de Carvalho — Livraria José Olympio Editora
As antologias da língua portuguesa até agora aparecidas entre
nós, mesmo as que se limitam ao
registro de trechos de autores
nascidos no Brasil, não se teem
caracterizado pela escolha de trabalhos de fundo cívico, que possam influir, de modo patriótico,
na formação do espírito de seus
jovens leitores.
Preencheu essa sensível lacuna,
agora que o ensino cívico constitue preceito constitucional, a "Antologia Patriótica", com que a conhecida Livraria José Olympio,
Editora, do Rio de Janeiro, acaba
de iniciar a publicação de uma
valiosa série de livros didáticos.
Poi seu organizador o sr. major
Afonso de Carvalho, autor de no28

táveis trabalhos literários, de critica e história, distinto oficial do
nosso Exército, que ocupa o cargo
de oficial de gabinete do sr. General Ministro da Guerra.
Acha-se dividida essa "Antologia Patriótica" em três grandes
"A Pátria e a Bandeira",
partes:
"Grandes vultos do Brasil" e "Pátria gloriosa". Em quasi cem capítulos, devidos aos mais notáveis
escritores nacionais, figuram composições, poemas, narrativas, etc,
relativas àqueles títulos. O volume, excelentemente impresso, contém 430 páginas e tem a capa
cartonada, por se tratar de livra
destinado essencialmente aos colegiais de todo o país.
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Um arquiteto luso-brasileiro
uma

Cada
maior

ou

das

menor

artes

reflete

intensidade

com

aspectos

um

efeito

profundo e irifesistiyel
do psiquismo popular.

-de

Mas a arquitetura é entre elas a que
constitui o modo de expressão mais in-

Os
plasmagem
sucessivos períodos da história helênica, a época romana, a primitiva fase
medieval e o subsequente ciclo de fio-

confundivel dos traços de caráter e das

rada

fundamentais

linhas

da

essenciais

alma

da

de

um

povo.

mentalidade

profunda de uma raça. Os estilos arquitetônicos nâo somente definiram melhor
que qualquer outra creação do gênio
artístico e temperamento das sucessivas épocas históricas, como neles se
patenteou sempre o que há de permanente e fundamental no psiquismo da
coletividade que os elaborou.
Mas a arquitetura nâo é apenas uma
arte de expressão. Ao lado da função
representativa do espirito da sociedade
que lhe traça as diretrizes artísticas,
ela exerce a mais alta e inconfundivel missão educativa. Sem duvida, em
todas

as fôrmas

de expressão artística
é sempre possivel reconhecer essa mutua intercessâo do creador de valores
estéticos com o meio donde emerge e
do qual assimila energia, mas sobre

que também atua em retorno, impondo
idéas e imprimindo o sentido das suas
atividades. No caso da arquitetura, porém, o fato assume proporções incommais
acentuadas
paravelmente
que
quando se trata de outras artes.
Os monumentos arquitetônicos, se por
um lado refletem a alma de um povo
e o espirito de uma época, representam
egualmente elementos educativos, por
meio dos quais o pensamento das elites
culturais

condensado no gênio creador
do arquiteto infiltra-se nas massas, em

do espirito da Idade Média, a
Renascença, o século XIX e a moderna
civilização dos Estados Unidos nâo poser entendidos, senão á luz das
influências exercidas pelas produções
arquitetônicas de cada uma das fases
dem

assinaladas do desenvolvimento histórico.
Assim, as
nos mestres

tendências predominantes
da arquitetura em uma

dada

além

época,

do

valor

decorrente

do psiquismo ambiente que
incalculável
apresentam
concretizam,
relevância sob o ponto de vista da ori-

do

reflexo

entaçâo

espiritual,

intelectual

e

social

a questão de primacial relevância do caráter eminentemente social da arquitetura. Uma sociedade que pode ser tolerante, abrindo
da coletividade.

Dai

aos artistas que laboram em outros setores campo livre para a expansão do
seu gênio, permitindo-lhes mesmo a !ida

extravagância,

tem

por
outro lado imperiosa necessidade de
fiscalizar as atividades do arquiteto.
E' que a ação deste repercute de modo
berdade

tâo profundo e tâo irremediavel sobre o espirito coletivo, que se
a sua obra nâo se conformar com o
ritmo do autêntico pensamento naciotâo direto,

nal, pôde vir a tornar-se um dos mais
de desvirtuamento
fatores
poderosos
do sentimento político e dos rumos culturais e até morais de uma
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No
Brasil,

onde

problema da «ducaçáo
populares complica-se ex-

paises

o

inherentes

á

cs

com

traordinariamente

de

marcha

de caldeamento étnico em
a orientação arquitetônica
de

deixar

o

de

massas

das

como

novos

caso

ser

incluída

dificuldades
um

processo
andamento,
nao

entre

pôde

as

quêstoes inscritas na órbita da ação educativa do Estado. A anarquia na arquitetura seria em um caso como o nosso

entaçâo

arquitetônica

Era ali que so iam fundir
os arquétipos para a reconstrução das
nossas cidades. Um mal exemplo paulisto

um

brilhan-

tes e profundos aparecidos em Portugal
no século passado, desempenhou um
papei de extraordinária importância na
vida

social

do

Brasil,

vem

progredindo
durante os cinco
vinda de Ricardo

e

que febrilmente
se transformando

ou

seis

decênios.

A

para o nosso
país e a sua fixação em S. Paulo na
ultima década do século XIX foram
acontecimentos
ciação

do

Severo

felizes,

ilustre

a que a assoarquiteto português

que acaba de morrer com Ramos de
Azevedo imprimiu caráter verdadeiramente providencial.
ExGtamente

naquela

época a capital
paulista, sob b impulso da inteligente
direção administrativa de Antonio Prado, tornára-se o cenário do moderno
movimento

urbanista,

que desde então
vem renovando, uma após outra, todas
as velhas cidades do Brasil. 0 magnifico empreendimento reformador, em
que palpitava a energia sempre renascida da gente bandeirante, envolvia o
problema vital e delicadíssimo da ori-

30

monstruosas

que se multiplicariam por
toda a terra brasileira, creando com
o caos arquitetônico a quebra perigosa
das nossas tradições na arte de edificar
e mais que isso os efeitos alarmantes do
desequilíbrio espiritual,

Um

Severo,

em

aberrações,

gihavel.
Foi a

Ricardo

refíetir-se

viria

parada
travantes.

propósito que
dos espíritos mais

modernização

de S. Paulo.

um elemento de desordem moral e sociai, cujo alcance poderia ir muito
além do que á primeira vista seria imaeste

na

Ia

Dois

macabra

homens

deles

maior

determinado pedas fachadas ex-

evitaram esse desastre.
Ramos de Azevedo, o

foi

arquiteto

que o Brasil produziu
até hoje. O outro, Ricardo Severo, que
além de ser um mestre da arquitetura,
era

um

espirito

profundamente enraizaco no gênio dG nossa raça e conheceder como os que mais o têm sido do
história artística

de Portugal

e do Bra-

sil. A Ricardo Severo devemos o resurgimento de fôrmas de estilo indissoluvelmente associadas á nossa evolução
cultural

e social. Foi a
teligentemente orientada
dor

e consultor

a força

de

inspiradora

tomaram

tao

felizes

renovação urbanista
listana.
Esse

grande

fixou-se,
artística,

do

Ramos

in-

colabora-

de Azevedo

das diretrizes,
os
da

arquiteto

portanto,
como um

atividade

que
resultados da

metrópole

pau-

luso-brasileiro

na

nossa

história

dos

mais

decisivos

fatores de uma obra de grande alcance
nacionai e na qual bem transparece o
de solidariedade racial, que é o traço mais inconfundivei do verdadeiro nacionalismo
esplêndido

brasileiro.

Maio de 1940

efeito

do espirito

NOVAS

DIRETRIZES

Banco inter-americano

•

AQUI NO
FURTADO

I I
Noticiando a aprovação do projeto de um banco inter-americano,
informou em fevereiro p. p. a
United Press:

em que se estabelecerá o Banco,
embora se mencione que deve ser
nos Estados Unidos".

"O Banco é o segundo importante projeto concreto de
cooperação inter - americana,
originado nas reuniões do Comité Econômico, organização
creada na Conferência do Panamá.
O outro projeto foi aprovado
há alguns meses e prevê uma
ação conjunta de estudos financeiros para o desenvolvimento de produtos latino americanos que não concorram
entre si e que possam ser vendidos nos EE. UU.
Esse projeto é conhecido
pelo nome de Plano Davila,
pois foi apresentado pelo| delegado chileno Carlos; Davila,
e está intimamente ligado ao
Banco Inter-Americano, porquanto este instituto fornecerá os fundos para o desenvoüvimento da produção de artigos de primeira necessidade".

Espera-se que a matriz do Banco seja fixada em Nova-York ou
Washington.
Haverá, porém, filiais ou sucursais em todas as capitais das repúblicas americanas, ou, pelo menos, das repúblicas americanas
cujos governos forem participantes ou acionistas do Banco.
Quanto a repúblicas americanas
não participantes do Banco InterAmericano, pretende-se, talvez, nomear, em suas capitais, apenas
correspondentes.
O Canadá, não sendo uma república nem estado inteiramente
independente, não tbi texpsressamente previsto no projeto.
Há, a propósito, a considerar,
ainda, uma circunstancia; o domá-nio eana^dense^ embora isemiindependente, declarou, espontaneamente, guerra á Alemanha
dias depois de 3 de Setembro de
1938, que foi o dia em que Chamberlain e Daladier proclamaram
a beligerancia de seus respectivos
países comi as hostes de Hitler; e
o Banco Inter-Americano foi projetado precisamente para combater os efeitos deletérios da guerra atual na economia pan-americana e, em especial, nos estados

Onde será a sede do Banco Inter-Americano?
Informa ainda a agência telegráfica norte-americana acima referida: "Fica a cargo do Conselho
de Diretoíres determinar o lugar

*
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soberanos fio continentp colombiano.
m

O capital autorizado é de ...
$100.000. OOO00, mas a ratificação
da convenção e a subscrição do
capital, respeitadas as tabelas minimas de que compuz, no mês
passado e neste mesmo lugar, um
quadro, por quaisquer das 5 nações cujas ações somaram 145 —
serão suficientes para dar inicio
á instalação do Banco.
A convenção a que acima me
refiro é que dará corpo á formação do Banco, legalizando-lhe o
estatuto orgânico.
Nela, as altas partes contratantes concordarão quanto ao nome definitivo do Instituto de crédito inter-americano, quatnto ao
seu escopo exato e quanto aos seguintes pontos previstos no plano:

¦2

IA.

¥•>'¦

P.' _

-¦¦

— Os governos sinatários, em
conformidade com as leis
respectivas, concederão* ao
Banco faculdades, direitos;,
privilégios e imunidades para se dedicar ás atividades,
transações e operações previstas no estatuto orgânico;
_ o Banco, seu ativo, as obrigações a seu favor, seus bens
móveis e imóveis, inclusive
qualquer propriedade de que
fique depositária, seja ou não
em caráter de custódia, estarão isentos de:
a) requisições e comissão;
b) proibições, restrições, reregulamentação e controle de

32
ic

retirada, transferência ou exportação;
d) regulamentação ou contjrole de câmbios e divisas.
_ si qualquer país acionista,
porém, opuzer embargo á
execução dos direitos de seus
nacionais, de estrangeiros
nele residentes ou de sucursais de estabelecimentos estrangeiros nele estabelecidas,
contra o Banco ou contra
propriedades po!r eles confiadas a este — ficará o Banco
livre de qualquer responsabilidade e intactos todos os
os seus direitos, em tais casos.
— Quando, em um país participante do Banco Inter-Americano, existam ou se impoh
nham restrições ou controle
sobre o cambio de sua moeda
em, divisas estrangeiras, o governo respectivo fornecerá,
venderá ou de outra maneira
porá á disposição do instituto internacional as divisas
necessárias, inclusive metais
preciosos, em troca da moeda nacional do país em quêstão e outras disponibilidades
legais (tais como juros de inversão de capital).
_ Tais divisas serãoi postas á
disposição do Banco InterAmericano na base do tratamento mais favorável que esse país dispense a qualquer
1 ' governo ou outra entidade,
física ou jurídica, E isso tanto em relação á quantidade
quanto a outros fatores.
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— o Banco e o seu ativo, inclusivé bens móveis e imó'
veis, estarão sujeitos a emfoargo ou execução por um
particular somente depois de
ter sido lavrada a sentença
definitiva em juizado do país
ou, ainda, mediante mandado ou ordem de juiz após
processo iniciado em tribunal.
— As ações em pagamento, cédulas, bônus e outras obrigações emitidos peloi Banco,
estarão imunes de regulamentação de qualquer esipécie, no tocante ao registro,
emissão e venda, ficando entendido, porém, que o Banco
não os emitirá nem os vendera num país copnpartieipante que, em ocasião oportuna, faça objeção a isso na
fôrma prevista nos Estatutos.
*

O regulamento estabelece que
50 % do capital subscrito seja pago de inicio e que o restante 50 %
será chamado, pela Diretoria,
oportunamente.
Haverá um aviso prévio de dois
meses para essa chamada.
Fica, também, estipulado, desde
já, que as importâncias serão pagas em ouro ou em dólares.
E, assim, o projeto dá azo ao
sonho pan-americano em padrão
inter-americano, a unidade monetária a ser adotada pelo Banco em
formação.
Felizmente, o dólar é fracionado
pelo sistema decimal e não á moda inglesa, em que a libra é dividida em 20 schillings e o schilling,
por sua vez, sub-dividido em 0.2
pence ou "dinheiros".
E, a propósito, quando adotará
a América do Norte o sistema decimal para as suas medidas de peso, capa/cidade e lineares?...

ti
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VELHICE PRECOCE
ESGOTAMENTO NERVOSO, NERVOS!DADE. PERTURBACÕES DAS GLÂNDULAS ENDÓCRSNAS
ELETROTERAPIA

DR. BALBINO MASCARENHAS
PRÁTICA DOS HOSPITAIS DE VIENA
DAS 4 ÁS 6 HORAS
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- eis os Piados
vista
de
serenidade,
golpe
Calma,
Q^° »
essenciais para bem dirigir um automoveI. ao volante
está com o sistema nervoso alterado, por-se
Com os
e
riscos
a
perigos.
expor-se
é
de um carro
ter perfeita segum!* descontrolados não é possível
rança de vista e precisão de movimentos.
•

•

*

•

*

*

•

•

•

•

•

•

•

normais,
Se os seus nervos não se acham em condições
antes de tomar a direção do seu carro para um passeio,
comprimiuma excursão ou uma viagem, tome um ou dois
e,
nervos
dos
controle
o
dar-lhe-á
Esta
ADALINA.
dos de
com ele, terá o senhor o absoluto controle do seu automóvel.
//..
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üiti8à JOÃO PINHEIRO
A propag?an,da republicana foi
representada por duas correntes
acentuadamente diferenciadas e
cujos respectivos expoentes eram
homens de mentalidades inconfundivelmente opostas. De um lado estaviam ois elementos que tinham a sua orientação politica
determinada preponderantemente
pelas influências das idéas em circulação por todos os paises ocidentais, desde a revolução francesa. Em contraste /com essa ala
republicana, em que predominavam vagas preocupações ideológicas, distingue-se desde o inicio do
movimento começado pelo Manifesto de Campinas, em 1870, outra
corrente, cujas tendências republícanas promanavam de uma atitude nitidamente realistica na
apreciação dos problemas (brasileiros.
Os dois grupos dividiram-se em
obediência a razões de ordem econornica, de modo que os elementos mais acentuadamente ideológieos e em menor contacto com a
realidade nacional predominavam
nas províncias de economia mais
atrazada, enquanto o republicanismo que poderemos chamar de
prático se desenvolveu principalmente nas regiões onde maior era
o progresso econômico. Assim, em
S. Paulo, a idéa republicana assumiu um aspecto) inconfundívelmente objetivista. A força inspiradora dos propagandistas da

..

província que ja ocupava a vanguarda no desenvolvimento da
economia nacional, era mais a
compreensão da imprescindível
necessidade do regime feíderativo, como condição essencial á
libertação das energias econômicas regiomais. Póde-se dizer que
os republicanos de S. Paulo eram
primeiro federalistas e apenas adversários intransigentes do regime
monárquico, porque este ineptamente se integrara em um acanhado conceito centralista, incompativel com o progresso do país.
No Rio Grande do Sul, onde
aliás a idéa republicana mais tarde veiu a tomar um caráter de
sistematização doutrinária ácentuado, o, republicanismo também
promanava da persistência de um
espirito autonomista, aureolado na
mentalidade das populações gauxAias pelas tradições da prolongada luta sustentada com o poder
central na guerra dos Farrapos.
Em outras províncias a hostilidade ás instituições imperiais não
apresentava traços tão claramente
definidos, tanto nos seus motivos,
icomo nos seus objetivos. Em Minas Gerais entretanto o movimento republicano tinha traços bem
significativos das forças que o
haviam originado no passado e o
tinham depois entretido durante
o periodo monárquico, imprimindo
ao liberalismo mineiro um cunho
bem perceptível de radicalismo,
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levado pojr vezes até ás raias da
incompatibilidade com a organização imperial do país. Mas as
qualidades tão notáveis de equilibrio inherentes ao espirito dos
homens do altiplano fizeram com
que na proivincia montanhesa os
fatores ideológicos do republicanismo fossem profundamente influenciados e modificados por preocupações realisticas e por uma
compreensão exata da correlação)
entre as fôrmas políticas e os
problemas concretos da vida econômica e social da Nação.
Poi nesse ambiente caracterizado pela interação harmoniosa de
forças ideológicas e de uma atitude realistica, que surgiu uma das
figuras mais fascinantes que se
destacam no cenário da primeira
República. O interesse inspirado
pela personalidade de João Pinheiro ressalta de mais de um traço de sua notável personalidade.
O primeiro aspecto a ser assinalado, porque nele se encerra umia
proveitosa lição, cuja oportunidade não deve ser esquecida, é a eircunstancia de João Pinheiro descender de uma familia que se
viera fixar no Brasil, trazendo
para o progresso do nosso país
uma parcela de contribuição de
energia e de inteligência, com
que raças mediterrâneas têm cooperado tão decisivamente no engrandecimento nacional, durante
os últimos cem anos. Na vida e na
obra do estadista mineiro, que hoje focalizamos perante os leitores
de "NOVAS DIRETRIZES", como
um dos vultos representativos da
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nacionalidade, temos um dos mais
impressionantes exemplos dos frutos de uma imigração inteligentemente controlada, em obediência
aos preceitos racionais da suia adaptação ao meio brasileiro.
Entre os nossos homens públicos
do periodo republicano, nenhum
foi em maior escala expoente da
brasilidade que aquele grande
mojntanhês, cuja inteligência lúcida apreendeu com inexcedivel
clareza a natureza essencial dos
problemas mais importantes e
mais urgentes da atualidade brasileira. Nascido na cidade do Serro, rincão mineiro que ípareice ter
tido a predestinação de ser berço
de brasileiros ilustres, João Pinheiro, desde cedo adestrado intelectualmente pelo contãcto com as
realidades da vida, revelou a orientação fundamental do seu espirito na escolha da primeira carreira para que se encaminhou.
Tendo concluído o seu curso secudário, com a demonstração da
brilhante inteligência que possuía
e da [capacidade de estudo com
que a (aproveitava, o j oven jmineiro
matriculou-se antes dos vinte anos
na Escola de Minas de Ouro Preto. Era evidentemente a atração
exercida sôtore aquela inteligência
moça pela fascinação dos problemas fundamentais da nossa econamia, que o induziu a equipar o
seu espirito com cs conhecimentos mais adequados ao trato direto
daqueles assuntos.
Entretanto, o joven aluno da
Escola de Minas provavelmente
sentia também que as suas possi-
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já prestados á causa republicana
o indicaram , depois de 15 de Novembro, como um dos colaboradores du primeira administração republicana de Minas Gerais, vindo
ser secretário de Cesario Alvim,
que assumira o governo do Estado. No exercício dessa função, João
Pinheiro revela imediatamente o
sentido das idéas pelas quais pautou sempre toda a sua atividade
política. A ele se deve a organização de um serviço de estatística
e a idéa de uma exposição agrícola
permanente, que infelizmente não
foi devidamente apreciada e aproveitada.
Eleito para a primeira Constituinte Republicana após seis meses de atividade administrativa,
marcada por tão inequivoicas manifestações de uma compreensão
inteligente dos nossos problemas
fundamentais, João Pinheiro continua a atuar no campo político
até 1895, quando passa a desempenhar um papel altamente interessante, como um dos pioneiros
do movimento industrializador,
cujo formidável alcance, somente
agora o Brasil inteiro começa a
avaliar. Retirando-se da política,
foi estabelecer em Caeté uma industria cerâmica, ainda hoje mantida em próspera atividade pelos
dignos herdeiros do seu nome ilustre. A cerâmica de Caeté não foi
apenas um dos monumentos da
idade heróica da nossa industrialização. João Pinheiro, cujas tenciências para a cultura já se haviam patenteado no estudo aprofundado do direito e no entusias-

Maio de 1940

• '

'

t

- ,

v,,,,, ,41 mr?.. 'r^yij^pm

DIRETRIZES

bilidades de ação lhe demarcavam
uima órbita mais am,pla na vida
do seu país. Em 1882 João Pinheiro passava do estudo da engenharia de minas, que já fizera
durante tres anos, para cursar a
Faculdade de Direito de S, Paulo,
onde se bacharelou em 1887. Cremos que o triênio pasmado em
Ouro Preto deixou contudo na
mentalidade de João Pinheiro os
alicerces sólidos de uma cultura
positiva, que lhe serviria de ponto
de apoio no prosseguimento da
futura carreira política, tão lamentavelmente interrompida peia
morte, quando precisamente nele
depositava o Brasil cie então as
suas maiores esperanças.
S. Paula era naquela época um
dos centros efervescentes dos repufolicanistmo. Na atmosfera histórica
da gloriosa faculdade jurídica, a
mocidade
acadêmica
sentia-se
empolgada pelas esperanças de
uma renovação do Brasil, dentro
das normas de uni regime demoerático. João Pinheiro, se é que já
não trazia de Minas a nova fé politica da sua geração, não escapou
ás influências republicanas da faculdade paulista. Desde então integra-se na propaganda do futuro
regime e mais tarde, depois de haver tomado parte no Congresso
Republicano reunidos em Ouro Preto, precisamente um ano antes da
proclamação da República, aparece em Janeiro de 1839 dirigindo
uma folha de propaganda, "O Movimento''.
O valor intelectual do joven
propagandista e os serviços por ele
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mo com que se tornara um dos mais importantes obras adminisfundadores da faculdade jurídica trativas até hoje registadas na
mineira, sendo indicado para reger evolução da nacionalidade. Rio
ali a cadeira de Direito nternacio- Branco restaurava o nosso prestinal, parece ter sentido com a sagio internacional, Oswaldo Cruz
extinguia a febre amarela e sanegacidade do seu espirito percuciente que «chegara a hora do Brasil
ava o Rio de Janeiro. Lauroí Muiaproveitar os seus melhores valo- ler punha-se á frente de um emres na dbra de utilização do seu preendimento, que não só alterava
a fisionomia da nossa capital, copotencial econômico.
Transformado em industrial, o mo abria novas perspectivas á
político e jurista prossegue no seu economia nacional. Pereira Passos
empreendimento cívico de promo- convertia a enorme aldeia colover o progresso e o engrandeci- nial legada pelos nossos antepasmento da sua pátria. A cerâmica sados na Cidade Maravilhosa.
de Oaeté torna-se o centro de ir- Julio de Noronha fazia renascer
radiação educativa, através da a nossa Marinha de Guerra. Chequal João Pinheiro exerce um ver- gara a hora dos- homens de ação e
dadeiro apostolado, concitando os o nome de João Pinheiro impôz-se
seus conterrâneos a intensificar e para o governo de Minas Gerais,
a racionalizar o trabalho e consti- como uma das expressões do rittuindo-se um mestre da industria- mo que então dominava a vida do
lização no Estado montanhês.
Brasil.
Mas a vida acidentada daquele
O programa com que em, 7 de
grande homem não deveria termiSetembro de 1906 João! Pinheiro
nar no circulo de atividade indus- assumiu a administração do seu
trial a que se consagrara com tan- Estado aicoôu por todo o
país, cota inteligência, tanta energia e mo o prenuncio de uma era de intanta dedicação civica. Em 1903, calculavel expansão das atividacomo presidente do Congresso des nacionais, A linguagem do esAgrícola, Industrial e Comercial, tadista mineiro não era apenas a
tem a sua grande personalidade reafirmação das idéas de
progresde novo focalizada e não pôde evi- so e de renovação,
que havia já
tar que o Partido Republicano Mi- quatro anos tinham sido lançadas
neiro o arraste outra vez ao cenapelo Presidente Rodrigues Alves.
rio ípolítico, elegendo-o senador João Pinheiro ia mais longe.
Alétm
federal em 1904.
de insistir sobre os problemas que
O Brasil atravessava então uma já estavam focalizados, descortifase das mais importantes e deci- nou ao
país perspectivas novas.
sivas da sua história. Em torno do Com a coragem de um homem
que
Presidente Rodrigues Alves uma tem idéas claras e sente
possuir
plêiade de notáveis homens de energias para executá-las, o Pregoverno realizava uma das mais sidente de Minas definiu a função
38
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econômica do Estado e o papel que
lhe cabe representar na propulsão
das energias creadoras da riqueza.
Coto aquele documento, que é
hoje tão atual coimo há trinta e
quatro anos, João Pinheiro tornou-se o precursor de acontecimentos, que agora apenas começam a ter realização). O instinto
nacional adivinhou que naquele
homem novo e cheio de idéas novas estava predestinado para dirigir no supremo governo da Nação a obra do progresso, pela qual

o país inteiro ansiava. A morte
prematura não cortou apenas a
carreira de João Pinheiro, mas
retardou de cerca de quasi trinta
anos a marcha lógica do nosso
desenvolvimento histórico. E hoje,
que as swas idéas e as suas aspirações começam a concretizar-se em
realidades apreciáveis, o Brasil
não pôde esquecer a memória de
um homem, que viveu em uma
atmosfera ideológica adeantada
de um quarto de século do ambiente político do seu tempo.

A ILHA DO DIABO — As memórias de um fugitivo de
Cayena) — René Beldenoit, prisioneiro n.° 46.635 —
Coleção "O Romance da Vida" — Volume 3.°
Livraria José Olympio Editora
Tratando das grandes vidas que
foram romances, a Livraria José
Olympio Editora acaba de lançar
mais uma nova e grande coleção:
O Romance da Vida. Ao lado dos
livros que estão anunciados, já
saíram os tres primeiros volumes
desta moderna coleção: A Vida
Trágica de Van Gogh, de Irving
Stone, tradução de Lúcia Miguel
Pereira, A Coroa Fantasma, de
Bertita Harding, tradução de Sergio Milliet, e A Ilha do Diabo (Memórias de um fugitivo de Cayena)
de René Belbenot, numa tradução
impecável de Livio Xavier.
Este ultimo livro é a narrativa
minuciosa da vida no célebre presidio da Guiana Francesa, de cen-

tenas de prisioneiros, que, segregados da sociedade dos homens,
ali sofrem os maiores horrores
possíveis — é a história dos seus
sofrimentos e dos castigos terriveis a que estão expostos.
Conseguindo fugir da ilha do
Diabo, René Belbenoit, detento n.o
46.635, deu então a um editor
americano a sua extranha narrativa, que é um documento humano formidável, escrito durante
quinze anos, como também uma
exquisita reportagem onde as
avciifturas mais? extraordinárilas
se sucedem traçadas com realismo
e com simplicidade de estilo.
A capa da Ilha do Diabo é um
trabalho do artista Raul Brito.
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UM DESAFIO AOS BRASILEIROS
0 BRASIL QUE VAMOS FOTOGRAFAR EM 1940, EXCETUADA A
GRANDEZA TERRITORIAL, APRESENTA FISIONOMIA NÍTIDAMENTE DIFERENCIADA DAQUELA QUE SE CONDENSOU NOS
RESULTADOS DO RECENSEAMENTO DE 192.0
BENEDITO SILVA
Diretor

da

Divisão

de

Publi-

cidade do S. N. R,

II

w

1940 ficará assinalado na his- achava residindo ou simplesmentoria administrativa do Brasil á te em transito no Brasil foi
enumaneira do ano luminoso, no sen- merada, isto é, contada,
pessoa
tido de construtivo. E' que o mais por pessoa, naquele dia.
vasto empreendimento coletivo
Depois de recolhidos, criticados
ainda ousado na América Latina e apurados, um
por um, os milhões
deverá ocorrer n0 Brasil em 1940. de
questionários em que haviam
Conforme já é do conhecimento sido relacionados
18.000 repor
público, o Governo da União vai •censeadores todos
quantos se enrealizar, em setembro do corrente contravam
n0 país, a extinta Direano, o quinto recenseamento geral toria Geral
de Estatística respondo Brasil. A tarefa continental de deu, afinal,
ao famoso estribilho
organizar, dirigir e executar a — "Quantos
somos? Dolorosa incampanha censitária foi confiada terrogação!" —.
com
que havia
um
a
órgão especialmente estru- inundado
o Brasil antes da realiturado para esse fim — o Serviço zação
do censo. A população braNacional de Recenseamento.
sileira, no dia 1 ° de setembro de
Em que consiste um reeensea1920, totalizava 30.635.605 habimento?
tantes. Isso quer dizer que, entre
Recenseamento, definido em lin- homens
e mulheres, velhos, moços
guageim leiga, consiste em nma e crianças,
nacionais e estrangeienumeração, uma contagem dire- ros,
3O.635.605 pessoas residiam
ta de todas as pessoas que em
em nosso país, de fato ou de dideterminado dia estejam residindo reito,
naquela data.
no mesmo país.
Um intervalo de 20 anos sepaA mais recente contagem da
rara o censo de Ü920 do de 1940
população do Brasil foi realizada Dois decênios
ordinariamente nano dia 1.° de setembro de 1920.
da significam na existência de
Toda a massa demográfica
que se um país adulto ou decadente. No

40

Maio de 1940

$

NOVAS

DIRETRIZES

caso do Brasil, porém, país jovem
e vigoroso, o periodo compreendido entre 1920 e 1940 se tem caracterizado por uma grande "interisidade histórica", segundo diriam
os jornalistas conspícuos. Em Iinguagem menos ambiciosa, pôde
dizer-se que a terceira e a
quarta
décadas do século atual têm sido
decisivas para o Brasil. Profundas
transformações para melhor, muitas delas oriundas de vicissitudes
nacionais, períodos tormentosos
na vida nacional, deram um sentido novo á cultura brasileira.
O Brasil que vamos fotografar
em 1940, excetuada a grandeza
territorial, apresenta uma fisionomia nitidamente diferenciada daquela que se condesou nos resuldados censitários de 1920. Por
exemplo, em 1920 éramos
pouco
mais de 30.000.000. Quantos seremos no dia 1.° de setembro de
1940? Esta pergunta sôa novamente como um desafio a todos
os brasileiros. E' que, para formar
o total da população, todos
quantos vivem no Brasil, serão enumerados, -constituindo cada
pessoa
uma unidade demográfica. Ne-

nhum bom brasileiro
poderá ficar
indiferente a esse desafio. A causa é grande e empolgante demais.
Nao é possivel que ela deixe de
despertar e canalizar 0s desejos
de ser útil ao Brasil que todos nós
alimentamos.
A Você, leitor, cumpre cooperar
praticamente, desde já, quanto
antes, com o Serviço Nacional
de
Recenseamento. Se cada um
prestar lisa e limpamente, como deve,
a cooperação minima que o Brasil'
está pedindo a todos, em beneficio da campanha censitária,
a
resposta àquela momentosa
pergunta virá na hora oportuna.
Esteja bem certo de
que, cman'•coopere
do lhe digo
nos trabalhos
do Recenseamento-', não estou
apelando para a sua boa vontade.
Este apelo é dirigido diretamente
a sua inteligência, porque o Recenseamento é uma empresa de
envergadura nacional, inteiramente dedicada ao bem de nosso
país.
Fixe, de uma vez por todas, este
ponto: o Recenseamento beneficia
a todos, indistintamente, e não
prejudica a ninguém em particular.
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Origem espiritual da descoberta
O BRASIL E' FILHO DA EXPANSÃO DA FE' E DA DEFESA
DA CRISTANDADE
.

Cel. NERY DA FONSECA
Üm século após a morte de Maomé, em 732 a horda mussulimana
já se achava deante de Poitiers,
onde Oarlos Martel lhe infligiu
derrota completa e decisiva.
A África do Norte passara pelo
jugo de diversos conquistadores
que lhe não deixaram marca nitida e perene, assim foi com
os fenicios, cartagineses, bérberes,
romanos, vândalos e bizantinos.
Somente os árabes conseguiram
impôr-lhe a unidade politica e religiosa pelo pensamento violentamente fundido na matriz modelada pelo cameleiro de Meca.
Dera-se em 710 o episódio da
deshonra da filha do Conde Juliano, Governador de Septem, pelo
rei Ruderico, ultimo da dinastia
visigótica (3).
A vingança terrível do Conde
não se fez esperar; entregou Septem (Ceuta) aos árabes, abrindolhes as portas da península (711).
A onda formidável submeteu os
povos ibéricos a ferro e a fogo,
atravessando os Pirinêus já com
o efetivo de 300.000 homens parecia que em breve assolaria a Europa, e o faria certamente se não
fosse quebrar-se em frente a Poitiers ante a resistência magnífica
de Carlos Martel.

42

Durante sete séculos sofreram
os povos peninsulares todas as humilhações e vexames impostos por
um conquistador fanático e brutal.
Foi Portugal o primeiro a expulsar de seu território o enxerto
exótico que no entanto continuava senhor de grande parte do solo
espanhol.
Ceuta desempenhava um papel
estratégico de alta importância,
era o ponto de apoio do flanco
esquerdo dos exércitos do IslamSurgidos das profundidades do
deserto, como bandos de gafanhotos, (2), as tribus árabes uniam-se,
aglutinavam-se a custa de ferro
e sangue, formando um, masáico
que em breve prep<arou-se para
enfrentar a Europa unido, ombro
a ombro, com seus irmãos os
turcos.
Quando Ocba ibn Nafé, chegou
ás margens do Atlântico, tomou
Alá por testemunha de que havia
atingido a extremidade do mundo,
e que só deixara na retaguarda
crentes e mortos.
Com a tomada de Ceuta pelos
portugueses em 1415, não mais
poderam os mussulmanos ficar a
vontade nos dois estreitos, Gibraltar e Dardanelos, enquanto seus
piratas assolavam o Mediterrâneo.
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Continuava Ceuta a representar
o mesmo papel que a Septem do
Império Britânico. Era a praça
forte que barrava qualquer movimento importante da invasão, ao
mesmo tempo que constituía uma
ameaça constante a esquerda mussulímana.
Seu papel era essencialmente
defensivo, e assim devia ter sido
compreendido.
A ofensiva em terra Africana,
exigindo grandes efetivos, estava
fadada ao desastre e assim foi em
Alcacer-Quibir.
Foi por esta razão que o Infante
D. Henrique, apoiado pelas Cortes,
deixou perecer n0 cárcere seu irmão o Infante D. Fernando, em
vez de entregar Ceuta aos mouros
como prêmio do resgate.
Diversos aspectos havia tomado
. o duelo entre a cristandade e o
mundo mussulmano (2). Durante
a Idade Média a luta concretizouse na atividade das Cruzadas pela
conquista de Jerusalém e do Santo Sepulcro; no século XV foi o
derrame no Mediterrâneo oriental; sendo a resistência cristã
quebrada nos Balkans e na Hungria, seguiu-se o pânico na Europa.
Foram a Hungria e Santa Sé que
primeiro lançaram o grito de alarme ante a grande ameaça.
E' necessário fazer-se uma recapitulação sumária dos acontecimentos desenrolados na Europa
antes e depois da queda de Constantinopla em 1453.
Em 1356 os turcos tomam pé na
Europa, então dividida e mais

tendendo á dispersão do que á
unidade que lhe era indispensavel para vencer o inimigo secular.
Os servios e os búlgaros foram
submetidos em 1389, e em 1396
eram batidos em Nicópolis os
os húngaros e 0s gregos.
Ba jaze I, depois de assolar a
Valáquia, a Sérvia e a Bulgária,
chegou a assediar Constantinopla,'
cidade que foi novamente ameacada em 1423 por Amurá H. Ein
1412 os turcos triunfam ainda no
Danúbio contra Sigismundo da
Hungria, indo de vitória em vitória até á tomada de Constantinopia em 1453 (2).
"A agonia do Império
Bizantino
era marcada por dois acontecimentos: as disputas religiosas e
o abandono das potências" (2).
Não obstante os esforços da
Santa sé para satisfazer aos apelos do Imperador João IV Paleólogo (1425-1445) as disputas e o
alheiamento continuaram, até que
Constantino, o ultimo do Paleólogos, morre de armas na mão em
defesa de Constatinopla.
Foi entre o ataque a Constantinopla por Amurá II em 1423 e a
queda do império romano do Ocidente em 1453, que amadureceu no
cérebro do Infante a idéia da manofora: atacar o Islam pela retaguarda, contornar a África e apóssar-se de suas fontes de recursos,
abalando-lhe o impulso ofensivo,
com a inquietação de ver o inimigo em Ormuz e no mar Vermelho.
Tinha informação precisa dessas
regiões longínquas pelos relatos

Maio de 1940

43

!:•

JKwpp. i»l"iii¦•¦,u

~y*m

¦;
;tt f - t: .-. ^"r,y-™-^ •*.-¦. v^sp]. ¦. 5 - ¦

NOVAS

¦ "¦ • ¦ '¦<:

DIRETRIZES

dos emissários de Prestes João e
dos viajantes ccevos.
Foi nesses trinta anos trágicos
que se cristalizou a concepção formidavel do plano das índias.
O Infante D. Pedro, irmão de
D. Henrique, voltava a Portugal
em 1429, tendo passado uns quatro anos na corte do Rei Sigismundo, de onde trazia noções
bem claras do perigo mussulmano.
A ação marítima de D. Henrique
teve portanto lugar na época em
que a ameaça turca se tornava
alarmante.
Manter Ceuta, impedir o avanço
do Xslam pelas alas direita e esquerda da cristandade ao mestaio
tempo que tentar atacar o inimigo
pela retaguarda, eis a concepção
magnífica desse Infante navegador e eximio general.
, O estado da Europa nessa época
era verdadeiramente lastimável.
Sigismundo, rei da Hungria, coroado pelo Papa Eugênio IV, era
o campeão da luta pela expulsão
dos turcos.
Afonso V de Aragão em 1427 recebera proposta de aliança de
Prestes João, celebrizando-se pelo
seu ardor na luta titaiiica; mais
tarde, rei de Nápoles, teve procedimento dúbio. Comprometido nas
lutas territoriais da Itália, opoz-se
várias vezes aos esforços de Eugênio IV e Calixto III nos seus
planos contra a invasão turca.
A Itália do séiculo XV, foi o
maior elemento desagregador das
forças européias contra a ameaça
otomana, não obstante os esfor-
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cos de 8 papas, desde Martinho V
até Inocêncio VIII (2).
Lutas mesquinhas, comerciais,
faziam correr sangue entre venezianos e genoveses.
"A diplomacia conciliadora de
Veneza tinha provocado a desconfiança; seus pactos repetidos com
a Turquia, eram encarados como
uma traição para cerni a -causa comum, e Veneza seguia tão de perto esse caminho que em 1504 fazia um com o Egito e o rei de
Calicut para combater os portugueses nas índias" (2).
Portugal inicia o combate com
a tomada da Ceuta em 1415, e esse fato teve tal repercussão no
meio mouro de Granada que a
Espanha os èspülsayá definitivamente da península em 1492.
O desastre de Tanger veio dar
novo alento aos mouros, ficando
Ceuta como o posto avançado- da
defesa peninsular.
Os esforços da Santa Sé vinham
de longe; desde o desastre de Nicópolis, Bonifácio IX (1389-1404)
tentara organizar uma frente unica das potências.
Martinho V, (1417-1431), presenciava a marcha ameaçadora do
Islam no Oriente, quando em 1422,
.Amurá II, lançou-se contra Constantinopla auxiliado pela traição
do almirante genovês João Adorno, que facilitou o transporte das
tropas da Ásia para a Europa (2).
Afonso de Aragão tecia intrigas
no próprio seio da Igreja, afim de
obter-lhe o apoio para a sua pretenção ao reino de Nápoles. Aliouse em 1425 á Florença contra Génova.
m*
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Sua esquadra devasta Gênova e
a Liguria. Por fim termina obtendo um acordo com a Santa Sé.
Nesse tempo Veneza estava em
guerra com os turcos, e combatiase em Milão, Florença, Veneza e
Gênova.
Martinho V escrevia ao doge de
Veneza após o restabelecimento
da paz entre Veneza, Florença e
Milão:
"Ninguém duvida
que a paz tão
necessária á república cristã tenha como resultado reprimir a
audácia dos infiéis. Enquanto eles
nos sabiam ocupados na Itália,
não cessavam de infestar os mares
e devastar as ilhas. Os continentes não estavam ao abrigo de suas
depredações" (4).
Na Hungria explodia a luta religiosa em conseqüência da execução de João Huss; na Franca
reinava a angustia ante os ataques
de Henrique V da Inglaterra, e por
muito tempo deveria prolongarse encarniçada, a luta em seu próprio território,
Foi nessa época que o Infante
dirigiu-se a Martinho V pedindo
para conceder á coroa portuguesa
todas as terras descobertas desde
o Cabo Bojador até as índias. E'
assim que narra João de Barros
segundo Azurara e Santarém (2).
"Sabendo
pelos cativos que Antão Gonçalves e Nuno Tristão
trouxeram as cousas dos moradores daquelas partes; quiz o Infante mandar esta nova ao Paçpa Martinho V... pedindo-lhe...
aprouvesse conceder perpétua doação á coroa destes reynos, de toda
«i

a terra que se descobrisse por este
nosso mar Oceano d0 Cabo Bojador até as índias inclusive..." (2).
J. Bensaúde friza bem que é a
primeira vez que surge o pedido
"usque ad Indos", antes de
1431,
data da morte de Martinho V, vindo essa expressão repetida na bula
de Nicolau V, datada de 1454.
Estava lançada a decisão, era
necessário apoiá-la na autoridade
suprema da Igreja, afim de que
a empresa tivesse apoi0 moral e
material, representado este pela
posse das terras descobertas.
Fica bem patente, ante o quadro descrito, que o "Plano das
índias?? não foi o fruto exclusivo
da curiosidade cientifica cu do
lucro material do comércio das especiarias.
Plano tão gigantesco, envolvendo o engajamento de todos os recursos e energias de um povo, não
podia ser impulsionado por móveis de natureza secundária.
Somente um impulso espiritual
da ordem daquele que ao Infante
se deparou, impulso que fazia vibrar a fundo a sua alma de cruzado, — poderia levá-lo á concepção de plano tão grandioso.
Sua alma estóica, entregou-se
por completo á execução do projeto; conservou Ceuta, antes de
entregá-la aos mouros como resgate de seu irmão que deixou
morrer no cativeiro, convicto de
que assim agia em defesa da cristandade; não pronunciou uma
palavra em favor de seu irmão o
Infante D. Pedro, que foi batido
e morto em Alfarrobeira em con-
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seqüência das intrigas dos Braganças.
Este tema é antigo; Frei D.
Francisco de São Luiz, o erudito
Cardeal Saraiva, (5), cita um autor "de não vulgar crédito nos
estudos geográficos" como tendo
^ cometido a injustiça de afirmar
que "D. João I, rei de Portugal,
tendo resolvido usar de represálias
contra os mouros... despachou
alguns navios que reconheceram
a costa meridional deste paiz, sem
outro intento mais do que o de
tomar os mouros pela ret aguarda" (5).
Julgava o Cardeal Saraiva que a
manobra apontada limitava-se a
contornar a região marroquina. O
autor citado pressentindo o fato
em si, não o apanhou devidamente, atribuindo a D. João I, a concepção.
Foi somente Joaquim Bensaúde
(2) ,pesquisador minucioso e persistente, que conseguiu colher os
elementos para a completa elucidação da gênese e do desenvolvimento do Plano genial.
Irmanaram-se os esforços de
Portugal e da Santa Sé em torno
do magno objetivo; á Bula de
Martinho V sucedeu-se as de Eligênio IV: de 31 de Junho de 1436,
tratando de Ceuta e dos litígios
surgidos entre Portugal e Castela
por causa da posse das Canárias,
o Santo Padre fez vêr a necessidade da harmonia entre esses dois
Países para evitar escândalos na
cristandade (1); — de 8 de Setembro sobre a Cruzada n'Africa
pedida pelo rei D. Duarte, antes da
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Expedição de Tanger. Não ofostante, o Papa nessa bula haver exortado todas as potências, imperadores, príncipes, barões, etc, a
ajudar Portugal na guerra de exterminio aos infiéis, a retração
geral proporcionou o desastre de
Tanger (1); — de 5 de Janeiro de
1443, pregando u(ma nova cruzada |Ibdem).
Nicolão V, (1447-1455) foi incansavel na luta contra os turcos;
foi sob o *seu pontificado que se
deu o desastre da queda de Constantinopla seguindo-se a ruina do
Império Romano.
A guerra civil assolava a Itália,
Amurá II atirava-se em 1451 sobre
Croja, capital da Albânia, onde
Scandenberg lhe infligia desastrosa derrota (2), onde perdeu a
vida. Seu sucessor, Maomé II, preparou o ataque á Constantinopla
que caia nas mãos dos turcos em
29 de Maio de 1453.
"A noticia da tomada de Constantinopla pelos turcos produziu
nos serrasenos e nos mouros o
efeito duma comoção elétrica. Eistes conceberam o projeto de voltar
á posse de suas antigas conquistas na Espanha. A* voz de seus
marabús, eles se lançaram sobre
Castela com um ímpeto ao qual
nada parecia dever resistir. Eles
apossaram-se de muitas praças e
espalharam por toda parte á devastação, o massacre e o incêndio" (4).
"Foi nesse momento de suprema angustia que D. Henrique propôs-se a deixar Portugal para
acabar seus dias em Ceuta, a for-
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taleza protetora da cristandade no
ocidente" (2).
Manifesta-se a Santa Sé pelas
bulas de Nicolão V:
de 8 de Janeiro de 1450, concedendo a D. Afonso os territórios
descobertos pelo Infante (1);
de 18 de Junho concedendo
a D. Afonso V a faculdade de fazer guerra aos infiéis;
de 8 de Janeiro de 1454, concedendo á coroa os territórios descobertos desde o Cabo Bojador e
Não, por toda a Guiné, até as In-

cença dos florentinos e outros interessados.
Guerras advindas na Itália impediram a execução do projeto, o
que não impediu o rei de Portugal
de enviar 15 navios para se unir
á frota pontificai destinada ao levante, e que voltaram tal a confusão em que se mergulhou a
Itália.
Na Hungria, João Hunyade e o
franciseano João Capistrano, aniquilaram tres quartas partes do
exército turco.
dias (1).
A vitória de Belgrado indicava
Nesta Bula são concedidas a a urgência da defesa,
pelo que
Portugal as terras -que fjkcarem
"para a parte d'além, para a ban- Calixto resolveu apelar para a
Alemanha, a França, Portugal,
da daquela região do Sul e para Florença, Gênova, Veneza,
o
para
o Polo Antártico" (6).
principe da Macedônia e até para
Ficava assim a concessão ex- os etiópes, afim de organizar-se
tendida á América do Sul.
uma cruzada.
Caltxto m e Pio II, seu sucessor,
O desinteresse só não foi unaniforam os Papas do século XV que
me, porque Portugal, ante o desmais sacrifícios fizeram pela grancaso das potências interessadas,
de causa.
resolveu seguir os planos de AlCalixto então, sacrificou tudo, caçar.
até a sua fortuna pessoal; com um
Até o própario Frederico da Aledevotamento admirável empenhou
todas as suas energias na luta manha não respondeu os apelos
de Calixto.
contra o Islam.
Na França, Carlos VII, temendo
A situação na Europa continuaos ataques dos ingleses, e não pova muito obscura.
dendo desguarnecer seu reino,
Depois da queda de Constantiproibiu o alistamento de soldados
nopla a Santa Sé propôs uma
para a campanha contra os turcos.
Cruzada contra os turcos. Tomariam parte na empresa D. Afonso
Alquebrado por tanta infecidade
V, que a ela se viria juntar na
e tanto insucesso, Calixto morria
Itália, acompanhado de D. Ferem Agosto de 1458, ano em que os
nando e D. Henrique.
portugueses, sob a direção de
A Cruzada devia passar em Ro- , Afonso V e do Infante obtinham
ma e atravessar a Etruria, para o
um grande sucesso na África com
a tomada de Alcaçar.
que Calixto lü havia obtido li-
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As bulas de Calixto III foram as
seguintes:
de 16 de Fevereiro de 1456
creando em Ceuta quatro conventos para quatro ordens militares
destinadas a proteger Ceuta de
uma invasão dos infiéis, perigo
que reputava uma vergonha para
a cristandade (1).
de 13 de Març0 de 1456, concedendo a ordem de Custo, a jurisdição espiritual das descobertas
desde os Cabos de Bojador e Não
até as índias (1).
Esta bula mostra a continuidade
da idéia da expansão da fé, que
vem fixada nos textos desde a de
Nicolão V, datada de 8 de Janeiro
de 1454.
Enquanto as outras nações entregavam-se inteiramente ao jogo
desenfreiado das paixões e de interesses subalternos, brilhava na
península a chama da Fé conservada pelo Infante.
Pio n, (1458-1464), anteriormente o Cardeal Enéas Sylvius
Piccolomini, sucedeu a Calixto III
em 19 de Agosto de 1458.
O seu ardor pela .causa da cristandade bem cedo revelou-se pela
concepção de uma formidável
Cruzada para enfrentar os turcos.
Aplainou as dificuldades existentes no Reino de Nápoles, reconhecendo a sucessão de Fernando, filho bastardo de Afonso V, e
convocando em Mantua em 1459
uma assembléa de nações cristão.
Compareceram a essa memoravel reunião os representantes da
«Alemanha, da Polônia, de Aragão,
da Hungria, da Borgonha, de Bôs-
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nia, de Nápoles e de todos os principados italianos que formaram
um verdadeiro conselho de guerra.
O Embaixador de Felipe de Borgonha emitiu a opinião de que, o
sucesso repetido dos turcos impunha a pacificação da cristandade antes do ataque á Turquia. Pio
n, achava que era urgente uma
ação imediata, porque as negociações para uma tal concórdia deixariam escapar uma ocasião das
mais favoráveis. A Hungria a seu
vêr estava esgotada com uma luta
que já durava 72 anos; se ela fôsse esmagada a brecha estaria aberta e os turcos invadiriam facllmente a «Alemanha e a Itália.
Recordava o Santo Padre o sucedido com os Hunos, os Godos e
os Lombardos, que haviam penetrado na Alemanha e na Itália peIa Hungria (2).
Durante 8 meses trabalhou o
congresso de Mantua sem que se
tomasse uma resolução de acordo
com as circunstancias, até que
Pio II o dissolveu em 1640, proclamando a guerra santa contra os
turcos.
Enfrentando a desunião de um
lado e o avanço do inimigo vitorioso do outro, Pio II põe-se em
pessoa á frente da cruzada contra os turcos, porém, esgotado pelos insucessos, pela fadiga e moléstias, morreu exortando os cristãos a fazerem guerra aos turcos.
Por sua bula de 13 de Outubro
de 1459 concedia indulgências pienas aos religiosos e seculares que
haviam tomado parte na expedição de Alcaçar, e pela de 2.3 de
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Abril de 1462, tratava du despesa
a fazer com tres «conventos em
Ceuta ou Alcaçar para as ordens
militares de Cristo, de Santiago e
de A,viz (1).
Sob Paulo II, sucessor de Pio II,
e depois da morte de Seandenberg,
o Leão da Albânia, os exércitos dos
turcos tomam Croja.
MJaomé ao saber -da morte de
seu terrível inimigo exclama:
"O que impedirá dora
avante de
exterminar os cristãos?" (2),
Xisto IV foi eleito em 1471, ano
em que Maomé anunciava de modo retumbante que iria lançar a
Moldavia quinhentos mil homens.
Bem pôde avaliar-se o nervosismo da Europa Oriental pela
carta do Cardeal Jaques de Pavie
endereçada ao Cardeal de Mantua (4).
Em 1477, Maomé atira-se contra a Valáquia, penetra na Carniola, na Corintia, na Stiria, em
Salzburgo e no Friúl, fazendo
410.000 caítivos', no ano seguinte
reduz a Albânia; em 1480 ataca a
ilha do Rodes com uma esquadra
de 140 navios, dando um desembarque com cem mil homens que
foram derrotados.
Esses insucessos não lhe alquebraram o animo; meses depois,
com uma frota de 100 velas toma Otranto.
O pânico aumenta, como se póde vêr das palavras de Xisto IV
a respeito da tomada de Otranto
(4 apud 2).
Maomé morreu em 1481 e a rivalidade de seus dois filhos Ba-

jaze e Zizim fez arrefecer um
pouco a fúria conquistadora,
Deixou Xisto IX tres bulas referentes ás atividades dos portugueses, todas citadas em Alguns Documentos da Torre do Tombo.
A ultima, de 21 de Junho de 1481,
é a mais importante por que ratifica, transcrevendo, o tratado de
Alcáçovas de 1479, entre Portugal
e Castela pela qual esta ultima se
obriga a não entravar nem conriar os portugueses em suas façanhas marítimas (1).
Por esse tratado, "o rei católico
prometeu não se intrometer mais
com as conquistas de Guiné e suas
minas, nem em quaisquer ilhas,
praias, costas, terras descobertas e
por descobrir, achados e por achar,
como as ilhas dos Açores e Cabo
Verde e as que pelo tempo adiante forem achadas e adquiridas. E
para que se não entendesse, que
desistia somente da parte d'aquem
de África, e suas ilhas, senão tambem das da parte d'além da America, continua assim, "de tal sorte
que (fora as Canárias) tudo o que
for achado, ou se achar e adquirir d'aquem e d'além no conspecto de Guiné, nos ditos termos, o
achado e descoberto fique aos reis
e principes de Portugal e seus
reinos" (7).
A expressão d'quem e d'além no
conspecto de Guiné (ultra et citra
in conspectu Ghinee) não deixa
a menor duvida de que já ficava
o dominio do Atlântico sul na jurisdição portugeusa.
A significação de "conspectu"
confirma esse conceito se compa-
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rarmos o texto do tratado, repetido na Bula, com a passagem de
Cícero: "Cujus propé in conspectu Aegyptus est" (em cuja frente
quasi se acha o Egito) (7).
Etn frente, no conspecto de Guiné, se achava a América.
A harmonia reinante entre a
Santa Sé e Portugal que se tornara o baluarte da defesa e da expansão da Fé, justificava plenamente essas garantias sucessivas
dadas pelote Papas ás descobertas
e conquistas.
Com Inocêncio VIH, (1484-1492)
chega-se á ultima tentativa e tambem ao ultimo revés dos principes cristãos contra os turcos.
Mantendo os mesmos pontos de
vista de seus antecessores, asse<mrando a mesma continuidade
politico-militar firmada por mais
de meio século, Inocêncio VIII,
baixou duas bulas referentes á
grande questão; — a de 18 de Fe| vereiro de 1486 concedendo indul| gências aos guerreiros que tivessem tomado parte nas expedições
da Terra Santa ou na conquista
< da África, e a de 17 de Agosto de
1491, concedendo a D. João II a
Cruzada na África, ao mesmo
-tempo que todas as indulgências
que haviam sido dadas aos reis
católicos para a conquista de GranaQa«
"Os soberbos esforços da Santa
Sé terminam eofti o advento de
Alexandre VI em 1492" (2).
Este Papa inaugurou uma nova
politica de conquistas e de intrigas que fazia Francisco Vettori,
embaixador de Florença em Roma,
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"Nous voilá,
dizer a Machiavel...
mon cher compére, tout ocupes
des Chrétiens et nous ne songeons
nullement au Turc..." (8).
Esquecido de que Portugal nas
horas difíceis sempre esteve ao
lado da Santa Sé, anulou as bulas
anteriores para poder dividir as
regiões das descobertas e conquistas entre Portugal e Castela.
A sua primeira bula fixava o
meridiano demarcador a 100 lé"de qualquer parte" das ilhas
guas
dos Açores e de Cabo Verde.
E' preciso mergulhar a fundo
na questão para poder perceber-se
o motivo pelo qual Alexandre VI,
a quem não faltava inteligência,
— escolheu essa origem de contagem que nunca foi devidamente
compreendida.
O Vaticano dispôs sempre de
peritos que andavam ao par da
ciência de seu tempo, e não é de
admirar que o Papa tivesse sido
orientado nesse problema que envolve uma determinação de longitude, que naquele tempo era resolvido principalmente e com mais
aproximação pelas singraduras e
rumos, que em ultima análise redundavam em determinar uma
distancia contada segundo um paralelo ou a equinocial. Encontrase em João de Lisboa (9), referência a um meridiano, que o autor chama de "meridiano vero",
ao longo do qual a agulha magnética não acusava desvio algum.
Pessoalmente verificou esse gran"meridiano vero",
de piloto, que o
"honde as agulhas verdadeiramente fazem o pollo do
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mundo ártico devide a Ilha de
samta maria a pomta da Ilha
de sã migel que sã nas Ilhas
dos açores e devide a esfera
em-2-partes ygoaes e pasa amtre as ylhas de cubo verde por
cima da Ilha de sã Vicente \..

Tudo o que ficava para o Oriente do meridiano demarcador
pertencia a Portugal e o que ficava
para o Ocidente a Castela.
Onde deveriam terminar essas
zonas de concessão?
Claro está que n0 mesmo meridiano nos antipodas, ficando caNessa época, procurava-se reda parte com 18u° de longitude.
solver o problema da determinaAssim tem sido entendido
ção das longitudes pela variação
pelos
autores
mais abalisados, a princida declinação da agulha magnétipiar por Lupercio L. Argensola
ca, e por essa razão o "meridiano
(11), ou DAinville (10) donde
vero" era tomado como meridiano
destacamos... -'car se pape ayant
fundamental, ou de origem.
partagé Ia circonference de Ia terAqui reside o motivo pelo qual
re en deux portions, de 180 degrés
nas bulas alexandrinas aparece a
de longitude chacune, entre les
distancia, que outra cousa não é
róis de Castille et de Portugal..."
sen^o a longitude do meridiano
Os textos em favor dessa opinião
demarcador, tomada a partir de
expendida em Fronteiras do Setor
uma linha que passasse "por qualSul, abundam, principalmente no
quer parte das ilhas dos Açores e
tocajnte á questão das Molucas,
Cabo Verde, (qualibet insularam).
"Alguns Doler-se
podendo
em
Naquela época a "isogna" de
cumentos da Torre do Tombo" os
declinação zero confundia-se (senapontamentos que o Duque de
sivelmente, já se vê) com o meri- Brangança
mandou a D. João III.
"vero"
diano
de João de Lisboa
O golpe concebido pelo Infante
que dividia 0 globo terrestre em D. Henrique,
pacientemente preduas partes iguais.
parado por D. João II, só foi desA noção de meridiano, tal coíüio
fechado em cheio por D. Manoel
a temos atualmente era familiar
em 1498, com a chegada de Vasco
aos pilotos, cosmógrafos e cartóda Gama a Calicut. Enquanto
grafos do século VI; eles não tiPortugal preparava "a vitória mais
nham ainda métodos segures para
fecunda tía história, a Europa
a determinação da longitude.
dormia, mergulahada em lutas
Qualquer das bulas alexandrimesquinhas" (2).
nas, limitando as zonas privativas
Com a segunda viagem á índia,
de Portugal e Castela por meridiaem 1500, (Pedro Alvares Cabral)
nos, deixavam a cada uma das
as forças se engajam. Ao primeiro
partes metade do globo terrestre.
sinal de hostilidede dc "Samorim",
E' isto que se deduz da lógica dos
a cidade de Calicut foi incendiada.
fatos e o que foi levado ao Tratado
Dois anos depois Vasco da Gama
de Toírdesilas.
impunha a expulsão de 5000 fami-

Moiô de 1940

51

NOVAS

DIRETRIZES

lias mouras residentes em Calicut, e ante a recusa do "Samorim"
ccímeça o bombardeio da cidade
(2). Duarte Pacheco cobre-se de
glória em terra e mar. As frotas
árabes do Mar Vermelho são aprisionadas e aniquiladas. Há o panico na retaguarda do Islam, e
foi então que o Egito, Veneza e o
rei de Calicut fizeram um pacto
contra os portugueses. A fonte de
recursos, o opulento mercado que
enriquecia o mundo mussulrnano,
ia desde então contornar a África
nas frotas de Portugal.
Seguem-se a tomada de Ormuz
por Afonso* de Albuquerque em
1507, a de Gôa em 1510 e a de
Malaca em 1511.
Com a tomada de Adem em 1513
ficava Portugal de posse desse
ponto estratégico que domina a
navegação do Mar Vermelho.
Foi em 1514. depois do desmoronamento da potência do Islam
no Oriente, que D. Manuel enviou
a Roma a célebre Embaixada que
maravilhou a Europa (2).
Examinando-se as atividades
dos portugueses na direção . do
Ocidente, — "no conspecto de
Guiné,?, — encontra-se o primeiro
traço autêntico na concessão dada a Fernão Teles em 1474, das
Ilhas não povoadas que fossem
descobertas nessas paragens, ampliada em 1475 para as Ilhas habitadas ou não, compreendendo a
Ilha das Sete Cidades.
Em 1486 nova concessão foi feita a Fernão de Ulmo e Afonso Estreito, agora porém, concernente
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á Ilha ou Continente das Sete Cidades.
Os textos destas concessões enconíram-se em -'Alguns Documentos da Torre do Tombo".
D. João II e D. Manuel guardavam o mais rigoroso sigilo a respeito de tudo que se referia a descobertas maritimas, dai a falta
desconcertante de documentas a
respeito das explorações do Ocidente.
Felizmente alguns ficaram em
citações, como o mapa de Pero
Vaz Bisagudo referido na carta de
Mestre João a D. Manuel, escrita
de Porto Seguro em 1.° de Maio
de 1500 (1).
Inteiramente entregues á solução do problema das índias Orientais, os Soberanos portugueses,
senhores da realidade geográfica,
deixavam as' explorações do Ocidente á .cargo de empresas particulares cujas atividades foram veladas com grande rigor.
A concessão de Ulmo, referindose á Ilha ou Continente das Sete
Cidades, já demonstra um grande
avanço a respeito da de Fernão
Teles, — é o próprio plano de Colombo marcado do cunho realista,
sem a miragem das índias com o
encurtamento da distancia entre
Lisboa e Cipango.
Quando Colombo apresentou seu
plano a D. João II, este, pelos seus
navegadores já sabia da existência
de ilhas ou continente para além
"no. conspecto de Guiné".
Depois da descoberta de Colombo, o Papa Alexandre VI resolveu
limitar as atividades portuguesas
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com o célebre meridiano de demarcação.
De acordo com as indicações que
possuía, D. João II conduziu pacientemente as negociações que
foram terminar com 0 Tratado de
Tordesilas.
A frota de Cabral, que partia
para as índias com a missão de
implantar o terror n0 próprio coração* do Islam, levou instruções
para fazer explorações na região
onde devia passar o meridiano de
Tordesilas, e isso deveria ser executado ainda em segredo, porque
era um reconhecimento de fronteira.
Pelas cartas do Almirantado inglês pôde verificar-se que nos meses de Abril e Maio, nos quais
Cabral contava navegar em demanda do Cabo da Bôa Esperança,
não há nessa rota calmaria algurna a evitar.
Isto é um ponto já perfeitamente esclarecido, mas que vale a
pena recordar.
Chegado com a Frota a Porto
Seguro, Mestre João, depois de fazer observações para a determinação da latitude, e estudar o regimento do Polo Sul, escreveu ao
Soberano a célebre carta (1), onde
diz que se o Rei quizer saber a
terra onde se acha a expedição,
mande vir o mapa de Pedro Vaz
Bisagudo.
Por conveniências políticas D.
João fez ao mundo a comunicação
da descoberta por acaso.

Ficou suficientemente demonstrado que a Descoberta fez parte
integrante da atividade portuguesa desenrolada durante quasi todo
um século de esforços gigantescos
para a expansão da Fé católica e
defesa da Cristandade ameaçada
pelos turcos.
Coroando uma luta sem tréguas,
surgiu o Brasil ao toque estridente
dos clarins da Vitória, como barreira gigantesca ás atividades dos
bárbaros pelo Ocidente.

(1) Alguns Documentos da Torre do Tombo.
(2) Joaquim Bensaúde, Lacimès
et surprisjes díe 1'Histoire cites
Decouvertes Maritimes.
(3) René de Segonzac La légenãe de Ftórinda Ia Byzaníine.
(4) Darras et Bareille, Histoire
de 1'Église.

(5) Cardeal Saraiva, Obs. Compleías.
(6) Melo Morais, Chorografia
Histórica do Brasil.
(7) Santos Saraiva, Noviss1mo
Dicionário Latino-Portuguez
(8) L. Gauthler-Vignal, Machivel.
(9) João de Lisboa, Livro de
Marinharia.
(10) D'Anville, Mesure conjejectural de Ia Terre...
(11) Lupercio L. D'Argensola,
Histoire de Ia Conquéte des Isles
Moluques •..
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Serviço Naciona de R ecenseamento
Para realizar o Censo Industrial,
o Serviço Nacional de Recenseamento colhe, em todo o Pais, por
intermédio de milhares de Agentes Recenseadores, as informações
isoladas de que necessita. Uima vez
colhidas, essas informações passam através de uma série de processos técnicos de crítica, apuração, verificação e tabulação, condensando-se, finalmente, em dados
estatísticos. Durante essa elaboração, as informações referentes
a não importa que estabelecimento se diluem no conjunto geral,
fundindo-se em grandes totais e
tornando-se absolutamente Mudas
em tudo quanto diz respeito á
identidade do estabelecimento e de
seu proprietário.
Cada síntese numérica assim
obtida, é um conhecimento estatístico exato e preciso, isto é, uni

guia admirável para os industriais
empreendedores,
inteligentes e
progressistas, que se preocupam
em "Conhecer" a situação geral
dos negócios. Realizado o Censo
Industrial, o Serviço Nacional de
Recenseamento devolve imediatamente á Indústria, altamente valorizadas, em totais comparativos,
todas as informações isoladas que
recebe dos industriais durante a
fase de coleta. Cada conhecimento
estatístico elaborado para a Indústria representa, pois, uma condensação extremamente penosa de
milhares e, ás vezes, de milhões
de informes isolados, que a iniciativa particular nunca poderia colher e apurar por conta própria.
Isso prova que o Serviço Nacional de Recenseamento dá á Indústria incomparavelmente mais
do que pede.

BIOGRAFIA DO EMBRIÃO — Margaret Shea Gilbert — Coleção
"A Ciência de Hoje" —
Livraria José Olympio Editora

Indo ao encontro da grande
curiosidade cultural que domina
atualmente o publico brasileiro a
Livraria José Olympio Editora
acaba de publicar na sua nova
coleção "A Ciência de Hoje", a
esplêndida obra de Margaret Shea
Gilbert, "Biografia do Embrião",
que obteve o prêmio de 1.000 dólares, destinado por uma casa
editora dos Estados Unidos, ao
melhor livro de divulgação cientifica.
O termo romance aqui deve ser
tomado, porém no sentido do in-
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teresse e do pitoresco da narrativa cientifica e nunca de fantasia. Trata-se de um livro de pnra
ciência, onde o leitor sem fadiga,
livre dos obstáculos da terminologia técnica, pôde penetrar num
terreno verdadeiramente misterioso. Até hoje não se teve nada
em lingua estrangeira e muito
menos em português parecido
com esse livro que o dr. F. Vitor
Rodrigues concienciosamente traduziu e há de ser recebido coim
grande curiosidade pelo nosso publico.
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fi
ourocracia freire
e b
proríssionai

Dia a dia cresce de um modo
espantoso o funcionalismo público,
que é , afinal, o sonho dourado
da mocidade brasileira; dia a dia,
portanto, se avolumam os encargos severos da Nação para com ots
seus servidores.
Cream-se novos departamentos
de administração pública, fundam-se institutos disto e daquilo e paralelamente surgem novos cargos
para contentar a onda avassaladera dos pretendentes a emprego.
Enquanto isso se dá no domínio
da burocracia, as forças vivas da
Nação, que deveriam ser racional
e sistematicamente exploradas, lutam com a mingua de braço e,
quiçá, com a de técnicos competentes.
Mesmo os imigrantes que nos
procuram, espontaneamente ou
não, e que deveriam em bôa razão
ser aproveitados na lavoura e na
industria, permanecem na cidade,
exercendo suas atividades no comercio ambulante e, muitos deles, á caça de contratos nas repartições públicas.
A lavoura, para onde o governo
deveria encaminhar a mocidade
brasileira, dando-lhe a instrução
profissional que requer hoje o
trato econômico da terra, continua
;a ser feita no Brasil por processos
rotineiros e retrógrados.
Levada em linha de conta a fertilidade do solo brasileiro, não se
explica que um grande numero de

produtos, de fácil e rendosa expioração, tenham no cômputo de
nossa balança comercial um indice de exportação irrisório.
Para só citar um cereal, basta o
caso do milho, que dá em todas
as cidades do Brasil, de norte a
sul, de leste a oeste, com um rendimento mais do que compensador.
Entretanto, os processos, por
demais empíricos, que, regra geral, empregamos em seu cultivo,
a falta de transportes rápidos e
baratos, de limpeza sistemática
do grão, extinguindo os parasitas
que o destróem, a sua falta de padronização, tudo isso contribuo
para que o nosso produto seja
posto á margem, dando os com-.
pradores preferência ao similar
argentino, que satisfaz todas as
exigências do aquisidor.
Dai decorre um prejuízo não pequeno para o nosso país, o que
impressionou de tal modo o Chefe
da Nação, que, em uma das suas
viagens a S. Pauloi, num discurso
proferido em Campinas, chamou
a atenção dos nossos lavradores
para o caso, mostrando-lhes a cifra de exportação do milho na
Argentina, orçando por perto de
800 mil contos. Acrescentou que
isso era desaire para nós, tratando-se de um cereal que encontra nas terras de nosso país meip
mais que propicio para seu desenvolvimento.

Maio de 1940

-¦-¦¦¦¦

55

mmmitSíiím^',m,ma»im1&r,y*miivWi

í a<mmm* i<mm;tmmmm-m0am
¦'

-.¦;;¦

NOVAS

Si

¦;¦¦

-

*-í*V

DIRETRIZES

Fez-se em seguida a esta oração
patriótica do Chefe da Nação um
movimento de reação contra o
marasmo dos nossos plantadores
e as providências tomadas pelo
governo, no sentido de fornecer
máquinas apropriadas a essa lavoura e de orientar o agricultor
na exploração metódica do terreno, deram em resultado um notavel incremento na produção, que
cresceu em proporções apreciaveis.
Ainda estamos muito longe das
nossas possibilidades neste particular, mas os resultados obtidos
demonstram que, nesse como em
outros assuntos, só nos falta orientação segura e prática.
A terra, convenientemente expiorada abre-se em frutos rendosos para os que a tratam com carinho, indo com adubos apropriados em auxilio das suas energias
já cangadas por muitos anos de
produção.
Esse exemplo é citado apenas
para mostrar ser esse o caminho
a seguir pelo governo, em relação
á lavoura e á industria.
Precisamos crear técnicos capazes de resolver praticamente todos os problemas que se lhe deparem, guiando os agricultores com
seus conselhos e sua experiência
e ensinando-lhes a tirar da terra
o máximo que ela pôde dar, sem
aliás esgotar-se.
Li, há tempos, numa revista
americana, a narrativa de uma
prova prática que o governo d,e
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Texas quiz dar aos imigrantes que
se localizam em suas terras.
Numa área, de dimensões regulares, e dividida em duas secções,
o governa fez plantar o mesmo
produto, sendo que num caso a
semente era selecionada, bem expurgada e lançada á terra por
processos técnicos, coberta por
uma camada de certa espessura
de terra e convenientemente regada. No outro caso a semente foi
lançada á Ia diabíe, não se observou se a camada de terra que a
revestiu tinha a espessura cqnveniente, deixando-se de lado os
outros cuidados que acompanharam a primeira semeadura. O resultado foi que, enquanto no primeiro caso o produto se apresentou
exuberante e rico de seivas, no
segundo definhou, mostrando-se
raquítico e numa produção por
hectare muito inferior ao outro.
A demonstração do valor da técnica foi insofismável.
Felizmente há, nos últimos atos
do governo, em relação ao ensino
profissional no Brasil um critério
seguro de orientação, que, nos parece, será o passo decisivo para a
solução de muitos dos nossos problemas agrícolas e industriais.
E se houver persistência nas soluçoes já tomadas, breve sairemos
da situação ridícula em que nos
achamos, deixando de produzir,
em confronto com nações de muito menor população que a nossa,
um total verdadeiramente insignificante e vergonhoso.
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dó

nâo!

Só na quinta-feira
— Só na
quinta-feira —
E' que eu posso falar com você;
E, assim mesmo,
Só depois das oito e meia
E olhe lá!. ..
Porque ainda posso me esquecer!...

talvez,

algo batatolina!. ..
Mas é do homem tornar-se
sensível
a palavras amáveis
proferidas pelo sexo
oposto, a atos de
generosidade, a expressões de bondade, tão próprias do
coração feminino.
A ilusão é tudo na vida.
A vida é a própria ilusão ja o
disse certo filósofo.
E a própria verdade núa e crua,
que
ela é sinâo "maya" ou ilusão,
por isso
que é sentida por um instrumento falho como o homem, segundo o
pensamento profundo de Rabindranath Ta-

Registro com prazer que você se nâo
esqueceu.. .
E com saibo das atividades momistas, diz-me você, para me desconcertar:
"Sua
primeira carta sobre a infeliz Sôror Mariana esteve supimpa!...
Quero, peço a você, que continue me escrevendo sobre a heroina, 'do drama
vivido sob as pregas do hábito de Sâo
Francisco pela autora das "Cartas de
Amor".

Foi,

gore, expresso em discussão amistosa
com o grande sábio ex-alemâo, Alberto
Einstein?
Que direi, pois, eu, um pobre mortal,
um simples "homem de barro", em face de tâo altas expressões da sabedoria
da vida?
Si fosse julgar verdadeiras as palavras da sua carta, faria a você a injustiça de que fosse incapaz de expressoes generosas, de gestos amáveis e
benévolos. . .
Mas sei que foi gentil para comigo,
minha caríssima amiguinha.

Aprecio

a
história
daquela
monja, imensamente. E desejo-a repetida. Faz-me bem ao espirito, consolame em meus momentos de angustia.
A

sua missiva incolor nâo me fez
chorar, nâo me trouxe depressão, antes
agradou-me... E me deu a sensação
da própria vida — a intensa dramaticidade em que vivemos todos os dias sob
a capa do sorriso social ou do indiferentismo convencional. . ."
Bem sei que a minha carta de 4 do
fluente nada teve de balacubaco, como

Esforçar-me-ei,

em

retribuição,

*.

por

o ser para com você.
Foi em 1669, quando Mariana da
Costa Alcoforado deveria ter apenas 29
anos de idade, que apareceu a primeiro edição das "Cartas de Amor".
Onde?
Em Paris.
Em que língua?
Em francês.

diz. . .
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a consu-

viva,

estava

ainda

Irmã

A

mir-se,

enferma

e

alquebrada

hábito

cinzento,

no

Convento

Con-

da

mas
igualmente,
longe da monja, em França — ansioso
por galgar, rapidamente, a escada da
E

vivia

Chamilly

lucionar o sentimentalismo mundano da

amar
da

•

traziam

das

nem

as

Esclarecia
as

paixão.
"cartas"
As

não

missivas

primeira edição
Claude Barbin.
da

inicial,

na edição

ele,

editadas

que
autênticas,

eram

e que haviam sido
moço militar da aristo-

traduzidas,

embora

literárias

expressões

e

modalidade

nova

uma

militar que abraçara e em que
sobresaíra tão denodadamente.

O editor
"cartas" foi

a todas as almas fe-

revelando,

mininas,

carreira
se

chegou,

e intencionalmente, a revo-

inconciente
época,

Beja.

na

ceiçâo,

seu

em

lágrimas",

rebentavam

negros

de

inéditas

publicadas eram cinco e
o nome do destinatário,
comuns

iniciais,

saudações

em

qualquer correspondência, nem o fecho
com a assinatura da missivista.
no corpo

Apenas,

de

uma

ou

outra,

entre monólogos e solilóquios,

a alusão,

guer-

a si própria, á sua condição
de desgraçada, de infeliz.

Conta o Conde de Sabugosa, a quem
devo a maior parte dos dados contidos

primeira missiva, no oitavo parágrafo, encontramos a reprodu"Mariana".
cão do nome

a um

dirigidas

francesa,

cracia
ras

que

servira

nas

na

Assim,

Portugal.

de

da autora

m3

do

Em

sua

famosa

caso Chamilly-Sôror Mariana, que, antes mesmo de serem impressas em folheto por Mr. Babin, as cartas da freira

AvAaria

de

Souza

nesta

minha

correspondência

acerca

portuguesa andaram de mão em mão,
"como
era uso nos salões onde as Cathos e as Madelons escutavam, languidamente,

os requebros amaneirados dos

Dom

tradução,
Botelho,

Morgado

José
de

que, diga-se de passagem, ó
homenageado na terra onde você nasceu

Mateus,

Mariana,

assim

ariana,

traduz

assim

traduz

esse

parágrafo,

esse

parágrafo,
de afeiçoar

que eu tomei a liberdade
ao modo geral brasileiro de

escrever;

Ma sea ri lies".
um

Constituíram

sucesso

retumban-

inédito, sem precedentes.
"Alvoroçaram",
o
escreve,
ainda,
"todas
Conde português,
as almas sentimentais,
despertaram
e
curiosidade

te,

interesse

naquele

ocupado

em

sutil;

mundo

discussões

causaram

uma

frivolo,
de

casuistico

verdadeira

pestade nas províncias que
"Carie
a
du Tendre".

todo
tem-

compunham

as frases

coração
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de vêses por dia envéo a você meus suspiros, que procuram você por roda a parte em
vão e, em paga de tantas inquietações

que borbulhavam do seu
combalido, enquanto dos olhos

minhas,

trazem

só me

um

por demais sincero, da minha má Sorte, a qual, por crueldade, não consente que eu me

aviso,

console,
tante:

E, continuando, observa o autor de
"Gente D'Algo"#
que a obscura religio"com
sa lusitana, escrevendo
mão lebril

a'Milhares
t. /.

e me repete a cada ins"Cesse!
Cesse, ó Mariana
inutilmen-

infeliz, de se consumir,
e de procurar um
você jamais tornará

te

amante
a

que

ver;

que
atravessou os mares para fugir de
você; que vive em França, entre-
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gue a seus gozos, e que nem um
só momento pensa nas máguas
que você sofre por causa dele;

Por

que fatalidade será que
nunca mais possa ver você?
Será que você me abandonou
para sempre?
Estou desesperada.
A sua pobre Mariana não pôde
mais.

que dispensa tais manifestações
violentas de paixão e nem sabe,
siquer, agradecê-las!..."
Também,
aparece

no

o

final

nome

da

de

quarta carta
''Mariana"
de

Desfalece
Tenha

carta.

compaixão de mim!"

oficial

francês teve a caridade de passar tres horas, ou
mais, comigo, falando-me de você; disse-me, também, que a paz
da França estava feita.
Si

esta

Adeus! Adeus!

novo:
"Um

acabando

assim

é,

não

vir ver-me

e

me

daqui

lá?...

poderia você
levar consigo

Mas, talvez,
para
não mereça tamanha felicidade
Você fará aquilo que lhe parecer
melhor!. . .
O meu

amor já agora não de~
pende do modo como você me
tratar. . .
Desde que você partiu, não tenho tido um só momento de saúde
e não sinto alivio sinão quando
repito o seu nome mil vezes no
dia.
Algumas

religiosas

O editor francês, visto que a freira era
desconhecida, ignorada, perdida lá nas
celas do Convento da Beja, no Aientejo,
em Portugal recem-restaurado da dominaçâo espanhola, achou que o nome
de Mariana serviria para dar autenticidade ás cartas, mas pouco atenção iria
despertar, além disto, na Franca.
Nâo haveria, nestas circunstancias,
mal algum em deixar ficar frases como
"pauvre
Mariane", "Mariane malheureuse", no corpo da correspondência galante que iria publicar.
Necessário, absolutamente necessário
era que o nome de um pobre gaulês,
de

um

promissor oficial do exército
expedicionário
francês,
permanecesse
oculto.

que conhecem o estado deplorável a que
você me reduziu, falam-me a seu
respeito, freqüentemente.

pública, de documentos abertos á todo o mundo, atestando qualquer relação entre as cartas
da freira portuguesa e o notável Conde

Saio o menos possivel da minha
cela, em que você esteve tantas
e tantas vezes, e ali contempla
o seu retrato, que me é mil vezes
mais caro do que a própria vida.

de Chamilly.
Por isso, Cíaude Barbin suprimiu o
nome do destinatário e apagou qual-

Dele

aufiro algum prazer, mas
a este sucede uma dolorosa tris
feza, quando reflito que não mais
tornarei, talvez, a ver você...'

Nada

de afirmação

quer traço de assinatura ou de endereço.
E para atirar poeira no solhos dos leitores, disse, em letras de fôrma, que as
cartas, conforme apareciam na primeira
edição por ele lançada ao público ávido
de amorosidade e escândalo, constituíam
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uma

tradução,

ra o idioma

simples

trasladaçõo

tra

pa-

Moliére exclamaria:
— Eh bien! Nous nous verrons, seul

esta

bem

longa

e

o

farto pano para as mangas. . .
Depois, ainda estamos com as
gas do carnaval, dos cordões,
dos bailes e da gritaria. . .
Pararei,
crever-lhe

vai

dos,

fadi-

do corso,

pois, aqui, prometendo esalgo mais na próxima quin-

ta-feira. . .

maneira

minha

ver,

popular
errada. Tra-

mas

perfeitos como expressão do
bairro ou da comunidade, de que quiz
o autor dar flagrantes. . . Cada idioma, por si só — disse-o um lente da
Universidade de Bombain, o Rev. E.
Blatter,
te,

S. J., ao relatar,

o

projeto da
ensino da língua

Saudades

de

em

por vezes com sintaxe
ta-se de dar á letra, a expressão, a côr
ambiental — Ia couleur locale. E' o
que se dá com os versos de numerosas
tangos e blues, gramaticalmente erra-

oferece

assunto

também,

e,

Barbin. . .

Como vê, minha cara amiguinha,

ser

que
desautorizada

de Richelieu.

a seul, ches

tem

favoravelmen-

introdução,

nela, do
— abre

portuguesa
novas
exprimir os
perspectivas
para
sentimentos humanos. O que o eminen-

do
adr. e am.° certo

te

Homem de Berro

feSlow

da

da

Universidade

disse de

ca-

idioma

lei-

podia-se extender a cada
linguajar, a cada dialeto, ressalvada a
restrição de que uns dialetos sâo mais

porque é que cito tantos sambas
carnavalescos em crônica destinada o
celebrar o tri-centenário da Irmã da

grosseiros que outros. Nâo há duvido
de que o modo de falar e de cantar de
um povo, de um bairro, de uma co-

Rio,

10-2-1940.

NOTA : —

Pergunta-me certo

tor

Beja

e me diz

moda,

além

que estão
de afear a

eles fora
prosa.

responder, primeiramente, que
respondendo, que se poderia
de "produto do Carnaval", não
tinada, inicialmente, para
o
Em
do

segundo
triduo

lugar,

famoso,

nascida

dd

Devo

esta cordesignar
foi

des-

público.
na véspera

nâo

podia ela dispensar os ecos dos sambas e das marchinhas que se cantavam lá fora. Depois,
gosto, francamente,
da música
popular brasileira e do abundante foiclore dos morros e das camadas baixas
(melhor:
da cidade; foipopulares)
clore

que vem á tona em enxurrada
uns meses antes da chegada do Rei Momo. Para representar, para expressar,
fielmente, aquele modo de sentir de
certas camadas do povo carioca, a le-
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munidade,

traça

sentimentalismo

o

temperamento,

respectivos.

o

Certos tan-

gos darão logo a idéa de conhecida rua
portenha — a rua Pedro Mendoza. . .
Alguns foxes,

charlestons e black-

bot-

tons nos farão logo evocar o Harlen. . .
Demais,
u'a

quando cito um samba
marchinha, penso que o leitor,

envez

de

os

ler

simplesmente,

ou
ao

deveria

cantar de si para si, no surdina. . . Em
seu belo curso de conferências sobre a
"Edade
Média, a Cavalaria e as Cruzadas",

Ivan

de Afranio
e

de

sua

Lins,

que, no dizer feliz
Peixoto, "fez do seu talento

sabedoria

divulgação

educa-

tiva para as massas", citou, a propósito
de Sâo Bernardo, o famoso Abade de
Claraval, o glorioso romancista da "Laura". Medeiros e Albuquerque, ateu im-
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ANUÁRIO DE ESTATÍSTICA MUNDIAL — Raul
Bopp e José Jobim -eO BRASIL NA ECONOMIA
MUNDIAL — José Jobim — Distribuição da
Livraria José Olympio Editora

penitente e conferencista de nomeada,
dizia ao receber, sous la coupole, Fernando Magalhães, católico professo e
"E'
grande orador:
que o orador faz
corpo com a obra que produz. Sua palavra precisa estar cheia de sua pessoa:
da sua voz, de seus gestos, da sua
aparência. . .
Um orador devia
ser
citado nâo por palavras ditas por um
estranho, mas por meio de um disco de
gramofone em que ele próprio as tivesse feito gravar".
Si assim é em relação a oradores,
que se dirá em se tratando de sambas
carnavalescos?. . .
Rio,

3-4-40.

H. de B.

culavel, possibilitando, pelo meIhor conhecimento das condições
de produção e consumo mundiais,
a retificação de muitos dos nossos
erros e falhas no terreno da expánsão econômica. O outro volume é o explêndido e minucioso
trabalho do Sr. José Jobim O
Brasil na Economia Mundial. O
conhecido jornalista especializado
em assuntos econômicos e com
uma longa permanência no exterior, em contácto com paises que
são ou podem e devem vir a ser
dos nossos maiores clientes no intercambio de produtos, condensou
suas observações e experiências
numa série de notas sempre traçadas em linguagem clara, direta,
accessivel a todos, e que antecedem os quadros estatísticos, baseados nas mais idôneas fontes
de informações nacionais e estrangeiras. Contem ainda o livro inteligentes e oportunas sugestões
sobre alguns dos nossos principais
problemas de produção e exportação, inclusive os do petróleo, carvão, ferro e siderurgia, trigo, óleos
vegetais, fibras, etc. Ambos os volumes, com cerca de 300 páginas
cada um, apresentam cuidada e
agradável feição material e o formato cômodo para o manuseio.
Dois livros, sem a menor duvida,
indispensáveis em qualquer biblioteca de assuntos economo-comer
ciais.
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Acabam de sair mais dois volumes da excelente coleção de divulgação econômica e comercial
dos cônsules Raul Bopp e José Jobim. O Anuário é 0 primeiro anuário de estatística mundial que
aparece em português. Organizado
em colaboração pelos dois ilustres
intelectuais e representantes consulares do Brasil, constitue um
repositório de todas as informações úteis sobre 0 assunto, com um
grande numero de quadros precedidos de interessantes observações e contendo também indicações em inglês e francês. Entre
nós um livro dessa natureza representa, como é fácil compreender, obra de uma utilidade incal-
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GENERAL

Arquivo de sau
Retirei de um velho álbum em
que guardo fotografias de pessoas
amigas, um antigo» cartão onde
está fixUdo numeroso grupo de
alunos da Escola Militar de Porto
Alegre.
O local é um canto do páteo interno em cujo angulo, ao» alto, a
habilidade de Alfredo Vidal colociou um escudo simbólico de armas,
desenhado sobre grande panáplia.
Duas peças de artilharia ladeiam
o grupo que tem á frente algumas
tripeças com instrumentos de topografia.
Olho e analiso esse quadro, cheio
de saudades.
O papel esmiaecido, amarelado e
turvo, mal deixa perceber os tracos fisionômicos dos componentes,
e cada um dois vultos só é reconheicido pelas muita4s vezes que
esse documento passou pelas minhas vistas, deixando em memória a posição dos amigos, ]\ 'agora
percebidos mais pelo coração;. As
silhuetas pessoais parecem, envolvidas em sombra espessa, vendose apenas o lugar de cada uma,
em tonalidades que se torna necessário quasi adivinhá-las.
Foi em 1888 que se revelou esta
chapa, já lá vão 52 anos!
Os velhos perecem vêr ainda
perto as datas mais remotas.
Ingressei na Escola em 1884, e
até 1889 permaneci matriculado.
Apesar de haver nela alguns alunos provindos de famílias abas-
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TRAJANO CÉSAR

tadas, a maioria era composta de
moços pobres, Este unico estabelecimento de instrução superior da
Província, era, por isso mesmo,
mais procurado pelos que não se
queriam afastar dela.
O Exército prometia amparar os
que nele ingressassem, e cumpria
a promessa com os que bem se
conduziam, estudando e procedendo com dignidade.
Sem poder afastar as vistas da
velha fotografia, percorri-a em
todos os sentidos, de cciraeão
abalado e triste. Um a um dos
colegas vae sendo longamente encarado em seus traços caraeteristicos, falando-lhes, recordando fiatos, ligando- personalidades, acentuando os mais nobres caráteres,
e,studando-os no tempo e no espaço, esmerilhrmdo detalhes, e, sobre
tudo, envolvendo-os em saudoso
e demorado* amplexo de gratidão
pelo bem que me fizeram, pela
fraternal convivência em que estivemos, pelas lições de civismo que
assimilei.
Com esses dignos camaradas
passei os bons tempos, só pertobados pslas lufadas do partidarismo, que seguidamente abalavam
a sociedade, na ânsia de governar
sustentando o gasto regime, equilibrado instavelmente no poder.
Eu costumava riscar uma pequena cruz sobre o retrato dos colegas
falecidos, contemplando-cs co(m
ternura e, assim, deles me despe-
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A propósito de propaganda republicana, tenho bem presente
este fato ocorrido na EscolaAlguns oficiais, em Porto Alegre,
iniciaram o arranjo de assina turas para oferecerem um álbum ao
Imperador.
Não tínhamos queixas contra o
velho D. Pedro, já, por doença,
impossibilitado de governar.
Mas suspeitamos desse moviisento; pareceu-nos um 'preparo
para intensificar a aceitação do
terceiro reinado, e nos propuzemos a contrariá-lo, dele desviando
a atenção publica. Para isso, fo-#
ram, com arte, parodiados os dizeres do álbum, e transformados
num apelo ao povo para auxiliar
a obra benemérita que pesava sobre os ombros dum grande protetor dos necessitados — o "Asylo
Padre Cacique".
O Padre Cacique de Barros era
um sacerdote venerado por todos.
ESmpreendera a obra de construir
um asilo para recolher crianças
desválidas, e saiu de porta em
porta a pedir esmolas porá realizar o santo empreendimento.
Realizou-o, mas lutava com difiouldades para mantê-lo.
O abrigo estava cheio de crianças, e o velho padre precisava trabalhar sem descanso*.
A nossa lembrança foi oportuna,
a cidade recebeu-a com aplausos.
Em pouco tempo organizavam-se [
comissões de senhoritas, que alegremente percorreram todas as
ruas da capital solicitando óbulos
"Asylo do Padre Cacique",
para o
por delegação da Escola Militar.
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dindo. Um dia, porém, faleceu um
amigo da maior intimidade — o
coronel Lino Fontoura — cuja
agonia assisti no Hospital Central
do Exército. Ao procurar assinalar
o seu retrato, estaquei, o quadro
já se assemelhava a um cemitério,
e, dir-se-ia, estar eu desempenhando o oficio de coveiro de
amigos.
Renunciei á prática, para só envolvê-lo: em afetuosa contemplação evocativa.
Os trabalhos e estudos regulamentares ainda nos davam tempo
para atividades de ordem social e
politica. Fizemos uma associação
abolicionista — "Rio Branco", e os
republicanos contavam na Escola
com baluarte bem forte de adéptos e propagandistas incansáveis.
"O Paiz", do Rio, e "A Federação", de Porto Alegre, eram os
jornais que se liam como diretores
da doutrina que apoiávamos. Por
sua vez os alunos também dispunham de imprensa: k,A Revista
do Club Acadêmico" e "A Luta";
mas, o que mais fortemente registrava as acusações contra o Governo, era "A Denuncia", órgão
de direção secreta, distribuído aita noite por alunos vestidos á
paisana.
Possuíamos núcleos, bem organizadcs, de propaganda, que se
entendiam com os demais centros
de agitadores, em todo o Brasil.
Alcântara Júnior, — o Marat —,
foi um dos chefes mais acatados;
infatigavel, inteligente, de palavra fácil e inspirada, era ouvido
com especial atenção.
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Numa artistica carteira um estilête dourado marcava os tostões
ofertados, e tão bem aceita foi a
sugestão que em poucos dias aiguns contos de réis foram coletados.
Combinou-se com o padre a data
para a entrega da importância. O
ato foi solene: uma multidão de
familias reuniu-se festivamente
no arrabalde de Santa Tereza, ornamentando inteiramente de flôres o abrigo das asiladas.
A Escola em peso e sua oficialidade, inclusive o comandante, lá
foram assistir o ato benfeitor. A
enorme assistência cercou a pessôa do respeitável ministro da
Igreja, quando o talentoso aluno
Floriano Florambel tomou a palavra, em nome dos colegas, para
dizer sobre a oferta do povo.
O sacerdote ouviu com lágrimas
a formosa oração, e mal poude
balbuciar um agradecimento.
Todos beijavam a mão do venerando padre Cacique, e o comandante, ao retirar-se, de semblante carregado, mandou recolher
preso o orador que havia pronunciado um discurso orientado em
doutrina reipublicana.
Ao saber do incidente, o padre
veio ter á Escola, naquele andar
pesado, cabeça baixa, em acentuado aspecto de anacorêta, entrou no edificio humildemente e
foi conduzido á sala do eoman-

;
w?--y

Hfe

I

¦fe.
_Wk

I

m-,

dante. Este — o coronel Francisco
Antônio de Moura — era um homem de feição bondosa, accessivel
á justificada tolerância.
Recebeu o visitante com muito
acatamento, e após conversarem
por algum tempo, o padre retirouse com a fisionomia' menos tristonha. Horas depois, estava solto
o orador da Festa de Caridade.
Das turmas desses companheiros
de estudos, muitos 'ascenderam a
lugares de destaque: chegaram a
generais, engenheiros, professores, senadores, deputados, governadores, ministros, etc. Um. dos
mais jovens da ultima turma — o
general Andrade Neves, belo carater servido por invejável talento,
ainda agora, preside com acatado
saber o Supremo Tribunal Militar.
Dos mortos, (que infinda saudade!) o general Faforicio Júnior,
um amigo de escól, foi o ultimo de
quem me despedi ao ser sepultado
em São João Batista.
Quanto a mim, de animo forte,
eterno otimista, crente na prósperidade da Pátria, guiada pelas
mãos dos homens de bem, prossigo na jornada que me tracei, até
chegar o dia da fatal transformação, enaltecendo o trabalho dos
que comigo conviveram, entre os
quais aprendi a cultivar o civismo, aplaudindo, sem ambições, os
que proclamaram e consolidaram
a Republica.
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RIO DE JANEIRO
RUA DA AIFANDEGA,

SÃO PAULO
RUA ALVARES PENTEADO,
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SANTOS
RUA

15 DE NOVEMBRO, 114

BUENOS AIRES
ASSUMPÇÃO, MÉXICO, SANTIAGO-CHILE, VALPARAISO,
MADRID
I

Deutsch

Südamerikanische Bank
Aktiengesellschaft

Berlim
CAPITAL

E

Hamburgo

RESERVAS:

REICHSMARK
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Banco Fundador:
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UM DESAFIO
aos Brasileiros.
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Aumento da população do Brasil desde 1872,
segundo os recenseamentos
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1872 1° Recenseamento Geral

1890

1*0.112.061
habitantes

2.° Recenseamento Geral

14.333.915
habitantes
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1900 3.° Recenseamento Geral
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1920 4 ° Recenseamento Geral

í

17.318.556
habitantes

30.655.605
habitantes
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1940 Recenseamento geral ??.???.???
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Ajude o Serviço Nacional de
Recenseamento a responder ao
desafio desses oito pontos de
interrogação!
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