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DISCURSO 
Lido pelo . presidente . 

do ·2.º Congresso de Geographia 
por occasião de sua abertura 

A feliz iniciativa da Sociedade de Geographia do Rio 
.de Janeiro_, se deve o brilhante resultado da reunião do pri-
meiro Congresso de Geographia, que sob a presidencia ho-
noraria do venerando Marquez de Paranaguá e effectiva do 
General Thaumaturgo de Azevedo, de modo eloquente de-
monstrou que taes congressos estão destinados a enriquecer 
a Geographia do Br11-sil, com estudos originaes de todos os 
Estados: uma verdadeira obra de educação scientifica e nacional. 

Tendo sido designado este glorioso Estado de S. Paulo 
para a séde do segundo congresso, a escolha da actual Com-
missão Organizadora que tem com a maior dedicação pro-
movido os meios de corresponder condignamente a honra 
inesperada e immerecida com que foi distinguida, obrig-0u-
nos a tirar partido da boa harmonia de todos; para supprir 
a falta de cómpetencia do seu presidente para tamanho em-
prehendimento. 

Houve mesmo duvida por parte de um dos membros 
da Commissão si seria possível, no limitado tempo d~. uni 
anuo, couseguir reunir material e trabalhos origiµaes para 
-0orresponder a confiança depositada; visto que o General 
Thaumaturgo tornou vencedora a idéa da reunião do con-
gresso ser feita todos os annos, no dia da gloriosa data na-
<lional, devendo ser indicado nesse segundo congresso, qual o 
Estado que, de accôrdo com seus -representantes, ·deve ser 
designado para séde do 'futuro ~.º congresso. . 

Mais uma vez ficou provado gue S. Paulo soube cor-
responder ao patriotico dever; porém, é preciso consignar, que 
torna-se indispensavel ao poder legislativo da Republica, do-
tar urna verba para auxiliar os trabalhos da commissão or-
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ganizadora e a publicação 'dos annaes, porque os esforços e-
dedicação dos operarios desses certamens nas vesperas da 
abertura do congresso, ficam na derendencia dos pedidos e 
solicitações, e sem resultado tal .obulo, iudispensavel as de-
monstrações _festivas para com tantos visitantes illustres e 
principalmente comQ auxilio as publicaçõ.ês de tantas mono-
grapbias e mappas apresentados . 

.. ·Cabe aqui render nossa gratidão pelo projecto que nesse 
sentido foi apresentado no dia 20 de .Agosto pelo nosso di-
gno collega coJlgressista. do Estado do Paraná o Snr. Corrêa 
Defreitas . 

. Snrs. O conhecimento da Geographia ei:!tá tão intima-· 
mente ligado ao da patria, que melhoi· a amará, quem melhor 
a conhecer. 

· . As viagens dos aborl.genas, cujo bom senso e instinctos. 
são bem conhecidos, concorreram para os primeiros mappas 
do Brasil. Os sertanejos, verdadeiros pioneiros, audaciosos ex-
ploradores, mais táde chamados bandeirantes de S. Paulo, que-
chegaram por via terrestre ao extremo norte do Brasil, fõram 
os marcos gloriosos dos estudos clescriptivos do nosso sertão~ 

S. Paulo foi sempre a terra classsica do povoamento: 
Teve em Martim Affonso o primeiro dos fundadores, vindo-
.directamente de Portugal para trazer a sementeira humana 
composta do melhor pessoal do Reino, que imitando as li-
ções do seu valoroso guia., collocou- se a frente de todas as. 
iniciativas; de modo qne uma i<;léa vencedora em S. Paulo, é 
vencedora em todo o paiz, sendo a historia de S. Paulo, a do. 
Brasil inteiro. · 

A monarchia que por mais de meio seculo governou o. 
Brasil, merece ser recordada, como um elo que dmante o 
governo liberal de D. Pedro II, esteve destinado .a represen-
tar a evolução fatal, que elle preparou com tanta honra, que 
a historia verá sempre n'elle . o factor da nossa democracia, 
que imprimio o sentimento aos mesmos homens, que sem que-
r~r caminhavam para os destinos a que fôram todos levados 
no Brasil. 

Posso dar uma prova dessa verdade: Um dia quando. 
eramos representantes da· Na~ão, indo a Petropolis visitar o 
Imperador,. que nos conhecia por causa da campanha aboli-
cionista, cujo desenlace fatal elle veio verificar, em chegan-
do da Europa perguntou-nos S. Magestade: «Como vão os re-
publicanos de S. Paulo?» Ao que respondi. Senhor, elles 
vão crescendo sempre. Disse-nos o Impe·rador, «Se en não. 



-5-

iosse monarcha, seria republicano, e, se eu e minha familia 
•soubessemos que eramos um embaraço a felicidade Çl.o Brasil, 
·immediatamente, deixaríamos a corôa.» 

Eis as palavras profundas de nm patriota, que conlíe-
~ié!.as dos jornaes da época, não serViram senão para ani-
mar os que nada tinham que temer do futuro. 

Tanto a pa,ssagem do Brasil colonia, como a do Brasil 
imperio e a abolição da escravidão, fõram feitas no meio de 
·hymnos e applausos, sem luctas fraticidas . 

Só a política tem agitado por snas·injustiças as poucas 
pertubações da ordem, indicando a necessidade de reformas 
-que gara.utam a liberdade, a propriedade sob a egida da lei, 
isempt~ dos politicos. 

A viagem do allemão Schmidel em 1562, publicada 
por elle na Allemanba, sómente agora, em uma das sessões 
-de Julho no Instituto Historico de S. Paulo, foi devidamen-

. -te reconsti tuida no itinera.rio que descreveu o incansavel _e 
illustrado Dr. Gentil Moura, desde o Paraguay até S. Vi-
·ceute. Toda essa ·travessia fôra percorrida, a pé, e em ca-
nôa pelo corajoso imestigador. A Geographia dessa immensa 
região teve assim a sua primeira descripçüo. 

Do mesmo modo o sabio Dr. Orville A. Derby, -descre-
.-v.eu no dia 31 de Agosto do anno passado, a viagem da Ex-:-
. pedição Espinhosa em 1553, abrindo e seguindo caminho dos 
índios, desde S. Paulo até o littonü da Bahia, e tambem até 
·O extremo interior do Brasil, qne estava liga.do ao littoral 
·na.vendo nas bacias do J equetiul1onha, R. Doce, S. Matheus, 
Rio Pardo e Rio das Contas, -estradas por índios e brancos 
frequentadas . 

Ma1:1 os· paulistas bandeirantes, a cuja. frente se collo-
·cou F ernão Dias Paes Leme, excederam todos os outros ex-
plora.dores; porque taes excursões visavam descobertas de · 
minas, e eram feitas com centenares de auxiliares, de modo 
·que os itinerarios constituíram as nossas primeiras cartas 
geograpbicas. 

A üal'tographia do Brasil deve os methoclos e os prin-
·cipaes resultados· ao Dr. Derby, que conseguio com o vlano 
·que estabeleceu em S. Paulo e v~e sendo seguido pelo distin-
·cto Dr. J. Pedro Cardoso, dar nm · modelo do qual ueuhmn 
Estado poderá mais se afastar. 

Eis como elle classifica., no Estado actual os dois gru-, 
~pos de mappas geographicos do Brasil: 
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I - Trabalhos iniciades pelo Governo Federal e elos di ver-
sos Estados, vizanclo a Cartographia completa ele diversas 
fracções administrativas do territorio nacional. 

II - Trabalhos effectuaclos pelo Governo da União, e de 
diversos ·Estados, e por empresa.s particulares, vizando a Car-
tograpbia parcial de determinadas zonas, restringidas pelas 
exigencias de questões de limitee, de communicação publica 
ou outras semelhantes. 

Foi em 1886, que o benemerito.Oons.º João Alfredo, nos. 
encarregou de escrever ao Dr. Derby, para apresentar um 
plano ele levantamento da Oartographia de S. Paulo. 
. As relações de amizade com que nos honrava o presi-

dente, nos permittio de lembra.r a S. Exc.ª esse grande ser-
viço que elle prestou a Geograpbia do Brasil. 

Em companhia do sabio professor Derby: veio o Dr. 
Theodoro Sampaio, ambos nos :fizeram a honra de ser nossos 
hospedes, havendo entre nós sido trocada larga correspondencia 
que guardamos como preciosa recordação. 

Desde esse tempo que admiramos a competencia destes 
dois geographos, podendo-se d~zer que aos estudos ela Com-
missão Geographica, hoje dirigida pelo nosso eminente com-
panheiro, Dr. J. Pedro Cardoso, cujos trabalhos os Snrs. 
Congressistas podem admirar, deve-se mais do . que a todas. 
as propagandas feitas com tanto dinheiro no extrangeiro. 

Iniciado o serviço em São Paulo, o Estado de Minas 
tambem seguiu o bom exemplo. . 

Ao preclaro Vernagem devep. a historia e a geographfa 
o melhor dos contingentes ; porque a epe se deve o haver 
conseguido descobrir innumeros relatorios de viagens, com 
cujos . estudos puderam Rio Branco e posteriorm.eute o Barão· 
Homem de Mello, organizar os mappas mais perfeitos que 
possuimos sobre o Brasil, que se avantaja a esse respeito á 
grande nação franceza que, .pelos seus livros é a nossa mes-. 
tra querida; m11s nunca ponde desenvolver o ensino ela Geo-
graphia nas suas eEcolas. ' · -

Ao benemerito Rio Branco e a Eduardo .Prado pediram 
os proprietarios da Grande Encyclopeclia, sob a direcção ele 
Berthelot, tomo 7 os artigos sobre o Brasil. 

Uma prova do .que dizemos da França, póde ser tirada 
ela seguinte narrativa do Diccional'io l.iarousse: P erguntou. 
o genial Gucethe a um amigo: 

Dizei-m~: QuaJ a qualidade que distingue um francez. 
elos outros povos? E' seu espiritO"? - Nã.o. - Então é a 



-7 

sua sociabilidade ? - Ainda rião. - Será seu caracter ? -
Não. - Nesse caso desisto · de acertar. - Pois bem, disse-
Guoothe: E' sua igii.orancia em Geographia. 

Entretanto, a grande França, tem os melhore:; geogra-
phos, mas naquelle. tempo o ensi]).o das escolas deu 1 ugar a 
critica que trazemos aqui, · para mostrar que a orientação· 
dos estudos da geographia em S. Paulo, é a melhor possi-
vel, como os Snrs. Congressistas vão verificar na visita aos·. 
Grupos escolares, no diã indicado no programma dos nossos 
trabalhos. 

O sabio professor de Borcleaux, Henri Lorin inscreven-
se no 2.° Congresso, e vae fazer uma Conferencia na noite. 
do dia 8, mostrando HS vantagens da raÇa latina e do actual 
ensino na França. 

S. Paulo teve o seu territorio vasto, dividido pela Lei 
que creo1i. o Estado do Paraná, estabelecido na melhor re-
gião do Sul. _ 

Não fôram os paranàeuses que solicitaram esta provi-. 
Q.encia que os chamou a collaborar, como Estado Autonomo 
na Republica. 

O_ artigo 34 n.º 10 da· nossa Constituição, Claramente 
determina o modo de estabelecer os limites inter-estaduaes. 

Tendo sido deslocada a questão ele limites, que os tri-
b.unaes pretendem resolver, se uos afigura que aos Congressos. 
çle Geographia deveriam ser afectas estas questões, que pelo. 
estudo imparcial e de accôrdo c0m as súas resoluções deve-
riam ser apresentadas ao poder legislativo, afim de. que as 
.disposições ·do_ Artigo 34 ela Constituição possam produzir-
resultados praticos. . 

E' de esperar que o progresso dos estudos submetticlos. 
aos seguintes Congressos, torn.em harmoniosa a cooperação 
dos competentes, com as necessidades de povoamento, que na 
Republica Federativa preciza de ser voluntariamente -resol-
vido pelo povo, que não pode mudar o berço. e a origem dos 
seus maiores, e muito menos ser a .viva força, incorporado 
de nns para outros Estados. 

A penetração da via ferrea _do Brasil, t em sido o prin-
cipal factor da nossa riqueza; toclos os dia.s, novos horizon-
tes desconhecidos annuncíam riq uézas incalculaveis, e o ca-
pital extrangeiro, a porfia, procura collocar-se para novos 
commetimentos. · 

A esses trabalhadores da grandeza e do progres<io, que 
deixando família e gosos, como ·engenheiros e opCl:arios, :pas-
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san:Í a melho1· de sua vida .nos trabalhos do campo, deveIIios 
dar um voto de 1ouvôr. · . . 

A import.ancict do 2.° Congresso de Geograp)lia., pode-se· 
meclir pelo valc:ir de seus representantes. Quiz a · ·fortuna 
que varios paizes extrangeiros· ·delegassem illustres congres-
sistas; mais sobe de importancia para nós brasileiros, a re-
presentaç~o da Patria .Mãe assim organizada: 

· O Exmo. Cons;º Ernesto de V asconcellos, secretario 
geral da Sociedade de Geographia ele Lisbôa; Abel Bo-
telho, chefe da Repartição d.e Ministerio da Gl!erra e o po-
pular e sabiO professor da Universidade ele Coimbra Avi-
la Lobo·, são tão conhecid()S no Brasil como na terra natal. 

Depois ele haver. conseguido pela sua . tenacidade ·e 
.amor aos graJJ.des ideae~ de felicidade para os dois povos ir-
mãos a vinda do$ Illnst.res Uepresentantes ela Sociedade de 
Geograph~a de Lisbôa, antes de vêr o resultado desta victo-
ria que abre tanta luz. sobre os destinos do Brasil e Portu-
gal, eis que o telegrapho nos annuncia a morte ele Consi-
. glieti Pedroso, o sabio presidente d.a. Sociedade de Geographia 
ele Lii:;boa que nos fez a honra de .. enviar a Carta seguinte, 
na qual faz a sua profissão de fé pela approximaçã,o das duas 
Nações Irmãs. 

lllmo. Exmo. Sr. Dr. Domingos. Jaguaribe. 
Tenho o prazer e a honra de communicar officialmente 

a v. exa. que a Sociedade de Geographia de Lisboa resolveu 
fazer-se representar no Congresso Brasileiro de Geographia., 
que se ha de realisar em S. Paulo, no proximo mez de se-
tembro, pelos seus socios: conselheiro Ernesto de Vasconcel-
los, secretario geral; coronel Abel Botelho e dr. José Lobo . 
d'Avilla Lima; lente da Universidade ele Coimbra; os quaes 
ao mesmo tempo levam a missão de saudar em nome desta 
Sociedade e em meu proprio nome o congresso a que v. exc. 
tão dignamente preside. . . 

No momento em que por iniciativa desta Sociedade a 
ideia de uma approxirnação fraternal das duas nações, que 
falam a língua portug'neza, entrou numa phase de realisaçãp 
effectiva, não podia eu deixar de enviar, em representação 
da collectividade a que tenho a honra de presidir, uma sau-
dação calorosa aos illustres brasileiros, que por um bello 
esforço ele trabalho e de sciencia vão honrar perante o mundo 
a nossa raça, á qual tão altos destinos estão reservados, se 
souber unir-:m num grande impulso ele solidariedade, em 
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·p1·esença da· concorrencia dos outros grupos nacionaes, que 
Juctam pela hegemonia em todas as regiões elo globo. 

P edindo pois a v. exa. que ·aceeiie, como expressão 
dessa unificação moral das duas nações, a que· aspii:amos, a 
saudação que pessoalmente pelos nossos delegados vae ser a 
v. e:xa. transmittida., faço os mais sinceros votos pelo .bom 
·exito do congresso, que será tambem . para a Sociedade "d~ 
Geograpbia de Lisboa .µm justifi cado orgulho, pois são para 
nós as glorias do Brasil, como ,sé fossem nossas proprias 
glorias: · . 

Illmo. e exmo. sr. dr. Domingos José Nogueira Jagua·-
-ribe, digno presidente da Commissão Organizadora do Se-
:gundo . Congresso Brasileiro de Geographia. 

J..,isboa, 25 _de julho de 1910. 

O _presidente 
Z. r;onsiglieri Pedroso 

O ·acontecimento luctuoso como não podia deixar de 
·acontecer, emmudece seus admiradores; que abrigados á som-
bra elo vulto heroico que engrandeceu Portugàl, na política 
-e nas lettras, vêm iniciar-se no 2.º Congresso de Geographia, 
a obra que elle concebeu e estou certo será aq ili levada a 
termo pelos seus discípulos e admiradores. 

Deste modo as lições de historia que vamos passar em 
Jigeira synthese, recebem, com a honra feita ao Brasil e ao 
2.º Congresso, os representantes da Sociedade de Geographia 
de Lisbôa, celebre entre os mais notav:eis do velho mundo, 
.d'.1. qual fez parte . o patriarcha ela nossa iüdepeudencia José 
Bouifacio ele Andrade e Silva. · 
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II 

PORTUGAL E BRASIL! 
fü~ historia da humanidade, nenhum povo póde ser-

comparado ao Portuguez, quando se considera e admira o 
<poder immenso e a influencia que essa pequena nação exerceu. 
no mundo, ao tempo das suas descobert.as e conquistas. 

Agora, que a Mãe Patria, nos envia Of! seus delegados,. 
creando assim na consciencia esclarecida dos dois povos ir-
mãos os laços moraes que tornam indissuluveis as crenças, 
costumes, a ligua, o sangue do mesmo povo, pode-se pedir 
a historia que substitua a palavra do menos competente dos. 
membros da. Commissão Organizadora do 2.º Congresso de 
Geographia. 

O Brasil Colonial teve em Po.rtugal o mais heroico dos. 
defensores de seu destino. . . 

As invasões dos hÓllandezes no Norte, dos francezes 
e dos hespanhóes no Sul, constituem gloriorns paginas da 
nossa historia; sempre vencedores, nunca perdemos um palmo 
do nosso territorio, e assim a mais pequena da~ Nações da. 
Europa assombrou o mundo com as descobertas e o povoa-· 
mento do maior paiz dQ mundo, vindo a repellir pelas armas, 
poderosas nações. 

Nós não existiria:nos senão fosse Portugal! · 
Desde 1455 até 1510, o mundo antigo e o novo fôram 

despertados pelos navegadores é geographos portnguezes. 
Como se não fosse bastante a descoberta do Brasil e a 

descoberta da India, um cantor que não teve até hoje s-i1bs-
t ituto, o immortal Camões, appareceu ao mesmo tempo pani 
cantar as glorias da Patria. 

Os portnguezes, perseguindo os mouros, se apoderaram 
de Ceuta, fôram a Guiné, e auxiliado por D. Henrique fi--
zeram a volta da Africa, cliegaram ao cabo ele Bebador. 

Tristão Vaz descobriu a Ilha da Madeira. 
Em 1555, chegaram ao Senegal, descobriram· as Ilhas . 

de Cabo V ercle, a Ilha Arguim. · 
Pedro Cintra, domina todas as costas do Guiné. 
A morte de D. Henrique, não fez arrefecer o empre- · 

hendimento, havendo já se apossado os portnguezes das ilhas . 
de S. Thomé e do Príncipe. · 

Diogo Cam, cleséobrin o Rio Zaire no · Congo. Affoi;iso--
d' Aveiro descobriu o reino de Benim. Bartholomen Dias, chega, 
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a extremidade Sul da Africa, dando o nome ao Cabo_ das 
Tormentas, que D. João II, logo substituiu pelo de BÔa Es-
perança, para qne não ficasse vestigios de _perigos que os 
portuguezes nunea conheceram 1 . . 

Foi sob o au.spicio desse rei, que Affonso ele Pa.via e 
Pedro de Cavilham penetraram no interior da Africa. De-
pois de have_r feito a Carta Geogra.phica das costas da Africa, 
das costas do Mar Vermelho, da Indü1., o grande monarcha 
envia V asco da Gama o heróe, pata tentar rodeando a India 
as descobertas da.s costas cfa Cafraria, -Moçambique o reino-
Melinde indo .até Calicut .. 

Quando o immortal V asco da Gama, enriquecia e en-
grandecia as possessões portuguezas na India, P edro Alvares 
Cabral chega ao Brasil, como se um sopro divino o impe-
lisse, afim ·d.e que junto com Colombo, as duas Americas.en-
trassem no convívio elas Nações, para dellas serem as gigan-
tescas terrás onde o futuro deve condensar a civilização e a 
felicidade da rnça humana, que nas duas grandes Repnbli.cas, 
accumula os frnctos ela experiencia das nações envelhecidas, 
em _ um tempo em que pela navegação e pelo telegrapho se 
encurtam a distancia e o espaço 1 . -

Cabral, não contente de dar um mundo a Portugal,. 
voltou a Qniloa para que Zanguebar ficasse assegurado á sua 
patria. 

Em 1513, o grande Albuquerque, com as armas na múo 
conquista para Portugal o Mar Vermelho. 

O Brasil nasceu assim no meio desse alvol'oço, que faz 
com que, como a aurnra, que se leva~ta cada dia, mais bella, 
assim tambem os seus fiJho~, com o exemplo dos seus maiores 
possam viver mais elo que os seus progenitores, no mesm.o 

· espaço de tempo. · 
A nossa raça, assimilando essas . glorias e tradicções, 

deve estreitar os · vinculos de amizade, bebendo as mesmas 
crenças e seguindo a mesma política, que fata lmente repei·-
cutirá entre povos tão int~mamente irmanados . · 

As aguas perennes que movem as grandes usinas e que 
servem parn substituir no Brasil o carvão de pedra, nascem 
em lugares ig_norados; mas a energia . que fnmenta o pro~ 
gresso que dá a força e a luz; não poderá ter como os ma-
chinismos que ::ó trabalham com o carvão, os dias contados 
para sua morte. Aqui tudo respira liberdarle e o que é mais, 
o tempo só faz com q ne suas raizes fiquem mais profnndas. 



12 

E' preciso confessar; que a natureza- que nos dotou de 
tamanhas riquezas,- é a mais e:x:lníberante do mundo. 

Snrs. Congressistas e companheiros da socied:itde de Geo-
graphia .de Lisbôa e dos outros paizes, sejais bemvindos. 
Poss~m os trabalhos do 2.° Congresso, merecer o vo~so apre-' 
ço, e que no velho Mundo se saiba que_a honra concedida ao 
2.º Congresso será dada a patria Brasileira. 

Por deliberaçno do 1.º Congresso de Geographia, foi 
"attribuiclo a esse ~.º Congresso, a .organizaçilo de uma expo-
sição acompanlmda de um catalogo das publicaçõ~s que es-
clarecem o objectivo e estudos dos Oongre_ssos de Geographia, 
rlesde 1881, quando se fez a Exposição de H istoria elo Bra-
sil, a cargo ela Bibliotheca Nacional. 

O Institu to Historico de S. Paulo, ao qual rendemos 
nossa g_raticli"'t0, poz a disposiç~kO ·ela Cornmissão Organizaclo-
1:a do 2." Congresso ele Geographia o seu predio, o que per-
·mitte que essa Exposição. possa ficar aberta por mais de 30 
dias, de m_oclo que os estudiosos a frequentem, depois- do en-
cerramento do Congresso. _ 

Exmos. Snrs. Congressistas: Cabe-me o dever de vos 
-informar que á dedicação ele Alfredo ele Toledo, Gentil Mou-
.ra, Jofto Pedro Carclozo, Edmundo Krug, Cyrillo Junior. 
Ludgero de Castro e do nosso auxiliar Affonso de Freitas, 
deve-se o exito desse 2.º Congresso, porque desde o primeiro 
dia de trabalhos reconheci a minha incompetencia para diri-
gir tão arclua empresa. . 

Agradecendo a honra com que os poderes publicos jul-
garam nos distinguir com a presença dos seus representa.n-
ies e tambem as empresas ele Navegação e Viação Ferrea, a 
attenção que nos dispensaram, pedimos indulgencia no mo-
do de julgar dos trabalhos feitos, ~em o_utro au:x:ilio · que o 
-da dedicação e patriotismo. 

(Applansos gemes e prolongados.) 

DISC URSO OE ENCERRAMENTO aos TRABALHOS ao 
2: CONGRESSO OE GEOGRAPHIA 

O exito elo 2.° Congresso ele Geographia, que parecia duvi-
-do~o, ficou facil pela collabora.ção e dedicação dos Snrs. Congres-
sista.s que a porfia procuraram animar todas as reuniões do 2.º 
Congresso e não só animaram, mais deram a elle o mais bri-
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lhante resnltado. Foi incontestavelmente á Delegação Por-:-
tugueza · que coube esse brilhantismo, que animou· e reYe-
Iou ao mesmo tempo a capacidade dos 3 nota-veii;; represen-
tántes da Sociedade de Geographia de Lisbôa, •que não só 
nas conferencias çledicaclas ao 2.º Congresso, como nas qne. 
realizaram nos diversos centros intellectnaes de S. Paulo, 
mostraram a mais alta competencia, grarigeando d.e toda a 
nossa sociedade as maiores sympathias. · · 

A morte do grande portuguez, Consiglieri ·Pedroso,. tão 
sentida entre as duas ·nações juntamente q à.ando havia pel:;t 
carta que foi lida por occasião ela abertura, feito a profis-
são de fé e de um programma que t;ío brilhantemente se 
realizou neste 2.º Congresso, impoz como não podia deixar 
de acontecer obrigações de que ficamos depositarios, tanto. 
nós como a delegação portngneza, que volta ao seio da. pa-
tria verificando quanto ancia pela união intel.lectual ·e eco-
nomica das duas nações irmãs, o Brasil representado pela 
maioria dos seus Estados, nos delegados que tanta honra 
e luz deram aos nossos trabalhos. · 

Raramente poderá. se offerecer outra opportunidade para 
o fim de demonstrar o valor da raça latina, como esta em 
que vimos reimidos, sem ter havido por parte da Commissão 
Organizadora, um deliberado proposito, tantas celebridades 
que compareceram, para attestar ·que longe de desanimar, os 
povos latinos devem se orgulhar de ver sempre vivificado ~ 
espírito immortal que os tem feito os directores elo Occidente, 
com uma civilização implantada na America do Sul. 

Aos Snrs.Ernesto ele Vasconcellos, Coronel Abel. Botelho, 
Dr. Lobo d' Avilla Lima da. em baixada portugueza, o Dr. Henry 
Lorin, o Senador Durante, deputado Pantano e o sabio profes-
sor de Parma Dr. Bertarelli, rendemos nossa gratidão. 

O que foi essa confraj;ernizaçílo, sabem todos eis que 
avalião a importancia de um paiz, pelo merito de seus re-
presentantes . 

. Já pertencem a h~storia os trabalhos do 2.° Congresso 
que tivemos a honra insigne ele presidir e de encerrar, cum-
prindo-nos declarar mais uma vez que elles esfüo destinados 
a realizar uma verdadeira obra de pàtriotismo e de educa-
ção nacional. 

Na medida dos esforÇos com que, devem continuar os 
outros -congressos, é de suppôr que a expanção elo trabalho e 
estudo ele :geographia possam "dar aq .Br!1sil uma situação in-
comparavel para realizar a mais perfeita · elas Cartas Geogra-



-14 -

phic11s de seu vasto territorio, pois estão em vista os melhores 
methodos, tendo concorrido para melhorar e animar o assum-
pto a alta competencia do Cons.º Ernesto de V asconcellos que 
nos veio trazer com seus estudos carthographicos, mappas 
preciosos que diio a medida do valor dos Cartogtaphos por-
tuguezes, que füram e são os nossos mestres. Agradecemos 
{)S valiosos mimos que fez ao In.stituto Historico de S. Paulo. 

Deste modo na medida do tempo, a evolução se opera na 
razão directa do povoamento que se fixa, e augmenta o valor 
<lo Brai;il. 

Vê-se com effeito que territorios quasi desconhecidos, 
-como o Acre, em · poucos annos são centros de producção e 
<le povoamento, capazes de rivalisar pelas rendas aduaneiras, 
com os mais prosperos Estados da União. 

Si a morte fez desapparecer o grande Consiglieri Pedroso, 
a idéa q ne seus companheiros vieram t~azer fica em solo 
fecundo, e está provada a approximação intellectual e econo-
mica dos dois povos, pelo valor com que. estes 3 batalhado-
res de · idéas aqui encontraram os discipulos, que os ouviram. 

· Não tardou que José Veríssimo mostrasse que uma é 
a língua e a lição de historia. · . 

Em sua conferencia, ainda que extra-Congresso, elle 
fez vibrar os echos de nossos romancistas, dando ao theatro 
nacional o seu verdadeiro papel. 

Fausto Ferraz, o distincio representante de Minas Ge-
Taes, tambem veio trazer eleinentos do maior valor para a. 
approximaçüo de ideal commum as duas Nações. Resta que 
sem demora sejam postas em pratica as providencias que com 
tanto accerto elle indicou. 

Portugal e .Brasil, tem semelhanças naturaes. Nas 
possessões portuguezas os seus grandes rios nascem, como os 
nossos, bem 'juntos ao mar; mas pela disposição orographica 
de ambos os paizes vão despejar nos estuarios centraes, per-
mittindo que pelo clima e solo; só nestes dois paizes, se possa 
contar com resultado, as culturas do cacáo, da borracha e 
-<la banana. -

A essa capacidade para o pi·ogresso se adapta tão har-
moniosamente a raça latina na sua importante subdivisão 
-portugueza-brasileira, que póde-se dizer, sem medo. de errar, 
que o esp~Tito que immortalizou a primeira na época de 
sua epopéa. de descobertas e conquistas, vitalisou a segunda 
pelos beneficios oriundos da educação, costumes e crenças, 
<1e modo que sem odio nem inveja, cada portuguez :ficou no 
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Brasil mostrando que a . valia de um povo provem da valia 
de seus filhos . 

. Dahi proveio a familia, que é a unica religião que não 
tem atheus, e com ena· a decendencia que executa pela 
herança dos seus ancestraes, a grandeza do caracter que em 
Portugal e no Brasil se póde medir- pela forÇa inconsciente da 
moralidade dos dois povos. 

Eis ahi porque essas duas nações estão destinadas a 
dar :ws immensos territorios, que possuem os maiores rios 
do mundo, campos de experiencia para nelles se abrigarem 
milhi'íes de seres, desfructando os gosos do clima e do solo 
pri vilegfados. 

Senhores representantes da Sociedade de Geographia· 
de Lisbôa, vós ides partir, · fostes vós que aqui viestes semeiar 
as ideias que o benemerito Peclrozo vos encarregou de espa-
lhar no Brasil. 

O campo é fertil, soubestes escolher o local para dei-
xar bem viva nos nossos corações e nos é!.os ouvintes, na mo-
cidade, a preciosa herança, e como para ficar mais inolvida-
vel a vossa missão, fôram escolhidos um marinheiro e geo-
grapho, um militar e escriptor, um professor, 3 repre-
sentantes directos de uma· só entidade verdadeira, que é o 
ideal da appro:iimação elas duas nações irmãs. 

Certamente os Snrs. Congressistas tem de levar para 
cada Estado esse legado que nos ,vieram trazer, e ao encer-
rar os trabalhos, nada me é 'mais grato do que declarar que 
a ellc dedicarei o resto de · meus dias. 

O Brasil não receia que as pretenções de alguns colo-
nos que formam respeitaveis nucleos allemães no sul, pos-
sam influir do outro modo que o da corrente immigratoria 
das raças latinas que tão admiravelmente se fusionão 110 nos-
w m~. . 

Entretanto cumpre-nos assignalar que nos Estados Uni-
<los, o governo impõe obrigações aos professores. E' assim 
por exemplo que diz uma das obrigações do ensino. 

«Ü professor não deve jamais esquecer que cada alumno 
é um cidadão Americano; e que em todos os ensinos e em 
particular ·no ele geographia e da historia é a questão . do 
patriotismo, que deve dominar, afim de inspirar ao menino 
uma admiração qrulsi sem. limites para a grande nação -, que 
elle deve chamar sua» .. 
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Assim deve-se proceder no Brasil, como ém Portugal 
nas suas co.fonias: que se falle o portuguez, que se tenha como· 
obrigação amar a patria, e não disfructar e .tirar da terr~ 
riq1iezas, par)l exportar filhos e dinheiro. -

A id.eia de patria -é a unica que. fie~ gTavada na. 
criança, que nasce e vive em seu ·pttiz. Quando os paes ten-
ta1p. apagar esta luz que eptra por todos os p6ros, elles per-
dem a opportunidade de dar a seus filhos os germens _de 
uma alma elevada. 

Criticàr esta fonte perénne do ensinamento niol'àl; querer 
enfraquecer os exercitos feitos p~ra defender a patria, é como 
bem -disse Gustavo Le · Bon, condemnar a soffrer · as revo-
.luções sanguiüolentaE>, os Cezares libertadores, isso é, to-das 
as formas ues a baixa decadencia pela q1rnl tantos pov9s tem 
perdido seu valor na historia. 

Snrs. Congressistas 

A representação dos Estados junto a esse 2.º ·congresso~ 
foi um ponto parà o .qual a Commissão organizadora fez mais 
empenho. Não é só porque a_ solidariedade deve ligar os 
Estados e a geographia, para o exito do Congresso, que tem 
que ir percorrendo os varios Estaclos da Republica, de modo 
a influir e tornar decisiva acç-ão de geographia, como o mais 
util dos. estudos de:;se povo. Ha mais, com a presença dos 
repre:sentantes dos Estados nasce a esperanc;>a e a porfia cresce 
o desejo, de · um outro Congresso ser melhor do que o que 
.finda. Só assim o estimulo entrará como elemepto de valor 
para os maiores commetimentos. 

O Secretario Geral vai ler a numerosa lista de 79 mo-
nographias, por ella se pode avaliar quanto ul,il foi a missão 
desse 2.º Congresso, que só teve por áuxilio a ·contribuição 
dos Snrs. Congressistas. _ 

As sympathias que nos uniram e o nosso meio educado 
e progressivo, concprreram para fazer com que a bôa harmonia 
presidisse a todos Ôs nossos actos. 

Não são esses Congressos destinados a discussões, aqui 
vem-se para trabalhar e produzir, e cada Congressista deve sem-
pre ter por n.orma nos outros OongTessos evitar discussões, por-
que as Gommissões fôrarn feitas para apreciar o valor dos trabalhos 
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sendo talvez conveniente no futuro, que certa ordem de estu-
dos como os da historia e principalmente da geographia, pu-
dessem ser estudados por uma commissiío inter-estadual, de 
modo que em cada Congresso fossem dois de seus roem bros 
designados para socios perpetnos dos Congressos de Geo-
graphia. · 

Só assim e por escolha de pessoal technicos crearemos 
os tribunaes de competencia . 

(Todos os congressistas -applaudiram demoradamente o 
orador ·que foi abraçado e felicitado). 
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