
Coronel Fernando Prestes de Albuquerque 
 

 
 

O grande Comandante 
 

 

 



Fernando Prestes de Albuquerque nasceu no dia 26 de junho de 1855. em 
Angatuba, na época distrito de Itapetininga.  

Fernando Prestes foi o criador da “aristocracia rural” que levou São Paulo à vanguarda 
do desenvolvimento agrícola, propiciando, em conseqüência, a liderança paulista nos setores 
de produção e economia.  

Eleito presidente do Estado de São Paulo em 1898, sucedeu a Campos Sales. Antes, 
fora deputado provincial várias vezes. Ao deixar o governo, foi aplaudido até por seus 
adversários políticos. 

Voltou à chefia do Estado em 1910, interinamente, enquanto Albuquerque Lins se 
candidatava à vice-presidência da República.  

Foi eleito vice-presidente do Estado em três legislaturas: de 1908 a 1912, na chapa de 
Albuquerque Lins; de 1922 a 1924, com Washington Luís e de 1924 a 1927, com Carlos de 
Campos. Fora, ainda, duas vezes deputado federal, exercendo a liderança paulista e da 
maioria. 

Fernando Prestes fundou o Instituto Butantã para enfrentar a peste bubônica e o tifo 
que tanto ameaçavam as populações da capital e de Santos.  

Pelos serviços prestados ao Brasil ao assumir o comando das tropas encarregadas da 
defesa do litoral sul paulista durante a Revolta da Armada (1893-1894), foi-lhe concedido o 
posto de coronel da Guarda Nacional e também o posto de coronel honorário do Exército 
Brasileiro, ambos por decreto do Marechal Floriano Peixoto, então na presidência da 
República. Como muito bem dizia Mauro de Mello Leonel, o mais completo biógrafo dos 
Prestes, “Fernando foi o Patriarca da Grei Bandeirante”. De personalidade ímpar, ele era o 
protótipo do homem de caráter.  

Embora republicano convicto, seria o primeiro a recriminar Deodoro da Fonseca, que 
dissolvera o Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, não escondia sua admiração por 
Ruy Barbosa, ministro da Fazenda de Deodoro, cuja proposta de industrialização do País 
estava acima do alcance da maioria dos políticos brasileiros. A despeito do “encilhamento”, 
Fernando ficou com Ruy, sem se preocupar com injunções partidárias. 

O coronel Fernando Prestes era um homem extremamente afável, “a simpatia em 
pessoa”, na definição de Luís Piedade, seu amigo a admirador. “A bondade é a qualidade 
que mais dignifica o homem. Ser bom é ser virtuoso e justo!”, costumava dizer o coronel. A 
imagem de um homem altruísta e caridoso é real. Ele procurava auxiliar a todos, sem 
preconceito, com idêntico tratamento, mas com uma preferência evidente aos mais fracos. 
Este episódio mostra bem: 

Certa vez, o Almirante Custódio de Melo, julgando-se ofendido por Valois de Castro, 
desafia-o para um duelo. Antes que Valois decidisse entre os deveres de sacerdote e o brio 
da raça paulista, uma voz se agiganta. Era Fernando Prestes que, como líder da bancada, 
assumia a responsabilidade da ofensa, aceitando o desafio do almirante. Mas, Custódio 
recusou. 

Sempre com sua bengala de cabo de marfim, costumava passear à tarde pelas ruas 
próximas de sua residência, o sobrado da rua General Carneiro, (onde hoje se localiza o 
prédio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER), chamado de "Palácio" por 
Menotti Del Picchia. Nesses passeios, “demonstrava seu afeto pelos menos afortunados”. 
Era muito habilidoso e conciliador.  



Demonstrou sua diplomacia quando chegou a Itapetininga o 5° Regimento de 
Cavalaria de Castro, Paraná, nos primeiros dias da Revolução Paulista de 1924. Com a 
interrupção do tráfego ferroviário, os paranaenses não podiam prosseguir até a capital. As 
tropas eram revoltosas e resolvem desembarcar, desconhecendo que estavam em território 
inimigo. O coronel Fernando Prestes acomoda a todos na Escola Normal e mantém 
excelente relacionamento com o comandante e os oficiais. Com muita habilidade, consegue 
convencer os paranaenses a seguirem viagem até Ipanema.  

 

 
 

Cel Fernando Prestes (sentado, 3º da esquerda para a direita), lideranças civis e oficialidade  
do Batalhão de Patriotas “Cel Fernando Prestes” durante a Revolução de 1924. 

 

De modo semelhante, agiu com o 13° Regimento de Infantaria de Ponta Grossa, 
composto, em sua maioria, de revoltosos, chegados a Itapetininga no dia 10 de julho de 
1924. As tropas da Coluna Sul entraram em prontidão. Fernando Prestes foi à Estação 
Sorocabana, mandou preparar um lauto almoço no restaurante da própria ferrovia. O 
Regimento aceitou o convite, desembarcou, sentiu o ambiente e, duas horas depois, também 
seguiu para Ipanema, por sugestão de Fernando Prestes.  

Poucos dias antes da fuga da capital, o próprio Isidoro Dias Lopes telefonou ao 
coronel itapetiningano tentando uma composição política. Ofereceu-lhe a presidência do 
Estado. A resposta foi a seguinte: 

— Jamais pactuaria com uma verdadeira traição aos meus companheiros de ideal! 

Fernando era um homem extremamente organizado e essa virtude contribuiu, 
decisivamente, para o êxito da movimentação que culminou com a Resistência Legalista que 
contribuiu de forma decisiva para por um fim na Revolução de 1924.  

De fato, fazia ele questão da mais perfeita ordem, até nas mínimas coisas, a começar 
pela sua própria casa. No Museu de Itapetininga que leva seu nome e o de seu filho Júlio, há 
o registro do depoimento de uma senhorita de Tatuí que aqui viera estudar e ficou 
hospedada na casa do coronel. Um dia, ela retirou um livro da biblioteca e não o recolocou 



no lugar. O coronel, delicadamente, pediu-lhe que “guardasse a ordem dos livros para, no 
caso de precisar novamente, saber onde encontrá-lo”.  

Um fato muito comentado na cidade: após desembarcar na Estação, o coronel Fernando 
Prestes tomou a carruagem que o levaria a sua residência. Percebendo que o cocheiro ia 
passar em frente da Escola Normal, de trânsito proibido naquela direção, o coronel 
perguntou: 

— Não vamos passar onde é proibido, vamos? 
—  Ora, o senhor é vice-presidente do Estado.  
—  Por isso mesmo devo ser o primeiro a obedecer! 

 
Mas, entre tantas virtudes, parece que nenhuma igualava ao seu espírito de serviço, 

sua disponibilidade. Com efeito, em 1926, dois candidatos disputavam a presidência do 
Clube Venâncio Ayres. Eram duas correntes digladiando-se numa campanha que a ambas 
estava desgastando, tão acirrada se tornara a disputa. Mais uma vez, o grande conciliador 
entraria em ação. Fernando foi convidado e aceitou o desafio. Encabeçou uma chapa de 
conciliação, habilmente formada com elementos das duas correntes. E foi presidente do 
tradicional clube na mesma época em que era o presidente interino do Estado, pois Carlos 
de Campos estava afastado em razão da moléstia que, no ano seguinte, o levaria à morte. 

Em 1927, Fernando renuncia ao cargo de vice-presidente do Estado, para não 
assumir o governo, abrindo caminho para seu filho, Júlio. Vieram, depois, as revoluções de 
1930 e 1932.  

O grande comandante, com ânimo forte, deixou aos brasileiros o maior exemplo da 
bravura paulista. Aos 82 anos, no dia 26 de outubro de 1937, Fernando passou para a 
eternidade, encerrando um ciclo de homens que se notabilizou por sua conduta impoluta e 
pelo seu patriotismo.  

Seu sepultamento, em Itapetininga, transformou-se numa demonstração popular sem 
precedentes na história da cidade, um misto de carinho e admiração. 

Mais recentemente, por ocasião das comemorações do 243° aniversário da fundação 
de Itapetininga em 2013, o Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga, sob a 
presidência do jornalista Helio Rubens de Arruda e Miranda, em parceria com nove outras 
entidades cívico-culturais de destaque no município se reuniram para homenagear 
personalidades históricas por elas consideradas dignas de culto pelos relevantes serviços 
prestados a Itapetininga, a São Paulo e ao Brasil.  

Para tanto, instituíram a Medalha Mérito Itapetiningano, honraria que a partir do dia 30 
de outubro daquele ano passou a ser concedida a dez personalidades de destaque no 
município e na região, anualmente, nas festividades da Noite Tropeira.  

A honraria e seu respectivo diploma, ambos da autoria do prof. Jefferson Biajone,  
contem as imagens de Domingos Jorge Vieira, Venâncio Ayres, Dr. Júlio Prestes de 
Albuquerque e do Cel Fernando Prestes, como que a manter vivas as memórias e feitos 
desses bravos, entre os quais, o Cel Fernando Prestes e seu filho Dr. Júlio Prestes de 
Albuquerque se sobressaem por serem ícones itapetininganos dos mais queridos da História 
desse pujante município. 

 

 


