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Maio 
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O Conto do Mês – 29/07/1988 

 

Agosto 

 
Dos Cadernos de Antonio Maria – XIV – 05/08/1988 

Memórias do Avô – 12/08/1988 

Ano Mariano – 19/08/1988 

Dom Henrique Golland Trindade – Depoimentos  Biográficos – 26/08/1988 
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Paris, A Cidade Luz  -  07/10/1988 

Dos Cadernos de Antonio Maria –XV- 14/10/1988 

Escola Normal - Os Diplomandos  de  1938 – 21/10/1988 

Curso de Línguas no Santa Marcelina – 28/10/1988 

 

Novembro 

 
Apontamentos sobre a  Morte  - 04/11/1988 

Dos  Cadernos  de  Antonio  Maria – XVI – 11/11/1988 

Prof. Antonio Raia – 18/11/1988 

Sucessos do Cinema: Casablanca  – 25/11/1988 

 

Dezembro 

 
O  Conto  do  Mês – 02/12/1988 

Dos cadernos de Antonio Maria -  XVII – 09/12/1988 

Academia Botucatuense de Letras – 16/12/1988 

O Conto do  Mês  -  23/12/1988 

Misericórdia Botucatuense – 30/12/1988 
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Janeiro 

 
Rei  de  Thule  -  06/01/1989 

Uma  Estória  de Números  – 13/01/1989 

Concurso Nacional de Caligrafia – 20/01/1989 

Dos Cadernos  de  Antonio  Maria  - XVIII – 27/01/1989 

 

Fevereiro 
 

Reeleituras  -  03/02/1989 

Campanha da Fraternidade – 10/02/1989 

Academia Brasileira de Letras – 17/02/1989 

O  Conto  do  Mês  - 24/02/1989 

 

Março 
 

Dos Cadernos de Antonio Maria – XIX - 03/03/1989 

Uma História de Amor – 10/03/1989 

A Árvore  da  Vida  -  24/03/1989 

Dos Cadernos de Antonio Maria – XX – 31/03/1989 

 

Abril 
 

Subsídios para a História da Igreja  de Rubião – 07/04/1989 

O Conto do Mês – 14/04/1989 

Academia  Botucatuense  de  Letras  - 21/04/1989 

Dos  Cadernos  de  Antonio  Maria – XXI – 28/04/1989 

 

Maio 
 

Orquestra de Câmara de Blumenau – 05/05/1989 

O Conto do Mês – 12/05/1989 

Música Romântica Descritiva - 19/05/1989 

Dos Cadernos  de  Antonio  Maria – XXII – 26/05/1989 

 

Junho 

 
Delitos e Delinqüência  – 02/06/1989 

Franz Liszt – 09/06/1989 

A Última Rainha da França – 16/06/1989 

Dos  Cadernos  de  Antonio  Maria – XXIII – 23/06/1989 

Padre René van Hoorickx – 30/06/1989 

 

Julho 

 
A  Procura do Autor – 14/07/1989 

Imagem de Sant’Ana- 21/07/1989 



Dos Cadernos de Antonio Maria – XXIV - 28/07/1989 

 

Agosto 

 
Memórias da Rua Curuzu – 04/08/1989 

Academia Botucatuense de Letras – 11/08/1989 

Sir Laurence Olivier – 18/08/1989 

Academia Botucatuense de Letras – 25/08/1989 

 

Setembro 
 

As Obras de Morris West – 01/09/1989 

Posse de Dom Antonio Maria Mucciolo – 08/09/1989 

Ano Musical de Vivaldi – 15/09/1989 

Sobre uma Crônica de Mello Mourão- 22/09/1989 

Memórias da Rua Curuzu – Alice Knuppel – 29/09/1989 

 

Outubro 
 

Academia  Botucatuense  de  Letras  - 06/10/1989 

Dos Cadernos  de  Antonio  Maria – XXV- 13/10/1989 

Assuntos Diversos – 20/10/1989 

O Conto  do  Mês  -  27/10/1989   

 

Novembro 

 
L’Ultimo Sguardo – 03/11/1989 

Dos Cadernos de Antonio Maria – XXVI – 10/11/1989 

Pedro II e Thereza Chistina – 17/11/1989 

Pedro II e Thereza Chistina – II - 24/11/1989  

 

Dezembro 
 

Dos  Cadernos  de  Antonio   Maria – XXVII – 01/12/1989 

Charles Dickens  e o  Natal  -  08/12/1989 

Realizações natalinas – 15/12/1989 

O Conto de Natal – 22/12/1989 

Feliz  Ano  Novo – 29/12/1989 
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                                      D. ZIZINHA  MARCONDES 
                                                                    

 

               Quando ingressamos na Repartição, D. Zizinha Marcondes já havia pedido remoção para a 

congênere de São Paulo – Capital. Deixara no seio do funcionalismo local a nítida expressão de funcionária 

excelente, da colega atenciosa e prestativa, da amiga e companheira de todas as horas. 

Aqui vivera muitos anos. Ingressara na DR dos Correios e Telégrafos. Casara-se. Aqui lhe nasceram os 

dois filhos : Antonio Expedito e Maria do Carmo. 

              As crianças cresciam. Para seu ideal de mãe terna e amorosa, cristã fervorosa e vigilante, havia 

necessidade de horizontes mais largos, orientação definida já nos primeiros anos para a carreira religiosa do 

rapazinho. 

             A menina não atingiu a mocidade. O coração enfermiço sucumbiu na puberdade. Não fraquejou a 

triste mãe , logo mais viúva e sozinha. 

Expedito aos doze anos, ingressou no Seminário. Se não erramos, beneditino. 

            Ela voltou à Botucatu onde sua presença polarizava sempre um largo círculo de amizade. Era a 

tradicionalidade botucatuense que a recebia com carinho. 

Vinha para cumprir um voto. Foi a organizadora e a festeira de um tríduo solene a N.Sra. Aparecida, na 

Catedral de Sant’Ana, tríduo festivo, de ação de graças. Com profusão de luzes, flores nos altares, reza à 

noite, com litanias e benção do Santíssimo. Cada noite, um orador sacro. No coro, grande orquestra e 

regência  de Quintanilha. No encerramento, no domingo, missa cantada às 10 horas e solene procissão à 

tarde, com banda de música e andor enfeitado com requintes de cetim, rendas, flores naturais. 

          Fazíamos parte do Coro Sta. Cecília da Catedral, e cantamos na ocasião, a “ Te Deum Laudamus” de 

Perosi. Finda a cerimônia, D. Zizinha compareceu no coro e brindou cada corista com a graça e a simpatia 

de sua presença, oferecendo a cada uma das participantes, um terço de madrepérola. Foi quando então, a 

conhecemos  pessoalmente. 

          Os anos rolaram. Expedito Marcondes consagrou-se à vida religiosa. Sempre se distinguiu por sua 

inteligência brilhante e pelo seu zelo apostólico. Ocupou sempre na hierarquia sacerdotal cargos de 

projeção no Clero Paulista. 

          Há uns anos atrás – três anos se tanto – Tavares de Miranda fez a reportagem das festividades de seu 

jubileu de prata. Nas várias fotografias, lá estava D. Zizinha ao lado do filho. Figura já alquebrada pelos 

anos, porém, o rosto formoso e simpático, vulto sereno da matriarcal figura bíblica que jamais envelhece. 

Perfil admirável da mulher forte tão decantada pelos milênios. 

          Esses acontecimentos tem relevância porque vemos em tudo, as raízes telúricas de nossa Botucatu 

privilegiada. D. Zizinha representa aquele passado histórico que consolidou a sociedade botucatuense 

genuína , apegada aos sãos princípios, adstrita aos cânones da família patriarcal formada e radicada à 

sombra da Igreja. 

          Agora, para justo orgulho botucatuense, o jornalismo destes últimos dias anuncia a partida de 

Monsenhor Antonio Expedito Marcondes, para Roma. Convocado pelo Cardeal Agnelo Rossi, vai 

ministrar a S.S. João Paulo II, ensinamentos de Português . Naturalmente, conversação portuguesa. 

          Em avião das 19:30, da Alitalia, partiu em 27 último, para a honrosa quão dignificante missão : 

ensinar o Papa a falar português. A reportagem do “Estadão” afirma categoricamente : “ a fim de dar aulas 

de português ao Papa João Paulo II, que deverá visitar o Brasil em meados de 1980”. 

          Não conhecemos Mons. Expedito Marcondes. Nem ele sequer sabe que existimos. Mas vibramos 

com as justas alegrias de D. Zizinha que aprendemos a admirar como grande dama, mulher digna e 

extraordinária e sobretudo, Mulher. 

          Não ocultamos o nosso orgulho num acontecimento como esse. Vemos em tudo, o fatalismo 

histórico de nossa cidade que nasceu com as pompas de uma grandiosidade que lhe é imanente. Um 

botucatuense leciona no Vaticano. Ensina Português ao Papa. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 11/01/1980 ) 



 

 

                                     DR. SEBASTIÃO DE ALMEIDA PINTO 
 

 

              A poucos dias do transcurso do primeiro aniversário de seu falecimento, o Centro Cultural de 

Botucatu promoveu, prioritariamente, uma Sessão Solene em sua memória. E como o Dr. Arnaldo Moreira 

Reis, seu Presidente, condimenta os momentos culturais com o ingrediente cívico, foi inaugurado naquela 

noite – com a presença não só da família Almeida Pinto mas, o que é de se registrar numa crônica, com a 

presença da família botucatuense, amigos, admiradores e ex-alunos – o retrato do Dr. Sebastião de Almeida 

Pinto.  

            Bela e expressiva fotografia. Calcada não só no “crayon” artístico de Hugo de Avellar Pires, mas 

antes de tudo, tecida inteira, traço a  traço , com os fios sutis da sensibilidade notória do desenhista, ele 

também, levado pelos liames da velha e profunda amizade que o uniu ao ilustre homenageado através dos 

decênios seguidos em que ambos trilharam os corredores da querida Escola Normal dantanho, a caminho 

da classe, onde estávamos nós, os alunos. 

          Belo e expressivo retrato.  Colocado e descerrado no Gabinete da Presidência do Centro. Lugar 

honorífico do ex-sócio fundador, do grande incentivador da cultura, do entusiástico pesquisador que tanto 

contribuiu, pela sua inteligência e pelas suas obras para a genética do folclore nacional. 

         O “crayon” fiel retratou o mestre. Não o velho e alquebrado acadêmico já minado, percorrendo as 

ruas nas matinas ensolaradas ao braço da querida esposa vigilante, cuidadosa e meiga companheira. Não. 

Lá está para sempre,para a respeitosa deferência dos pósteros , a figura integra do professor. 

         Não se podia esperar outra tela de Hugo de Avellar Pires. Sua galeria artística tem a predominância 

daquele traço que dá aos olhos, o brilho revivido da inteligência , o translúcido evolver do espírito , quando 

a alma se debruça a perquirir o amanhã. 

        Felicíssimo o Prof. Hugo de Avellar Pires. Extraordinário instantâneo do mestre a transmitir sereno, 

envolto na respeitabilidade da cátedra, suas lições que não morrerão jamais. Eis o Dr. Sebastião de 

Almeida Pinto, na galeria dos vultos históricos desta Botucatu a caminho e às vésperas já, dos seus cento e 

vinte e cinco anos de existência. 

       O programa foi completo. Falou a poesia, cantou a música, solou o violão. Um velho amigo e colega, o 

inefável poeta do primeiro centenário de Botucatu, declamou versos seus, dirigidos ao memorialista da 

cidade dos bons ares. O acadêmico Trajano Pupo Jr. Retirou de velhas pastas o lirismo dos velhos 

encontros, das tertúlias literárias e leu-nos o perfil do jovem Tião , crescendo com a cidade que ele tão 

ternamente amou. 

       Veio em seguida, a música das crianças. O folclore envolvente das canções nordestinas. O mesmo 

Nordeste que Tião visitou, pesquisou e levou para seus livros. As afilhadas do Prof. Aécio de Souza 

Salvador, as crianças graciosas da “ Casa das Meninas” deram a nota regionalista naquela deliciosa noite 

de evocações e saudades. O secundanista de Medicina – Raul Fragoso, aluno distinguido de nosso 

venerando pai, executou com grande realce técnico, duas peças de Canhoto, dentre elas “Abismo de 

Rosas”, que desafia concertistas internacionais. 

       Como ex-aluno, como amigo e, sem dúvida, grande admirador, ofereceu o retrato ao público, o Prof. 

Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires. Falou pelo Centro Cultural, por si e por todos os que, 

presentes à reunião, sopitaram as lágrimas de enternecidas saudades pelo grande mestre. 

       Pérola literária, rara e bela, sua oratória é digna da poliantéia que se organiza para o ano comemorativo 

de mais um aniversário da cidade. 

       Desta vez, os cento e vinte e cinco anos de Botucatu. Alcides Nogueira Pinto falou em agradecimento, 

pela família homenageada. Emoção, evocações enternecidas, culminaram com a frase simbólica daquela 

sessão memorável: “ O Tião que é nosso, que é vosso, que é de todos nós”. Para todo o sempre. 

 

 



                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 18/01/1980 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

         

                                             SEMANA  DE  ARTE  MODERNA 
 

 

 

          O ano de 1979, tão já distante no tempo e tão perto ainda, na recordação, apontou-nos um saldo 

negativo, eis que esgotou-se sem que ao menos tributássemos, como é dever elementar, o preceito amistoso 

do agradecimento. 

          Estamos em falta com muita gente amiga, Sim, porque este cantinho de jornal, quando lhe faltem na 

estrita limitação dos argumentos rigidamente observada os atributos próprios do autentico jornalismo, tem 

polarizado – mercê de Deus e tão somente por Ele – uma convergência desvanecedora que nos envolve 

entre os amigos daqui,dali, de lá distante, de longes terras. É a grande compensação. 

         Recebemos durante o ano todo, livros, trabalhos monográficos, revistas, jornais, trabalhos inéditos, os 

mais brilhantes e elogiáveis. O espaço aqui é limitado. E o jornal, hebdomadário. Não dá. Mas iremos 

gradativamente agradecendo, retribuindo, na melhor forma possível, tanta gentileza, tanta atenção dos 

amigos. 

         Devemos ao Milton Mariano o primeiro volume luxuoso de uma série já programada pelo Sudameris 

do Brasil. Trata-se de “ O Modernismo no Brasil”, organizado e comentado por Pietro Maria Bardi, um dos 

expoentes críticos de Arte no País. Fica-se a lê-lo , uma, duas, três vezes, descobrindo sempre belezas mal 

entrevistas, formas, cores, linhas, traços, arquitetura, expressões, prosa, verso, tudo no mais bem 

caprichado acervo que história a revolução da Semana de Arte Moderna, já nos seus quase sessenta anos 

atuantes. 

         Toda evolução traz em seu bojo o radicalismo. O entusiasmo assoberba seus idealizadores e o ímpeto 

iconoclasta arrasa e acaba por deformar as linhas básicas do movimento. O belíssimo livro história com 

grande profundidade o movimento emancipador de nossas letras. Em todos os setores da Arte. E nos revela 

as potencialidades daquele grupo jovem que inovou as Artes no Brasil. 

         Menotti Del Picchia, assegura-nos: “ Colocando o problema da reforma estética entre nós, pouco se 

salva do passado. Tudo, quase tudo, vai a raso”. É bem verdade. O golpe tremendo no academismo derrue 

as linhas clássicas da escultura, da pintura, da própria música. 

         Surgem novas formas , é exato. Fiéis às nossas tendências nacionalistas, dizendo da terra, da alma 

sertaneja, das forças criativas deste planeta exuberante. 

         E já se fala de desvinculação, urge que lembremos a figura de José de Alencar o precursor da 

emancipação das letras nacionais. Ele não radicalizou seu gesto. Não desvinculou a língua das sólidas 

raízes lusitanas, altar estético de nossa Literatura. Ele enriqueceu-a sadiamente do peculiar e saboroso falar 

gentio que os clássicos portugueses não possuíam. Foi buscar expressões peregrinas em meio à massa 

popular de complexa etnia e perpetuou em suas páginas, a viva, a colorida e exuberante linguagem dos 

trópicos. Está aí a sua imortalidade. 

        Falando há tempos, em entrevista em São Paulo, apontou o grande João Carlos Martins a triste 

herança deixada na música pelo movimento de 1922 que arrebentou – bem intencionalmente embora – a 

juventude artística do tempo. No entanto, não só na música, como nas letras em geral e nas demais artes 

plásticas, o violento e incisivo blum! Lançado no Teatro Municipal, na tarde memorável, era o caminho 

aberto para uma revolução que lenta e paulatinamente desvinculou o nosso idioma – principalmente – do 

esteticismo do berço. 

        Artistas de valor, literatos, músicos, todos que se mantiveram fiéis aos antigos cânones foram exilados 

e proscritos. A Academia Brasileira de Letras não apoiou o movimento de 22. Assistiu serena ao esboroar 

lento das fontes idiomáticas. Por isso, não estranha hoje a precariedade da língua maltratada e espezinhada. 

Que o digam os últimos vestibulares. 



       Gratíssima, Milton. “ Ill babbo va bene in gambá”. 

 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 25/01/1980 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

          

              POESIAS  DE  ANTONIO  PAES  DE  ALMEIDA 
 

 

             É um cancioneiro. Delicado opúsculo de imaculada brancura em cujas páginas, originais e de um 

leve toque “ a Verlaine” se condensam vinte e sete poesias. Destinadas principalmente aos que ainda, em 

meio ao vendaval literário destes últimos tempos, são capazes de “ouvir e entender estrelas”. 

           O livro não tem título. Ilustra-lhe apenas a sobrecapa, um ramalhete de rosas, artisticamente 

desenhado. No prefácio, uma dedicatória singela : “ Flores para ela”. E a razão principal de seu contexto : “ 

Em memória de Rosa Maria Marinelli Paes de Almeida”. 

           Seu autor : Antonio Paes de Almeida, ilustre botucatuense de há muito radicado em Santo 

Anastácio. Anos atrás presenteou-nos e ao Dr. Sebastião de Almeida Pinto, com um outro trabalho seu, 

originalíssimo, relembrando sua infância na rua Curuzu, toda nossa. 

          Agora, sua bachiana poética reveste-se do merencóreo tom de saudade. É uma coletânea de poesias 

outonais, dedicadas em sua essência, ao amor-família, à deusa-lar, à esposa perfeita, à companheira ideal, à 

mãe-extremosa. Versos de profunda inspiração, sem artificialismo. Quase perfeitos, em que a solidão é o 

“leit-motiv”. Senão vejamos : 

 

                                                                         NÓS    DOIS 

 

                                                    De longe eu vim, de longe tu vieste 

                                                    E nos encontramos no caminho; 

                                                    Dali seguimos juntos, tu quizeste 

                                                    E fomos construir o nosso ninho. 

 

                                                              Depois, a luta sem escudo ou lança 

                                                              Travamos a batalha destemidos, 

                                                              Confiantes tão somente na esperança 

                                                              De que jamais seríamos vencidos. 

 

                                                    Vencemos juntos, mas cansaste tanto 

                                                    Do esforço que empregaste na peleja 

                                                    Que tu travaste com ardor tão santo . . . 

 

                                                             E tu partiste e eu fiquei sozinho 

                                                             Pedindo a Deus para que um dia eu veja 

                                                             O teu vulto entre as sombras do caminho. 

 

 

                                                                      FIM   DE    FESTA 

 

                                                      Deixaste a festa entre as contradanças, 

                                                      Cansou-te a valsa a rodopiar veloz, 

                                                      Fizeste como fazem as crianças : 



                                                      Quando se cansam querem estar a sós. 

 

                                                                     A fina orquestra continuou tocando, 

                                                                     Os pares sempre alegres a dançar, 

                                                                     Nós dois somente a valsa terminando 

                                                                     Nos afastamos para descansar. 

 

                                                       Deixaste a sala onde volteaste tanto, 

                                                       Buscaste abrigo na varanda escura ; 

                                                       Eu, sozinho, o pranto sufocando 

                                                       Procuro ver tua gentil figura, 

 

                                                                     Cansou-te a dança e por fim paraste. 

                                                                     Eu, que era teu par, parei também. 

                                                                     Tu, não voltarás dançar naquela sala, 

                                                                     Eu, não dançarei com mais ninguém . . . 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 01/02/1980 ) 

 

 

                                                                       TURISMO 
 

 

          O último número  do “ Qui Touring” italiano, de dezembro 1979, chegou-nos às mãos com aquela 

natural qualidade em impressão, cores, fotografias, reportagens, firmadas pelas mais conceituadas 

autoridades turísticas européias, completando a coleção de viagens agora, com : “Romântica Dinamarca  

giá nel Duemila” de Mario Albertarelli e “ Allá scoperta della verde Irlanda”, de Oreste Del Buono. 

          Não vamos comentar essa leitura que nos chega mensalmente através de um fiel “abbonamento” nos 

seus vinte e tantos anos ininterruptos, senão para expressarmos – vãmente, quem sabe? – uma idéia que nos 

surgiu à mente, com o suplemento ilustrativo da revista, cujo intuito é : Sapere di piú per viaggiare 

meglio”. 

        Esse suplemento expõe num colorido admirável,os volumes de viagens postos à venda neste ano, com 

reduções de preços para os assinantes do “Qui”. É claro que entraremos nessa. O saudoso Vicente Rocha 

afirmava entre brincalhão e sério que “biblioteca de pobre é jornal velho e viagem de pobre, é postal 

colorido”. 

       De acordo. Já pedimos, via postal, dois volumes : “Vaticano” e “Napoli e dintorni” num regresso às 

origens. Pena que não possamos usar desses mesmos recursos, com relação ao Touring do Brasil. Nunca 

nos foi facilitada a assinatura da revista respectiva. Se é que exista. Desconhecemos. Contentamo-nos com 

Amaral Neto, nas programações dominicais às onze da noite, isso quando não há futebol. Para os 

aficcionados. 

       O tema citado sugeriu-nos, dissemos, uma idéia endereçada a todos os nossos leitores, agora que em 

Botucatu inicia-se largamente programado e com grande êxito, o turismo nacional. Por que não fundar-se 



em Botucatu, o “Clube Turístico”, com ampla finalidade de divulgação, estudos, programações e exibições 

de slides de viagens?Sem  falar no turismo nacional, de grande aceitação, permitimo-nos avançar para o 

turismo internacional. 

       Esse Clube Turístico nasceria já com sede própria. Quem conhece o Centro Cultural de Botucatu, sabe 

do que foi capaz a dupla maravilhosa Sebastião Rocha Lima – Dr. Arnaldo Moreira Reis, quando há trinta 

anos atrás projetaram o belíssimo prédio onde se situa o Centro. Em meio à vastidão da Biblioteca com 

cerca de 40.000 volumes – excluídos jornais, publicações especificas e revistas – com várias salas e 

gabinetes confortáveis, há também o belo salão projetado para conferencias, palestras, filmes, slides e som. 

Falta ativar-lhe  as finalidades. 

      Exatamente agora, quando Botucatu completa seus 125 anos de fundação, os horizontes sociais se 

alargam, as faculdades se ampliam e tudo converge para que mais se acentue aos títulos de cidade 

universitária, o honroso “slogan” do saudoso Cesar Salgado : “ Morada da Inteligência”. 

      Mas quem ativará o “Clube Turístico”?  Os insaciáveis viajantes, os turistas apaixonados, ou melhor, os 

“globe-troteurs” felizes, que puderam estender a longes horizontes sua natural e fácil ânsia de conhecer. 

      Há não muito tempo faz, um telefonema amável nos convidava para que assistíssemos na hoje gloriosa 

UNIFAC, então nas mãos dos Toledo, a uma aula de Geografia ministrada por Marina Fagundes Passos e 

que ela mesma intitulara : “ Oitenta dias ao redor do mundo”. Lá fomos prazeirosamente, assistindo sem 

fartar-nos a um périplo mediterrâneo com extensões ao Oriente, englobando desde a partida do Galeão-Rio, 

a Pernambuco, África, Espanha, Egito, Grécia, Oriente Médio, Índia, Catai, Indo-China ( quando ainda era 

), Japão, América do Norte ( São Francisco-California), novamente o Norte Brasileiro, Rio, São Paulo, 

aqui. 

       Aula memorável onde à força expressiva dos slides inteligentemente selecionados juntava-se a 

narrativa colorida, brilhante, profundamente instrutiva e observadora da ilustre viajante amiga. 

       Ai está. Quebramos a discrição para citar aqui, nomes ilustres que poderiam, neste ano aniversário da 

cidade, obsequiar-nos, a nós pobres mortais, com o prazer imenso de palestras instrutiva e proveitosas : 

Profas. Jair, Iná, Maria Zélia Cintra; casais : Sr. Pedro – D. Zizi Losi; Dr. Luiz – Aldaricia Peres; Dr. 

Marão – D. Lidia e quantos mais, que se manifestassem para completar o programa comemorativo das 

celebrações aniversárias da cidade. 

      A idéia está lançada. Público haverá, na certa, mesmo porque, televisão e cinema já estão ultrapassados. 

Chegou a vez das narrativas turísticas. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 08/02/1980 ) 

 

 

                                                     HISTÓRIA  DE  LOBISOMEM 
                                                  

           O céu borrascoso lá fora coava pelos vitrais coloridos, naquelas horas da tarde, uma luz cinzenta que 

retocava amedrontadoramente os contornos e os recantos. O dia estival quente e abafadiço estalava a 

madeira dos velhos bancos e confessionários abandonados. Terço na mão, ajoelhada para a novena de 

Lourdes, uma envolvente modorra fez-nos transpor o irreal. Afinal, estamos no tempo do irreal e do 

fantástico. 

         O paravento rangeu em seus gonzos pesados. Alguém entrou e deslizou mansamente na penumbra do 

templo. Uma senhora, mãe de família por certo, meia-idade, arquejante e aflita. Ajoelhou-se junto a Santo 

Antonio. Rezou mal e apressadamente. Aproximou-se-nos : 

     -  Queria falr-lhe . . . Estou tão aflita. Seria possível conseguir água benta? 

     -  É só a sra. dirigir-se à Portaria e falar com o guardião. . . 

     -  A sra. Quer ouvir-me? Não a conheço mas a sra. Inspira confiança, compreensão. . . 

     -  Obrigada. Sentamo-nos. 



     -  A sra. Ouviu falar, pelo rádio, de uns mascarados engraçadinhos que andam assustando os outros? 

Pois é. O que meu filho viu, não são mascarados, não!. . . É uma carantonha horrível! Meio-diabo, meio-

lobo, um horror!. . . De noite! . . . 

    -  Como assim? 

    -  Sabe, para estudar na Faculdade, o pai deu-lhe um fusquinha já usado, mas bom. Se fosse só ir à escola 

e voltar, estava tudo bem. Mas o danadinho arrumou logo uma namoradinha. Por sinal, de boa família. . . 

Mas não ficou só nela, não! Sai por ai, à noite, nas férias, com uma cambadinha que não se recomenda . . . 

  Interrompeu : 

   -  A sra, é mae? 

   -  Não. Nem mãe, nem avó. Feliz tia de três pimpolhos. 

   -  Dê graças a Deus. Mãe hoje, passa por cada coisa! . . . Meu filho me fala cada barbaridade! A sra. 

Calculou agora, no carnaval, o que vai sair? E os caras de pau dizem que é a liberdade, o direito deles. 

Saem por aí, pelos escuros das pontes, das vilas, das ruas arborizadas, dos quarteirões silenciosos, nas 

estradas, ufa! É uma barbaridade que meu filho conta . . . Se o pai sabe . . . 

   -  O pai não faz nada, minha senhora. O que a senhora conta é tão velho como o mundo.Sócrates também, 

no seu tempo, presenciou amores no portal dos templos, à luz do dia, em plena rua de Atenas. .  

   -  O jogador Sócrates? É? . . . 

   -  Não, minha senhora. Um grande homem do passado, que pretendeu orientar a juventude de seu tempo. 

   -  E conseguiu ? 

   -  Não. Morreu envenenado. 

   -  Não me diga! . . . 

   -  Pois é. Quando ele viu em que dera a sociedade de sua Pátria, ele previu o fim da civilização helênica. 

   -  O que? 

   -  O fim dos bons costumes . . . 

   É . . . Mas eu conto pra sra : Um dia destes, meu filho voltou cedo pra casa. Me acordou e eu vi que ele 

estava pálido, suando em bicas, olhos assustados! 

   -  O que foi isso, meu filho? Desastre com o fusca? . . . 

   -  Não, mãe. Me aconteceu uma coisa horrível.  E contou. Lá pelos ermos da cidade, ele e a namoradinha 

foram surpreendidos por algo estranho. Do fundo do banco do fusca, olharam a medo, para fora. No 

parabrisa do carro, uma expressão horrível, nos fitava. Olhos tortos, esbugalhados. ( Não era máscara não, 

mãe ! ) Bocarra escancarada , faces flácidas e entumescidas, orelhas enormes, dentes pontiagudos. . . Um 

horror! Sobretudo o olhar animalesco e sádico. . . Deixa vomitar aqui mesmo mãe! Não sei como voltamos 

à cidade. O corpo, mãe, era uma bruma, uma nuvem baixa que se foi afastando, afastando ! . . . 

   -  A sra. Acha que é o demônio? 

   -  Não sei, minha senhora! Reze, reze muito pelo seu filho! 

   -  Acho que eu vou embora. É hora do jantar. Volto depois. 

   -  Pobre senhora! 

De novo nos vimos a sós, na penumbra do templo. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 15/02/1980 ) 

 

 

                                             DISCURSOS DE PARANINFO 
 

               Dos fatos e coisas perecíveis que a implacabilidade dos tempos modernos marcou ressaltam os 

discursos acadêmicos. Na defesa de tese, no paraninfado, na saudação solene a agraciados ou no 

agradecimento a honrarias concedidas, o discurso acadêmico é o ponto alto das grandes cerimônias. 

               Nele se concentra a essência do cometimento e grande é a responsabilidade do orador pois que 

para ele, senão por outros e muitos motivos – mas por dever cívico principalmente – se volve a atenção do 

auditório. 



              Sendo, na sua ingênita essência o centro dos programas de colação de grau, foram, no entanto, os 

discursos acadêmicos perdendo seu brilho oratório frente muitas vezes, à improvisação imperdoável, e, por 

outro lado, à incapacidade notória do auditório heterogêneo e sôfrego pelo fim da festa : o baile. 

             Paraninfo na semântica rigorosa, era o padrinho de casamento.Aquele a quem incumbia 

proporcionar, revestido de paternidade amorável, os conselhos os mais sábios, as lições as mais 

alentadoras, o comprometimento o mais sério. Com o Cristianismo o sentido pagão adulterou-se para uma 

espiritualidade perpetuada em nome do neo-cristão infante, num endosso solene nas relações do homem 

para com Deus. A analogia ampliou-lhe a idéia de paternalismo e com o correr dos tempos fixou-lhe um 

sentido social. 

           Paraninfo é o mestre que acompanha o discípulo desde a sala até os humbrais da escola indigitando-

lhe o mundo exterior – arena difícil na concorrência de valores.  Eleito preferencialmente entre os mestres 

os mais benquistos e conceituados, a ele incumbe abrir aos olhos inexpertos do egresso, os vastos 

horizontes da vida. 

          Há nessa tutela uma gradação intensiva em que se enredam na reciprocidade de sentimentos a 

respeitável ascendência de um e a respeitosa dependência de outro,relações essas em que se fixam as raízes 

indeléveis de afetiva amizade. De um paraninfo não se esquece jamais. 

         O uso abusivo, porém, dos discursos de paraninfo foi toldando gradual e efetivamente o brilho dessas 

peças oratórias. Seja pela excessiva redundância doutrinária, seja pela exaustiva imagem paternalista já 

tornada repetitiva e monótona, seja pelo intrincado estilo, seja ainda pelas intérminas laudas 

percorridas,esses discursos acadêmicos acabaram por se tornar o terror das festas formaturais. 

         Todas essas imagens transformaram-se, de maneira envolvente e simpática, na última sessão solene 

de Colação de Grau, realizada com muito acerto pela UNIFAC no Salão Nobre do Instituto Santa 

Marcelina , em 15 do corrente. 

         Fomos levada pelo convite dos primos João Carlos Venditto Tanckler, diplomando em Administração 

e Cecília Maria Tílio Vicente, em Economia. A essa cerimônia somavam-se os alunos em Pedagogia. 

        Três discursos de paraninfo. Três autenticas peças literárias.Do primeiro, paraninfo da turma de 

Economia, ressaltou-se a conceituação muito atual e muito acertada do economista  em face da evolução 

econômica do País, levado à frente de trabalho com as armas relevantes da integridade profissional. Não foi 

esquecida sequer – e antes, ressaltada – a face espiritual do homem frente à tentadora e fascinante euforia 

do enriquecimento desmedido sem moral e sem futuro. 

        O segundo discurso foi uma evocativa memória aos grandes lideres pioneiros da Faculdade Superior 

de Ciências ,Letras e Economia de Botucatu : Emilio Peduti e Dr. Nahime Zacharias. 

        Mestre da ciência e da palavra, o orador terceiro, da Pedagogia, ressaltou num trabalho de sábio, a 

obra da Educação frente no desmedido avanço da Biologia e da Genética. Um extraordinário apanhado do 

progresso da Ciência, nos nossos dias, secundarizado pelo valor inestimável da obra educativa do 

pedagogo. 

        De parabéns estão o Dr. Murilo Canelas e o Prof. Anderlini, pela solenidade do ato, que endossa 

implicitamente o alto nível restabelecido no ensino superior, pela nossa UNIFAC. 
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                        IRMÃ   ANA  MARIA :  FREIRA  CONSOLATA 
 

 

        Em fins do ano passado um grupo numeroso se reuniu no Aeroporto de Congonhas, em torno de uma 

figurinha delicada, linda,meiga, sorridente, que espelhava na fisionomia angelical algo que, humanamente, 

não se compreende. 

        Não era uma noivinha recém-saída  dos altares engalanados, rumo ao Aeroporto,com passaporte 

milionário para além do arco-íris. Não era também, uma bolsista trazendo a tiracolo um premio à 



inteligência , com curso de dois anos nos difíceis laboratórios suíços. Nem tampouco, uma turista rica, com 

vasto périplo pelo mundo afora, sacudindo na burrice dourada o enfado da maciez de um berço acolchoado. 

Nada disso. 

        Seu traje cinzento,severo e pulcro, escondia uma esbeltez de sílfide nos seus gloriosos vinte e tantos 

anos. A recolhida postura ocultava-lhe as batidas céleres do coraçãozinho virginal e puro.O olhar Candido 

– como cândidas são as florinhas no campo – espalhava a fragrância  sutil e delicada da alma 

admiravelmente talhada para aquelas incríveis missões que, no dizer de Schweitzer,sustentam o mundo. 

       As mãos liriais não carregavam o supérfluo. Muito discretamente apertavam algo impreciso, 

pequenino e escuro, já sem brilho pelo uso : apenas um terço,bastante surrado,terminado em Cruz. A 

cabecinha nimbada pela coifa branca esvoaçante à viração da tarde, ocultava a massa castanha de cabelos 

brilhantes e sadios. 

      Ao seu redor, amigos e familiares trocavam frases soltas, sem continuidade, vazias do humano sentido 

ante a grandeza da partida. O alto-falante anunciou de repente,com sua voz sempre igual e monótona : - “ 

Passageiros do vôo 807, queiram dirigir-se para o corredor A. A direção da VASP deseja-lhes uma feliz 

viagem.” 

     “Partir é morrer um pouco”, disse o poeta francês. Só ela não chorou. Que força misteriosa e 

incompreensível  fez daquela menina-moça uma heroína serena,equilibrada,vitoriosa? 

      Minutos depois, o pássaro de aço sobrevoava os céus paulistas. Uma cabecita aureolada de imaculada 

brancura olhou pela última vez,o solo pátrio. O avião perdeu-se no poente violáceo. Na segunda etapa, no 

Norte, a troca de aparelho. Depois, numa tirada de seta, a África. Caía a noite em São Paulo, abafando nos 

seus mistérios insondáveis, o soturno murmúrio da metrópole. 

    - Adeus, Ir. Ana Maria! Até um dia! Onde? Quando? Como? Que há nesse olhar de criança, nesse 

espírito angelical, nessa cabecinha determinada, nesse coraçãozinho amorável, que nós, presos à terra, ao 

dia a dia, às misérias cotidianas, às angustias sem razão, à ambição cega e mesquinha, nós todos, não 

conseguimos entender? 

       Que mão invisível tomou a sua, quem lhe sussurrou palavras e elevou-a deste mundocanismo onde na 

arena desapiedada se entredevoram  irmão contra irmão? 

        Rumo à África por três ou mais anos. Depois, quem sabe? A China. Mais tarde – que a Providencia o 

determine – Londres, Portugal, Espanha, Itália.E o retorno? Haverá retorno? 

        Na Libéria, seu primeiro estágio, Ir. Ana Maria, uma freira da Ordem Consolata, como você, foi 

violentamente raptada e sumiu-se nas trevas africanas. Estuprada? Presa? Ferida? Morta? Feliz ela se morta 

foi! No ambulatório pobre, entre o zumbido amedrontador da noite africana, taparam-lhe a boca quando 

ela, entre uma prece e outra, preparava na  seringa, a injeção destinada ao pestilento moribundo. Lá, como 

na China ou na Índia, é assim! 

       E você vai? Não vê que a espiritualidade morre de lenta agonia entre os homens? Não vê você, Cristo 

desvirtuado mesmo entre os que Lhe deveriam defender os dogmas? Não vê você que a Humanidade se 

transforma na besta apocalitica?  Deixa você, os familiares, sua querida São Manuel berço de nascimento? 

Deixa sua Pátria tão necessitada da sua Caridade? 

-   Fique conosco? Para onde você vai? 

-   No, cara. Io debbo andare AL Suo Incontro! Io debbo andare allegenti! 
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                                                              O    S U I C I D A 
 

            O local antigo, onde se situou o fato, já desapareceu. Ou melhor: transformou-se. Bem poucos 

estarão lembrados da antiga Caixa d’Água, sólida e imponente construção ladeada por escadarias e 

circundada por um parque mais abandonado ao vandalismo juvenil do que objeto de desvelo e conservação 



municipal. Algo assim – como tantas outras coisas, que se foi roubando ao passado botucatuense, como 

numa ânsia incontida de apagar a grandeza de nossos antigos homens públicos. 

           Nativas, as frondosas árvores – as magnólias – derramavam pelos ares embalsamados o adocicado e 

forte perfume de suas corolas de âmbar. 

           Pois bem. Naquela manhã de verão pleno, a barbearia da Curuzu abriu suas portas com um cliente 

extemporâneo. “Seu” Oliveira – suponhamos que assim se chamasse – costumava cortar a barba às terças e 

aos sábados. Aquela,  era uma manhã de quinta-feira. 

          Bem posto, homem de seus cinqüenta ou mais anos, rico proprietário em pastagens e gado, renda 

fixa, sóbrio no vestir-se como no falar, severo nos hábitos. Com a família muito bem constituída, educava 

os filhos na Capital. 

          Dispensava ao Fígaro mais do que confiança ao profissional. Saboreavam ambos bons minutos de 

séria palestra enquanto a Solingen zigue-zagueando-lhe o rosto sem rugas, dava-lhe brilho juvenil à pele 

escanhoada.  

         Confortavelmente derreado na poltrona de braços funcionais, refletida sua imagem no amplo espelho 

“bisoutê” fronteiro, seu olhar distraído vagueava no mármore branco-de-carrara perpassando entre os 

frascos da perfumaria masculina e o metal prateado e polido dos utensílios usuais do salão. 

-      Você gosta de ler, barbeiro? 

-      Bastante, “Seu” Oliveira, por que pergunta? 

-      Vejo tantos livros em sua estante . . . 

-      Você me falou há tempos, que está pagando esta casa. Já saldou a divida? 

-      Não, “Seu” Oliveira. Pago em quotas. 

-      E como consegue? 

-      Trabalho à noite. Faço parte da Orquestra do Casino. 

-      Quer dizer que a flauta está lhe garantindo o compromisso? 

-      Sim. Só ela. 

-      Você acredita em Deus, barbeiro? 

-      Como não? É ele o alento de tudo, “Seu” Oliveira. 

-      É. . . Você é um homem feliz. . . 

-      E o Sr.? Não é religioso? 

-      Sou-o . E muito. Espero muito d’Ele. . . 

E cortando cerce o diálogo:- Olha,barbeiro : capricha aí no cabelo.Hoje quero loção na juba e água de 

Chéramye no rosto. 

-     Alguma festa, “Seu” Oliveira? 

-     É . . . 

      Às  horas foram correndo e a freguesia do salão da Curuzu, chegando. Eram já nove horas. Súbito,um 

outro cliente entrou esbaforido: 

-   Vocês souberam? Já sabem o que aconteceu, nos altos da cidade? Lá nas escadarias da Caixa d’Água? O 

Oliveira pregou um tiro no ouvido. Pânico. 

-   Não brinque com isso, rapaz. “Seu” Oliveira saiu daqui,faz uma hora se tanto! Você não está falando 

sério. . . 

-   Estou sim, barbeiro! Eu ia passando e as pessoas corriam. Corri também, porque da outra rua ouvi o tiro. 

. . Ele está lá, quentinho ainda. Um tiro só, no ouvido! A policia ainda vai chegar. . . 

      Nem a Psicologia, nem a Psiquiatria fixam,ainda hoje, as estranhas atitudes dos suicidas. Há algo 

intrincado que os leva a representar, com uma perfeição e sangue frio, estarrecedores o último ato da vida.  

Botucatu dos cento e vinte e cinco anos guarda em suas memórias que jamais serão explicados. 
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                                                   VICENTE DE CARVALHO   
 
         A Academia  Botucatuense de Letras estará recepcionando em 22 do corrente, em sua Sessão Solene 

anual, as Exmas. Sras. Escritora Maria Conceição Vicente de Carvalho, autora de um livro biográfico sobre 

seu pai imortal, e Maria Augusta Carvalho Faria. 

        São ambas filhas do poeta e escritor santista Vicente de Carvalho, nome destacado no parnasianismo 

do Brasil, que a ABL é o patrono da Cadeira 21, ocupada pelo Dr. Trajano Pupo Jr. orador da noite de gala. 

Vem ambas  a Botucatu honrando o fardão acadêmico que naquela noite vai recepcioná-las em festa. 

       Apresentará o orador, o médico acadêmico Olívio Stersa. Além dos números musicais,haverá a 

oportunidade gratíssima de ser ouvida no programa, a declamadora Profa.Marisa Pires de Campos 

Buchignani, que ilustrará a tese acadêmica com poesias do “ poeta do mar”. 

       Esse acontecimento auspicioso nos leva a velhas memórias das férias burocráticas quando de 

freqüência era Santos o ponto preferido. De nossos apontamentos de viagem, entremesclados de tantos 

momentos alegres, destacamos, por exemplo, esse que aí  vai : 

      Março – 10 – 4ª feira – Na avenida Bartolomeu de Gusmão, atravessamos o intenso tráfico, rumo à 

praia. Lá no fim, entre o asfalto  e a areia branca e fina, planta-se o monumento a Vicente de Carvalho,em 

bronze. É um grupo escultórico majestoso : um  homem, de fisionomia serena, bem apanhado pelo cinzel, 

traz na mão esquerda um livro.Toda a sua atitude é de contemplação, pois ele está voltado para o mar, esse 

mar que ele amou mais do que tudo,ele que dedicou tantos versos preciosos à Natureza ambiente. Ladeiam-

no duas figuras de mulher simbólicas : a Inspiração e a Poesia.No pedestal do monumento, em todas as 

suas faces, há versos do poeta. Guardamos  esta : 

 

                                           “Escute bem  ... 

                                           Quando anoitece 

                                           Na meia-luz crepuscular, 

                                           Há uma toada de prece 

                                           Na voz tristíssima  do mar.” 

 

       Nenhum poeta, como Vicente de Carvalho, cantou tão lindo e expressou “ na gaiola dourada do ritmo e 

do som” os mistérios, a magia e a beleza do mar.  

      O tempo foi correndo. Um dia os jornais da Capital levantaram uma verdadeira celeuma em torno desse 

monumento. O “Estadão”,defensor da tradição e da história, liderou o movimento. 

      O então prefeito da cidade de Santos, resolvera mudar a posição da estatua. Onde já se viu uma figura 

imponente como aquela, um poeta da terra, de costas para a cidade? Onde já se viu isso? 

      E os turistas? Cidade balneária, de turismo internacional, hotéis na orla marítima, curiosos de 

novidades e curiosidades,que falariam de um monumento de costas para a metrópole? 

      E virou o monumento. Chegamos a vê-lo destorcido e triste. Dir-se-ia que o poeta se ensombrecera. 

Interrompera-se o diálogo amoroso entre o homem e o mar. Toda a maravilhosa intensão primitiva da 

estatua se apagara. Agora, resmoneia à sua espádua o mar despeitado e triste. ..  

     Uma barbaridade! . . . 

     Noutra vez que em Santos estivemos, assistimos com emoção, a missa campal que inaugurou, no 

Embaré, a grande imagem de Santo Antonio falando aos peixes.Essa também,de costas para o mar ... 

     É difícil conciliar a mentalidade administrativa com a coerência  histórica. 

     Não mais voltamos a Santos. 

     Se esses erros palmares foram corrigidos ou não, não o sabemos. 
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                                         O  PSICÓLOGO  E AS  ÁRVORES 
 

          Entre as múltiplas e destacadas atribuições, na Capital do Estado, ocupa o Professor Agostinho 

Minicucci, semanalmente, uma coluna especial do “ Diário Popular”, sob a epígrafe : “ O psicólogo e a 

propaganda”. Na edição de 10 do corrente, compareceu ele naquele espaço jornalístico, discorrendo larga e 

agradavelmente, sobre o acertado comercial lançado pela TELESP, defendendo os orelhões da cidade de 

São Paulo, vitimas constantemente da ação predatória de maus usuários, ou antes, dos demolidores da 

ordem pública. 

        O comercial, já o vimos por várias vezes, no horário das dezenove horas – se não nos enganamos – 

pelo canal 5, sintonizado preferencialmente pela operação familiar. Trata-se de um visual bastante 

eloqüente, sem  muitas palavras, em que o pobre orelhão tão prestativo aos menos aquinhoados naquela 

metrópole avassaladora, ferido agora impiedosamente pelo vandalismo sem nome e impune, agoniza 

inutilizado e caí, pesadamente, à vista condoída  dos transeuntes, usuários seus. 

       Enviando-nos em Xerox, uma cópia da acertada crônica , tocou-nos o missivista sempre amigo e 

vizinho cordial, cá da rua, nos seus folgares semanais, quando nos lembra que “temos em comum, nossa 

estima pela nossa Botucatu”. 

      E exatamente,externando esse amor à terra, ele salienta em todas as suas crônicas , lidas por um sem 

fim de leitores, algo que se relacione com Botucatu e sua gente. Agora, especialmente, em falando de 

orelhões, ele juntou sua angustia sobre o drama da “spadothia” – nome cientifico – da árvore que lhe 

ensombra no verão tórrido, a sala de estudos, em Botucatu. Podada impiedosamente no justo afã de 

proteção aos fios telefônicos, ela jaz sofrida e mal aparada, como mísero rebotalho vegetal infertilizado e 

inútil. 

     O podar não é destruição. Muito pelo contrário, a poda é bastante necessária à planta. É um bem que o 

homem proporciona à natureza vegetal, arrancando-lhe galhos supérfluos , os “esporões” parasitas que só 

lhe enfraquecem e exaurem o organismo vivo. O importante, porém, é saber podar. Aqui  e ali, despem-na 

descuidadamente de sua galharia, mutilam-lhe a forma, e deixam-lhe, friamente, o aspecto tristonho de 

aleijões vegetais. 

      Venha ver, Professor, a nossa sibipiruna fronteira. Por causa dos fios de alta tensão, apoda foi 

implacável. Antes, ela espalhava seus galhos maciços, folhudos, de um verde-forte, oferecendo na 

prelibação das flores amarelo-ouro de Setembro, a sombra acolhedora aos transeuntes, nestes dias tórridos 

de verão pleno. Foi-se, com a poda, a galharia esplendida. Nós, que temos com relação às árvores muito de 

panteísta, entendemo-lhe a amarga queixa : - Veja o que fizeram de mim!. . . 

       Mas o pior,Professor, não está só aí. Na  noite do Ano Bom, os vândalos cá da terra, agitaram a 

madrugada com a histeria gritante de sua algazarra etílica e arrancaram a arvorezinha- mais arbusto ainda – 

que a Prefeitura plantou em nossa calçada. Era um arbustozinho gracioso, que já prenunciava nos seus 

noventa centímetros de altura, uma florescência de menina-moça. No dia seguinte sobrou o eco da gritaria, 

do escapamento rascante dos carros desgovernados da noite e o desaparecimento da pequenina árvore em 

botão. 

      Viâmo-la  crescer graciosa, haurindo sedenta os cuidados que lhe dispensava nossa margarida zelosa. 

Pois bem : sumiu. Vimo-la em pensamento seviciada, maltratada, agonizante e abandonada, em algum 

canto de rua qualquer. Sentimos a sua triste sina. 

      Pois bem : há poucos dias atrás, ela foi substituída por uma irmã gêmea,também de uns poucos 

centímetros de altura,também graciosa e linda. Da experiência anterior, ficou-nos agora a preocupação : 

quanto tempo irá durar esta última arvorezinha? Sobreviverá? Alcançará altura e esplendor primaveril? Ou 

será novamente, numa noite de orgia, vitima da curra vegetal vandálica e impune? 
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                                   A   PRIMEIRA  PEDRA 
  

 

           Já na antevéspera da Paixão, vivemos domingo último, os dias finais da Quaresma, em que nos foi 

proposta à meditação, a narrativa evangélica de São João – que, com Mateus, é a testemunha viva da 

trajetória de Cristo na terra. Dessa feita, apresenta-se o Nazareno aparentemente mais real, menos divino, 

manifestando-se juiz num flagrante crime de adultério. 

          Essa é uma passagem do Evangelho em que os detratores de todos os tempos, levados pela arrojada 

tentativa de reduzir Cristo a proporções meramente humanas, invectivam-lhe a atitude aparentemente 

formal de homem comum, despojado de sua realeza divina, emparelhando-o simplesmente como mortal 

qualquer em revide às hipócritas acusações dos escribas e fariseus. 

          A bela narrativa expressa em poucas palavras tão suscintas quanto ricas de verdade : Estivera Jesus 

em meditativa solitude na montanha. Agora, á porta de Nicanor, a nascente do Templo, ensinava na 

pequena praça. Então, para provocá-lo insidiosamente contra a Lei, trazem-lhe uma mulher surpreendida 

em flagrante adultério. Ele ouviu o delito, olhou serenamente em derredor, ou antes,em cada coração, leu a 

hipócrita intenção em cada face. Então,inclinou-se silenciosamente e pôs-se a escrever, com a ponta do 

indicador, sobre a areia. 

         A narrativa evangélica não diz o que foi escrito. Mas o circulo curioso e provocativo foi-se fechando. 

E à medida que cada um ia lendo o que lhe era naturalmente dirigido, foi-se afastando envergonhado, sem 

nem sequer olhar para o seu companheiro. Ainda inclinado, Cristo lança seu apelo : “ Aquele que não tiver 

pecado,atire a primeira pedra”. De repente,acharam-se a sós, Jesus e a pecadora. “ – Mulher, ninguém te 

acusou? Nem eu tampouco. Vai e não peques mais”. 

        Vejamos o que dizem os historiógrafos de Cristo: 

        Rohden, nos seus gloriosos anos de vida jesuítica ,escreve : “ O Nazareno concorda em que a 

criminosa seja apedrejada, conforme a Lei- mas por mãos impolutas. E onde estavam essas mãos bastante 

puras para lançarem a primeira pedra? Cada um esperava que o vizinho se abaixasse para levantar essa 

primeira pedra. Mas ninguém se atreveu. . .” 

       François de Mauriac na sua belíssima obra : “ A Vida de Jesus”, nos ensina : “ Nada no que é 

humano era estranho ao Nazareno,mas, exatamente porque era Deus, sabia o que nenhum outro pode saber 

: conhecia a incrível fraqueza humana”. 

       Daniel Rops ensina-nos : “ A primeira pedra era aquela que o acusador deveria atirar àquele a quem 

denunciara e fizera condenar” . No entanto, a cada leitura na areia que o vento em breve apagaria, “os 

hipócritas se sentem confundidos e como que vistos a nu e se retiram envergonhados”. 

       Péres de Urbel reaviva a luminosidade divina de Cristo nessa postura única – a de escrever algo,na 

areia – e nos afirma : “ Ele, que veio, não para abolir a Lei de Moisés, mas para aperfeiçoá-la , longe de a 

violar, tinha penetrado no seu mais intimo sentido: o intimo sentido de toda a Lei honesta não pode ser 

outro senão apartar do mal e dirigir para o bem. Com aquela atitude admirável de Jesus, a justiça acabava 

de ser sublimada na misericórdia. 

      Papini, no seu arroubado sentir de convertido,analista seguro e profundo da pobre humanidade 

prevaricadora, se expressa : “ Jesus detesta o adultério, ele que ensinou a unidade perfeita do esposo e da 

esposa. Porém, detesta ainda mais a vileza dos espiões, o encarniçamento dos ímpios, a impudência dos 

pecadores que querem instituir-se em juízes do pecado”. 

     Estes são os pensamentos que devem levar a todos a mensagem sublime da Páscoa que aí vem. 
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                                      AS    M Ã O S    D O   M E N I N O . . . 



 

 

          Enquanto o silencio reinava na humilde gruta e a Mãe e o Pai adotivo dormiam embalados pelo 

ciciar da brisa que lhes trouxera aos ouvidos os acordes celestiais, suas mãozinhas  enrugadas de recém-

nascido, avermelhadas pelo frio da noite, acarinhavam, no babujar entrecortado dos lábios macios, as 

orelhas sensíveis do burro e os olhos mansos do boi. 

          Insone, o Menino afagava nos gestos simbólicos da divindade, as mãozinhas espalmadas e 

irrequietas, a Natureza animal que lhe prestava o primeiro tributo da Criação. 

          Mais tarde, no retorno cauteloso a Nazaré, aquelas mãozinhas divinas, tisnadas pela ardentia do 

Egito, aprenderam o manejo da roca e sob os olhares amorosos da Mãe , compuseram a urdidura dos fios 

enquanto lhe ouviam as sábias lições dos antigos Profetas. Ao lado, no terraço, saltitavam as avezitas nos 

rosais em flor, alternando os álacres ruídos com o zunir da serra e da plaina sobre a madeira avermelhada e 

resinosa. José risonho, olhava-os a ambos, atento ao traçado uniforme e ao corte impecável das cantoneiras. 

“ Que de bom há de vir de Nazaré?” 

          Duas telas de Murilo retratam-lhe, na inocência , na graça e na suavidade das mãozinhas de cinco 

anos, a doçura sem par da dádiva celestial. Numa, o Menino estende a João Batista, na concha alvinitente, a 

água milagrosa que mais tarde, no poço de Jacó, Ele oferecerá à samaritana : “ Da água que Eu lhe der, 

nunca mais terá sede!” Na segunda, o Menino trigueiro e corado, coberto da samarra do Pegureiro,traz sob 

a sinistra, o cordeiro tresmalhado que Ele buscará eternamente para o doce redil. A direita, segura firme o 

cajado. 

      “ O Bom Pastor dará a vida pelas suas ovelhas”. Eis a parábola que a Humanidade em busca de outros 

redis, não aceita. 

          Um dia , no templo, o jovem Rabino atrairá sobre si a ira dos doutores da Lei. Indicador para o Alto, 

solene e soberano, Ele dirá gravemente : “ Hoje cumpriram-se as Escrituras. . .”. O gesto de realeza liga o 

Céu à Terra. 

          Desde então, os Antigos Textos carcomidos pela voracidade maliciosa do farisaísmo hipócrita, 

iluminar-se-ão pela meridiana clareza do Enviado do Pai : “ – Foi dito : Amarás ao Senhor teu Deus” e Eu 

acrescento : “ e ao próximo como a ti mesmo”. 

          Mãos que acenam aos pescadores : “ Vinde, Eu os farei pescadores de homens. . .” Jovens mãos que 

entreabriram  os trigais louros das estradas palmilhadas. Que curaram os doentes.  Que venceram os 

demônios. Que multiplicaram os pães  e os peixes.Que restituíram ao paralitico de Siloé os movimentos 

impossíveis. Mãos que ditaram frente ao sepulcro de quatro dias : “ –Lázaro, eu te ordeno. Levanta-te e 

vem! . . .” 

         Uma só vez, elas afagaram com carinhoso amor, humano e profundo : atraindo a Si, as criancinhas, 

asseverou : “ – Ai dos que escandalizarem os inocentes!. . .” 

         Mãos que completaram a Palavra, comendo com os pecadores e os proscritos. Mãos que abençoaram. 

“ Ele cura no sábado!. . .” 

         Mãos que se transformaram na prodigalidade das graças e do Perdão. 

         Mãos que transubstanciaram o Pão e o Vinho. Que transfundem a Vida. Que asseguram a Eternidade 

: “ Tomai e comei . . . Tomai e bebei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue.. .” A Eterna Presença. 

         Mãos aflitas na solidão do Getsemâni. “ – Não se faça a minha, mas a Vossa Vontade!” Mãos 

manietadas e abandonadas : “ Ecce Homo!” Mãos sangrentas e informes. Mancham o lenho do sangue 

rubro e quente da febre e da sede. Mãos laceradas. Trespassadas e enrijecidas. Tetanizadas e abertas pela 

dureza dos cravos. Mãos que se entregam : “ Tudo está consumado. . .” 

        Mãos que há dois milênios acenam : “ Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
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                                                   O  VULTO   MISTERIOSO 
 

           Não podiam perder aquela noite de luar. O disco prateado espadanava raios azulados pela amplidão 

da cidade adormecida, numa ostensiva provocação aos serenateiros apaixonados. Já há tempo esperavam 

pelo Marques que não aparecia.  Doente não estava. Só se viajara sem poder comunicar-se com os 

companheiros. Fora ver a mãe, por certo. 

          Duas flautas,três violões, guitarra e cavaquinho ensaiavam a afinação e mordiam as cordas, as 

primeiras notas. Demais, havia duas novas valsas para executarem. Uma, para a namorada do Vicente 

Rocha, outra, bem, a outra tinha seu destino lá na rua Curuzu.Eram e são lindas até hoje. 

         As últimas luzes do Clube Literário e Recreativo apagaram-se. Saíram os últimos jogadores. Um 

pesado silencio de paz e tranqüilidade caia sobre a velha Botucatu das ruas poeirentas de sobradões solenes 

de rótulas coloniais. 

        Saiu a serenata. O trajeto era grande, sinuoso, pontilhado de janelas por trás das quais as cabecinhas 

sonhadoras se agitavam românticas aos sons melodiosos suspirados lá fora, ao luar de Maio. Primeiramente 

os altos da cidade. O Jardim Público emoldurava no verde brilhante das árvores, o vulto da Matriz Nova 

imaculada aos raios do luar. No ar  tranqüilo, os acordes revoluteavam e cadenciavam a “Dirce”, a 

“Glorinha”, “O Sonho ao Luar” e de permeio, “Entre Túmulos” para dar a nota byroniana ao grupo 

solitário da noite. 

        Às tantas, o cavaquinho atilado deu o primeiro sinal : - “ Olha lá embaixo, gente, descendo à nossa 

frente . . . É um vulto de mulher!” 

        Sob os raios da lua esplendida ,à luz apática e avermelhada dos poucos postes da rua, a um quarteirão, 

distinguia-se um vulto de mulher. Delgado, ligeiro, saltitante nos sapatinhos altos, provocava-lhes a 

curiosidade. 

       Sombra ou realidade? Ilusão visual ou uma aventura calamitosa? 

-      Vamos segui-la!. . . 

        Passos apressados, pois era presa ágil – “ Quem seria? Para onde iria às horas mortas da noite? 

Encontrar-se com quem?” As flautas aguçadas, punham frêmitos nos violões curiosos. Que valsa, que 

nada! Um máxime bem rebolado regulava a andadura dos serenateiros alvoroçados. – “Não parem de 

tocar!” 

       E  a mocinha misteriosa, frágil no seu vulto esguio, provocando-lhes os sentidos tinha ademanes 

pecaminosos. Parava nas esquinas, olhava para trás, procurando fugir ao grupo assanhado que lhe ia no 

encalço. 

       Seu trajeto sinuoso alterou o rumo da serenata. Os românticos iam-lhe nas pegadas. Sem sequer 

alcançá-la. Sobe pela Mons. Ferrari, de novo em demanda da Matriz. E eles atrás. Desce pelo Fórum em 

construção, rumo ao centro do Bosque. A serenata cautelosa e descompassada vai-lhe atrás. – “Havemos de 

saber quem é. Vamos separar o grupo e dar-lhe caça. Alguém aventou,cauteloso : 

-    E se for assombração!? . . . 

     Um frêmito percorreu-lhes o corpo. O espírito estaqueou. 

-    E, vamos devagar! . . . 

     Um galo cantou na madrugada silente. Medo e curiosidade haviam amordaçado os instrumentos. Já 

andavam há horas. O vulto misterioso sumia-se na sombra das calçadas surgindo de inopino à luz das 

esquinas. Aguçando-lhes o instinto, a curiosidade, a dúvida. 

     De repente embarafustou-se pelo Clube 24 de Maio,em construção. Sumiu-se no labirinto das paredes 

abertas, ocultando-se na bocarra dos batentes desnudos. “ – Agora é prova de valentia. Vamos”. Invadiram 

a construção. Aos grupos, dois a dois. Pisoteando a caliça amontoada,varando os desvãos que o luar fazia. 

De repente, uma exclamação. Um palavrão. 

     Sentada calmamente num canto, fumando um cigarro, lá estava a “moça misteriosa” , saboreando cínica 

e divertida a aventura da noite. Era o Marques. 

     As próprias namoradas dos serenateiros  haviam-no vestido de mulher. 
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                                                         CAPISTRANO   TORTO 

 

 
         Prezadíssimo Capistrano Torto : 

             Estamos saindo encantada dos originais de seu delicioso livro engendrado todo ele numa 

linguagem gostosa de ler. Saboreâmo-lo sob o revigorar de antigas reminiscências, quando a curiosidade 

infantil se alimentava desse ingrediente maravilhoso que é a fantasia, fio condutor que, sem que o 

expliquemos, segue-nos pela vida em fora. 

            Não somos absolutamente crítica literária. Trazemos para esta coluna e com que prazer o fazemos! 

– apreciação ditada pela força emotiva da amizade, gerador admirável que acende, no relacionamento 

cronista-público ledor, esse calor afetivo que mais e mais anima este cantinho da “Gazeta”. 

            Vimos seu livro de literatura infanto-juvenil, sob um duplo aspecto : a idéia e a forma. Da primeira, 

patenteou-se-nos o arguto conhecedor da natureza humana, o mestre que penetra os refolhos, e disseca com 

um leve tom de ironia, os caracteres. A estória do Zé do Pito e Zé do Mato, leais amigos, unidos pelo 

compadrio, um , ingênuo e sincero, outro vivo e matreiro, é interessante e graciosa. Portadores ambos, do 

“bócio”, Zé do Pito perdeu o papo, e voltou à elegância primitiva, num gesto espontâneo e simples, de 

oferecer ao bando danado de sacis peraltas,o fumo saboroso de cachimbo. Zé do Mato, matreiro e ardiloso,  

não consegue, à sua vez, ludibriar os capetinhas da floresta, alterando-lhes, sem tacto, o dançarilhar 

perneta. Por castigo, ganhou outro papo. Há muito de La Fontaine nessa imensa sabedoria simples, que 

outros escritores em vão, tentam transmitir. 

          Quanto à forma, você,Capistrano – permita-nos a liberdade – já a tem, sobejamente, na sedutora 

efabulação. Teceu você a sua estória como verdadeiro mestre. É o segredo do conto.Falar tudo, na 

subjetivação da frase. Está ótimo, quando você diz: “ A roça o esperava como todos os dias” Ou : “Os sacis 

são muito tradicionais e não mudam as coisas assim à toa”. É uma leitura corrente, gostosa, agradável.  

          A fantasiosa montagem do conto traz-nos presa às cenas da floresta. Aviva-nos à mente, a clareira 

desperta pelo bando de sacis saracoteando e cantando : “ Segunda, terça, quarta. . .” A trilha é original, 

interessante mesmo. Seria um livro encantador se você o editasse. 

          Não saberíamos escolher qual o melhor : a estória ou as ilustrações que você mesmo, tão ao seu 

gosto artístico, executou. Esses quadros estão lindos! 

          Sabe, Capistrano ; Nós vimos de uma infância remota, em que a imaginação infantil era aguçada 

pelas ilustrações – autenticas pinturas, como as suas executadas ao pincel brilhante de Francisco Richter, 

especialmente contratado pelos irmãos Weisflog, amigos das crianças, que organizaram sob a orientação do 

Prof. Arnaldo de Oliveira Barreto, a “Biblioteca Infantil” da melhoramentos. Então, sob o fio mágico de 

Andersen  a infância daquele tempo sonhou com “ O Patinho Feio” “Os Cisnes Selvagens”, “ Os 

Soldadinhos de Chumbo”, que até hoje iluminam-nos a imaginação romântica. 

         Depois, a adolescência acendeu-se com a tradução da Condessa de Ségur da Garret-Portugal. Ali, “As 

Férias”, “Paulo” e “Os desastres de Sofia”, vieram-nos com as ilustrações de Doré. 

         A seguir, a juventude coeva abismou-se encantada em Lobato, calcado nos “bicos de pena” de 

Belmonte. E por último, para todas as horas, Francisco Marins, sob a pena ilustrativa de Storni.  

         Mas nunca se nos deparou o próprio Autor ilustrando suas próprias estórias. Que fadas rodearam o 

berço da família aquinhoando os irmãos com todos os dons? Mande imprimir seu livro. Todas as crianças 

gostarão dele! E continue a estória. 
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                                                             BODAS   EPISCOPAIS 

 
         Com a celebração da Santa Missa, domingo último, às dezoito horas, na Igreja Matriz de São 

Benedito, iniciou-se nesta cidade o ciclo de festividades programadas este ano, para a comemoração solene 

e festiva, do transcurso das Bodas Episcopais de S. Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. 

Arcebispo Metropolitano. 

            Estivemos presente naquela festividade, representando não só, a família, como também a ABL, de 

que é Dom Vicente, para honra nossa, seu mais destacado Membro Efetivo.  

            Belíssima cerimônia para a qual concorreram não só os Cursilhistas da Paróquia como também – o 

que é de se destacar – toda a comunidade orientada pelo Revmo. Pe. Iannes Cotia, seu ativo e exemplar 

sacerdote. 

           A simpática Igreja do Largo Carlos Gomes, que abocanhou em dez longos anos de construção a 

antiga e histórica Igrejinha lá plantada por Procópio Mathias e a venerável Irmandade de São Benedito, 

encontrava-se superlotada por todos quantos foram levar a Dom Vicente, a homenagem pessoal, o tributo 

sincero de respeito e profundo apreço. 

          A ocasião foi das mais brilhantes. Ouviu-se, já revivida – agora que S.S.João Paulo II permitiu a 

volta aos textos latinos, a música sacra autentica , na execução da belíssima Missa Solene de Perosi, tantas 

vezes cantada no passado,quando,através da música,chegava-se àquela espiritualidade de há muito perdida, 

agora suplantada pelos tan-tans de violões desafinados e mal tangidos. 

         Foi realmente uma missa solene, muito à altura da dignidade do vulto episcopal celebrante. Não é 

manifestar rabujice piegas de velhas e nostálgicas memórias. Afinal, já conhecemos muita coisa boa, fomos 

– nossas sucessivas gerações – educadas segundo padrões de alto nível musical que coadjuvavam antiga 

liturgia. Nossa cidade possuiu sempre nível cultural elevado e a Igreja predominava nos seus rituais solenes 

de que domingo último, tivemos um belíssimo reflexo. 

        Ademais, bem poucas cidades do Interior possuíram e possuem ainda uma reserva autentica de valores 

musicais. Chegamos a possuir, sob a regência inesquecível de Pe. José Kuster Pisani, uma Associação de 

Canto Coral, de que nunca cessaremos de falar. Sempre contamos com a disponibilidade atenciosa, 

cavalheiresca e sempre atuante de um Prof. Aécio de Souza Salvador. E o que  dizer da obra admirável da 

Profa. Maria Lucia Villas Boas Novelli, conclamando, incitando, doando-se, em favor da boa música em 

nosso meio social? Por que não corresponder às iniciativas sempre louváveis de Ir.Lúcia, ávida por 

organizar um Coral segundo os exatos padrões dos mestres? 

        Somos  bastante sensível à denodada participação das senhoras de nossa grei católica que não medem 

esforços nem sacrifícios para a regular freqüência aos ensaios, aos encontros, no sentido da boa música 

religiosa. Por que não possui a nossa igreja, o seu autêntico Coral? Falta de estímulo, de emulação, de 

liderança? 

        Houve foguetório,houve Corporação Musical afinadíssima e homogênea,houve bolo de aniversário, 

houve discurso do Prof. João Carlos Moreira, dd. Presidente da Câmara Municipal, tudo para – numa 

demonstração cívico-religiosa cultural, levar a Dom Zioni, numa linguagem viva, sincera e espontânea, a 

demonstração de carinhoso apreço que lhe dedica profunda e eloquentemente, a comunidade paroquial de 

São Benedito, à qual, por velhas e sólidas raízes nós pertencemos.  
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                                                                        ABORTO 

 



 
              Agora que a Imprensa de todo o País agita o momentoso assunto do aborto, abrindo-se a polêmica 

Pró e Contra, sentimo-nos no dever cristão de meditar com nossos leitores sobre o assunto, mais 

diretamente dirigido às mulheres. 

              São alguns comentários a fatos que conhecemos e que nos foram trazidos a seu tempo, pelas 

próprias dramáticas personagens. 

              Não se trata de ficção, não! Estejam certos os que nos lêem. São lições de Vida! Sobre cujos 

resultados não incidem as leis humanas, não se aplicam as questões sociais, não se resolvem os problemas 

demográficos. São dramas vividos e que se afogam na irreversibilidade do fato consumado. 

             Nos nossos já longos trinta e cinco anos de magistério particular vimos partirem legiões e legiões 

de crianças que nos voltaram um dia – mercê de uma afetuosa amizade – trazendo muitas delas, na 

fisionomia adulta, as marcas nem sempre otimistas da vitória e da conquista. 

             Desse estranho e complexo macrocosmo extraímos hoje esta crônica. De uma dessas antigas 

crianças – uma menina inteligente, viva, ambiciosa , organizada – acompanhamos mais de perto sua 

ascensão social. Casou-se muito bem e planejou a vida familiar. Três filhos, cada qual a seu tempo, sadios, 

lindos, perfeitos. O marido, profissional capacíssimo, trabalhador e próspero. 

            Só havia uma falha. O sentimento religioso do casal era problema de somenos. Quando se tem vinte 

e tantos anos, a fortuna sorri, a vida decorre agradavelmente, Deus ainda está distante. É fator secundário. 

Para eles. 

           O importante mesmo, para ambos, era uma viagem de há muito sonhada, para a Europa. Nada podia 

impedir. Esquiação nas montanhas alpinas, passeio pelos lagos suíços e um cruzeiro pelo litoral grego. Isso 

era importante como subsídio cultural. Estava nos imperativos do “status” de que gozavam.  

           Mas a jovem esposa engravidou surpreendentemente. Extra-programa. Mais dramático do que isso, 

não poderia acontecer para o casal. E agora? Quatro filhos? De jeito nenhum! O esposo indignado, 

revoltou-se. À esposa cabia a iniciativa. Ele de forma alguma admitia o fato. A pobre moça entrou em 

pânico. Os dias decorriam e a solução imposta pelo esposo tinha que ser dada. 

           Surgiu-lhe na consciência um trágico dilema : aceitar a nova maternidade e perder a paz familiar 

com a revolta do esposo, ou ficar com ele e rejeitar a criança. Sentia-a já no ventre. As desinteligências 

amargavam a vida no lar, até então tranqüila. Resolveu a jovem consultar uma amiga. Essa amiga levou-a 

ao médico. 

           Numa manhã , clandestinamente, um bebê a mais, foi rejeitado pela própria mãe. Um detalhe: ela 

pode ver a criança. Era um menino perfeito, feiçõezinhas regulares, sadio. Fizeram a viagem à Europa. 

Esquiaram na Suíça , viram os lagos já lidos em Lamartine, e puderam percorrer à noite, sob a luz da lua, a 

Acrópole. Como convém a um casal rico, jovem e belo. Cheio de saúde. 

           Cheio de saúde, não. Nunca mais a jovem dormiu tranqüila. Começaram as insônias, os pesadelos, 

as angustias. A saúde não foi mais a mesma. A operação apressada deixara marcas. Que se foram 

avolumando. Ameaçando-lhe os traços regulares de jovem bonita. Emagreceu. O espírito foi-se 

conturbando. Traçando-lhe nos momentos a sós, um trágico vazio. Na mesa havia um espaço vago para a 

cadeirinha de bebê. No carro de luxo, a mesma coisa. O berço já inútil fora relegado para o quarto de 

despejo.  

           Nas suas insônias flutuava-lhe ao redor, no negror das noites, um gélido feto jogado ao lado. O mal 

se agravou. Pouco tempo depois, havia uma casa rica, vazia e silenciosa. Três orfãozinhos eram entregues 

aos cuidados da vovó. 
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                                                                    O   CASAL 
  

 

 

 

                 Casaram-se numa tarde linda de Maio. Frente ao altar, enleados e expectantes, mal ouviram as 

palavras que paternalmente lhes dirigia o sacerdote. Submissão, compreensão mútua, espírito de sacrifício,  

tudo jorrava como frase indistinta, vaga e distante, entre os acordes do órgão, o vozerio dos convidados e a 

ansiada fuga do salão de festa para a viagem de núpcias. 

                 Dispensavam conselhos. Já tinham programado a vida conjugal. Amavam-se. Era o bastante. 

Nem sogra, nem mãe, nem amigos haveriam de influir em sua vida. Começariam por firmar um “modus 

vivende” : ele no trabalho, ela em casa. 

                Que esposa em casa, é a primeira condição no estatuto econômico da família. Levariam vida 

parcimoniosa. Tinham que pensar no amanhã. Nada de gastos supérfluos. Nem filhos. Primeiramente, a 

casa própria. A começar pelo terreno que teriam de adquirir. Bem localizado e amplo. Mesmo de custo 

elevado. Topariam um bom negócio.  

               Depois, a casa. Contavam possuí-la em três ou quatro anos. Boa. Ampla. Confortável . Com 

lareira no grande “living”. E uma espaçosa garage. Teriam ambos, seu próprio carro. 

               A vida foi seguindo. Os anos passando. Companheiros inseparáveis. Mantinham o bom 

entendimento de amigos, de esposos, de amantes. Completavam-se como o verdadeiro casal ajustado no 

temperamento, no amor. 

               Ao seu redor foi-se fechando um circulo pronunciado de egoísmos e distanciamentos. O imenso 

clã a que pertenciam era-lhes inoportuno e insistente. Preferiam viver separados. Tinham tudo, no mundo 

que para si mesmos haviam traçado. 

              Os familiares, em derredor, não perdiam a observação : 

-            E os filhos? Vocês não vão tê-los? O que estão esperando? 

              Fechavam-se ambos, quando questionados, num meio sorriso de auto-suficiência e determinação: - 

Chegará a hora deles, não se apressem! 

              O tempo foi passando. A ambicionada mansão surgira. Decorada segundo o gosto simples e 

apurado do casal. Os amplos janelões deixavam coar, romanticamente, a luz argêntea dos luares azulados, 

nos longos estios. No inverno, a lareira acolhedora golfava jorros tépidos no vasto salão onde se encolhiam 

ambos preguiçosos, gostosamente acomodados frente à televisão a cores. 

              Tudo era silencio que escorria na amplidão individualista de um mundo que começava a 

impressionar. Afinal, estavam sozinhos. E é horrível a solidão. Mesmo a dois. Longe do mundo e de seu 

calidoscópico girar. Nunca se lembravam dos outros. E os filhos, quando os teriam? 

              Procuraram o médico. O melhor, o mais especializado. O diálogo foi curto e incisivo : 

-            Quantos anos a senhora tem? 

              Ela respondeu. 

-            Por quantos meios a senhora evitou os filhos? 

             Ela explicou, enleada e confusa. 

-            Chegou a gerá-los? Quantas vezes?] 

             A tudo ela respondeu. Com sincera ansiedade. 

             Passados dias, voltaram ambos a saber dos resultados dos exames a que ela se submetera. E a 

resposta, paternal, compreensiva, humana, foi decisória e definitiva : 

-           A senhora se inutilizou, no fluir dos anos. Nunca mais poderá ser mãe.   

            A solidão aumentou, de forma aterradora. Antepunha-se-lhes o futuro, como um túnel escuro, de 

vagas formas, imprecisas, doloridas, chorosas, infelizes. Longos silêncios cobriam agora, as horas de 

insônias e de incertezas.  

            Uma única vez , se separaram.Ele ia a serviço. Uma longa viagem pela ponte aérea. Houve um 

acidente. Ele não voltou mais. Ela se transformou numa sombra. De remorsos e de sofrimento. 
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                                        XV CENTENÁRIO DE SÃO BENTO 
 

 

           Reportamo-nos  ao transcurso da data de 21 de Março último, quando a Igreja celebrou com reais 

pompas, porém, na discrição dos mosteiros, o transcurso do XV Centenário de São Bento, um dos gigantes 

da Fé, muito antes dos tempos modernos, quando o grande Império Romano ruia sob a fragmentação dos 

imensos contornos e o esboroar-se de uma civilização tão grande quanto corrompida. 

           Lendo o belíssimo panegírico feito na data, no Mosteiro de Singeverga, em Portugal, pelo Exmo. 

Cardeal-Patriarca de Lisboa, é-nos prazeiroso destacar aqui, alguns belíssimos pensamentos que tão bem 

cabem à atualidade que vivemos : 

         “Se Bento de Núrcia não tivesse existido, o mundo de ontem e de hoje teria uma fisionomia diversa. 

Na realidade, foi São Bento, com a sua regra e os seus monges, quem em larga medida moldou a face e a 

alma da Europa medieval, que mais tarde viria a projetar-se nos novos mundos de aquém e além-mar”. 

        “Por isso, ele é justamente chamado “Pai da Europa” e “Padroeiro do Continente”. “ Bento conheceu, 

de perto, o ambiente degradado e corrompido de seu tempo. Quando, ainda jovem, estudava em Roma as  

artes liberais, teve ocasião de ver si, com imensa tristeza, o popular das heresias que arrastavam no vértice 

subversivo do erro muitos dos espíritos mais belos; o rebaixamento dos costumes públicos e privados; o 

atoleiro sensual em que se envolvia a mocidade galante e mundana de seu tempo”. 

         “E surge-nos então, o primeiro aspecto atual da mensagem de São Bento. “ Retira-se para se esconder 

com Cristo, em Deus. Sai de Roma, não para fugir aos valores de uma civilização que, embora decadente, 

era ainda depositária de enormes riquezas culturais. Esconde-se em Subíaco e, durante três anos, treina-se 

na perfeição evangélica,  preparando-se assim para insuflar uma nova vida no mundo agonizante de então”. 

         “Será, de fato, São Bento e os seus monges quem há de meter mãos à obra ingente da reconstrução da 

Europa”. “ . . . e conseguiu assentar à mesa da Igreja e do progresso os povos rudes e ferozes da selva, 

incutindo-lhes no espírito hábitos de trabalho e de virtude,abrindo-lhes a inteligência para a literatura e para 

a arte, e fundindo-os todos, finalmente, numa grande família.” 

         É ainda São bento quem nos diz, tão atual e vibrante, como o foi, no seu longínquo século cinco : 

       “. . . O progresso dos povos e das civilizações não se obtém pela rutura com os autênticos valores do 

passado. Estes, constituem sempre uma herança preciosa que é preciso salvar, por entre as transformações, 

e saber integrar nas sínteses culturais renovadas”. 

        É dele ainda, o pensamento admirável : “ que a fecundidade das grandes revoluções sociais nasce da 

interioridade dos homens, e, por vezes, da chama espiritual que um é capaz de comunicar aos outros”. 

       “A interioridade de si mesmo, foi sempre a condição essencial para a realização da verdadeira 

humanidade de todos os tempos. Não é realmente homem em plenitude aquele que for incapaz de se 

assumir na lucidez da consciência, de se conhecer por dentro e de se projetar na vida a partir daí” 

       E vem Sto.Agostinho, em favor de tão grande herói da Fé : “ Não divagues por fora de ti, entra em ti 

mesmo : a verdade mora no homem interior”. 
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                                  VISITA DO PAPA JOÃO PAULO II 

 

 
              Segundo tudo indica, estará S.S. o Papa João Paulo II entre nós, em Julho próximo, prolongando-

se sua estada brasileira por uns dez dias. Além da movimentação diplomática, organiza-se aqui, ali, por 

onde marcará o vasto roteiro Norte a Sul, um grande programa de recepção com a participação prioritária 

do Episcopado Brasileiro e – mais do que isso – do povo brasileiro, eis que somos a maior Nação Católica 

do mundo. 

              Sobre o inusitado do acontecimento, giram ao redor, as mais desencontradas e descabidas 

manifestações a que não falta a nauseante fraseologia critica irreverente do pseudo-jornalismo internacional 

arvorado numa auto-suficiência atrevida e ousada. 

              Trata-se, numa só pessoa, da visita oficial de um Chefe de Estado e da autoridade máxima da 

Igreja Católica Apostólica Romana. Como Chefe de Estado, muito pouco poderoso, senhor de um pequeno 

domínio territorial com uns poucos cidadãos e uma força militar, representativa apenas, nos poucos 

guardas-suiços que pitorescamente o resguardam, não de uma invasão furibunda mas sim, das apoteóticas 

manifestações de Fé e de grandeza espiritual. 

             O comovente dessa visita é que, pela primeira vez na história pátria,teremos tão próximo de nós, o 

Pontífice Máximo e nem assim, dentro de nosso Estado, ali, na Capital por umas tantas horas, não lhe 

poderemos defrontar o olhar tranqüilo, a fisionomia sorridente e amável , a presença atraente e acolhedora 

de Pastor e Guia supremo.A TV, em compensação, no-lo trará mais para perto. 

             Tivemos no passado, sem que o intuíssemos, outras presenças papais. Quando ainda cardeal, 

acaminho da Argentina, no encerramento do Congresso Eucarístico Internacional , por aqui passou 

Eugenio Paccelli, mais tarde, o grande Pio XII. Posteriormente, como enviado especial do Vaticano, 

visitava-nos, ao nascer Brasília, o Cardeal João Batista Montini ,que a História imortalizou como Paulo VI.  

Agora,teremos realmente,entre nós, o Papa João Paulo II. Que não vem como panacéia universal, mas sim,  

para compreender-nos, incitar-nos à vida mediante a prática maravilhosa da espiritualidade e da oração. Eis 

Karol Wojtyla. 

            Em João Paulo II nós teremos a presença real de uma das maiores figuras de nosso século em 

declínio : sábio,humano, bom, compreensivo, grande.Sábio, porque sua imensa sabedoria traduz a vitória 

da inteligência sobre as vicissitudes da vida. Criatura sofrida desde a infância, cidadão de uma pátria 

invadida,sofrendo na própria carne os guantes de uma dominação implacável esse homem solitário 

sobrepôs-se a todos os sofrimentos,conhecendo de perto o trabalho humilde, escravizante, cerceado. É um 

exemplo admirável de auto-domínio, de firmeza de caráter, de inteireza e de grandeza humana. 

           Do sofrimento cruel em que temperou sua mocidade, saiu-se o homem admiravelmente talhado, 

compreensivo e profundamente conhecedor das fraquezas humanas. Conhece de todos os povos, as 

misérias, as lutas,o surdo e teimoso esforço da sobrevivência. Entende a terrível fase histórica por que 

passa esta civilização em declínio. E vem-nos assegurar que a única fonte da perenidade está no Evangelho 

de Cristo. 

          Sua fisionomia de sexagenário é mais uma exuberante manifestação da jovialidade espiritual que lhe 

dimana a imensa bondade. De chapéu mexicano ou cocar africano,de colar hawaiano ou de chapelão de 

couro nordestino, não importa, João Paulo II é a expressão maravilhosa do amor cristão que toma nos 

braços e beija os pequeninos, que acaricia o rosto febril no leito dos hospitais ou que paternalmente afaga 

os cabelos dos condenados por trás das grandes. Ele revivifica as lições evangélicas e humaniza as pegadas 

apostólicas, levando Cristo às gentes. 

         Essa figura carismática, espiritual, humana e sobretudo grande, não nos trará o remédio para nossos 

problemas e misérias nacionais. Não vem ditar normas de civilidade e de comportamento nacional. Muito 

mais do que isso, na sua presença sintetizará, por onde quer que vá, um só modelo de conduta humana : a 

revalorização do homem pela reformulação da espiritualidade de há muito perdida. 
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                                             DOM   ZIONI   EM   ROMA 

 

 
              Dentro de breves dias estará partindo para Roma, em viagem “ad limina” a que,periódicamente, 

estão sujeitos  os Bispos do Brasil, S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni,dd. Arcebispo 

Metropolitano, figura respeitável da Igreja e caríssima à imensa grei da não menos grande e ponderável 

região arquiepiscopal de Botucatu, uma das maiores Províncias Eclesiásticas do Estado. 

              Em seu encontro com o Papa João Paulo II, estará S. Exa.  Revma. , apresentando alentado 

relatório com destaque especial sobre a Pastoral Regional donde se distingue o capítulo importante da Obra 

Seminarística em floração admirável em nossa Arquidiocese. 

              Em sua estada em Roma, assistirá Dom Vicente Marchetti Zioni às solenidades da Beatificação de 

José de Anchieta, o primeiro Santo Brasileiro, não por raízes de berço, mas pela projeção impar na obra da 

catequese, fulcro histórico sem precedentes nos primórdios da civilização brasileira. Outros Bispos 

paulistas, distinguidos também pela Santa Sé,estarão presentes. 

             Após Roma, onde permanecerá por uns dez dias,estará Dom Vicente em viagem ao Oriente Médio, 

quando então percorrerá em peregrinação religiosa, os Lugares Santos, preferencialmente aqueles que 

marcam Belém, Nazaré e Jerusalém , roteiro esse que Dom Zioni descreve doutoralmente nos Evangelhos 

segundo a Vulgata, que ele traduziu para o português.  

             Essa viagem é uma homenagem que as Paróquias da Arquidiocese lhe oferecem em regosijo pelo 

transcurso de seu jubileu de prata episcopal, a ocorrer em 29 de junho próximo,cujas comemorações nesta 

cidade desenvolver-se-ão em Agosto futuro, já iniciadas pela Matriz de São Benedito. 

            Daqui deixamos a S. Exa. Revma. Com os augúrios desta coluna, a homenagem primeira da família 

botucatuense, com os votos de feliz viagem e breve regresso, e que a visita à Cripta Vaticana invoque para 

este povo bom, ordeiro, sofrido e amigo da paz, todas as bênçãos divinas por intermédio dos santos papas 

que lá repousam. 

           Alguém, graças a Deus, lembrou-se de Botucatu aniversariante, nos seus gloriosos cento e vinte e 

cinco anos de existência. Alguém, a quem moveu a gratidão, o mais nobre atributo de ser racional. Alguém 

que por aqui passou e que, em não sendo botucatuense, hauriu, no antigo tempo, as luzes da instrução, do 

saber e do civismo de que foi a querida Escola Normal o farol inextinguível. Alguém que entende a Política 

como foi ela realmente ideada pelos filósofos da Antiguidade e que se põe a serviço de um povo numa 

demonstração inequívoca de democrática formação. 

           Obrigada, Prof. Octacílio Alves de Almeida, formando – normalista dos idos de 1930, radicado na 

terra por laços de amizade, de matrimonio e de afetividade. Obrigada pela Botucatu de hoje, sacrificada à 

anemia interna e à voracidade externa dos que não lhe podem competir em civismo e grandeza. 

           Depende de quem o cita e do porque o cita. O nome de Botucatu tem sido muitas vezes mencionado 

pela imprensa televisiva e jornalística. Ressaltamos aqui, com ufania, uma das interessantes entrevistas 

irradiadas pelo Canal 13, em 18 último,através do programa Hebe Camargo.Um dos maiores mestres em 

Ecologia proporcionou uma belíssima lição aos ouvintes , falando especificamente sobre a poluição 

alimentícia. Abordado o tema de ordem geral, passou às detalhadas explicações sobre o perigo dos 

alimentos diariamente consumidos pela população brasileira, incluídos enlatados, e deteriorados os 

oriundos dos campos, pela poluição dos produtos químicos.  

           Salientando a pesquisa cientifica  e os esforços que se vem despendendo nos maiores centros do 

mundo como Japão, Alemanha e países nórdicos, no sentido de restabelecer o alimento puro, o mestre 



apontou no Brasil, um único centro, localizado no Estado de São Paulo – interior : Botucatu, através da 

Estância Demétria. 

          Conhecemos a Estância e lá somos recebida amigavelmente porque, realmente,é uma parada 

admirável. Ar puríssimo, cultivo agro-pecuário isento de qualquer incentivo químico, riqueza de 

experiências e conhecimentos. E sobretudo, acolhida cavalheiresca e cordial. Nossos sobrinhos devoram os 

queijos da Estância Demétria. Que merecerá de nossa parte, uma crônica especial. 
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                 FUNDAÇÃO MARIA LUIZA – OSCAR AMERICANO 

 

 
                Em sua recente visita a São Paulo,ocorrida em 24 de Maio último, inaugurou o Presidente 

Figueiredo mais um novo Museu da cidade, cujo acervo artístico representa não só uma imensa fortuna 

como também, riquíssima fonte histórica sobre cultura e arte brasileira. 

               Com o nome de seus proprietários, “Fundação Maria Luiza –Oscar Americano”, o riquíssimo 

Museu localiza-se numa grande e soberba mansão que ocupa o centro de uma área de setenta e cinco mil 

metros quadrados, circundada por um parque cultivado onde se encontram cerca de vinte mil espécies de 

árvores selecionadas das melhores essências florestais brasileiras: 

               As alamedas largas e longas permitem belíssimo e salutar passeio pelo imenso parque que é um 

desafio ostensivo à poluição ambiental paulistana. 

               Das suas coleções preciosas, dizem as fontes informativas, consta um acervo em prataria antiga 

brasileira, de valor inestimável. Além disso, móveis de arte colonial autentica, entalhes finíssimos, quadros 

originais, principalmente algumas raridades de Franz Post, pintor holandês vindo ao Brasil com Mauricio 

de Nassau. Esses quadros, como os de Debret, Rugendas e Lund, retratam habilmente o Brasil colonial dos 

séculos XVII e XVIII, completados por Spix e Martius. 

              O rico Museu é um legado da família Oscar Americano para São Paulo e o Brasil. No ato 

inaugural, enaltecendo a memória dos pais, falou um representante da família, enfatizando a obra grandiosa 

de um testamento fielmente cumprido. O Museu caracterizar-se-á, segundo a determinação testamentária, 

pela sua constante dinâmica, vale dizer,estará sempre se enriquecendo de novas e históricas peças , o que é, 

para a família doadora, um religioso e sério compromisso. 

             O precioso acervo foi sempre uma das mais nobres e altruísticas preocupações dos doadores que 

não mediram esforços no sentido de adquirir, no estrangeiro, as peças relacionadas principalmente com a 

história pátria. Frequentando os leilões categorizados da velha Europa, Oscar Americano propôs-se 

recambiar para o Brasil, objetos autênticos e artísticos que o mau uso exportara entra-fronteiras. 

              Esta é, como subsídio histórico, a grande importância do precioso acervo ora aberto a visitação 

publica e ao conhecimento dos apaixonados pelas pesquisas histórico-artísticas do país. Há nobreza , 

altruísmo e grande lição cívica numa doação dessa natureza. 

              Há algo de muito significativo, para nós botucatuenses, nesse mais  novo Museu paulistano.A 

belíssima mansão onde ele se situa, foi planejada e construída, a pedido de Oscar Americano, pelo 

engenheiro botucatuense Oswaldo Bratke, de velha e histórica família alemã, moradora em Botucatu, nos 

fins do século passado. 

             A família Oskar Bratke, foi por longos anos, nesta cidade, proprietária da Papelaria e Tipografia 

Art Nouveau, que passando a outras mãos, deu origem, mais  tarde à popular e querida Casa Carlos, hoje 

de propriedade do amigo Orestes Tortorella, tão bem gerenciada agora pelo Zezinho, seu filho. 
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                                                                         ANCHIETA 

 

 
               Em meio a um cerimonial pomposo como o realiza a Igreja Católica em ocasiões tais ; com a 

presença, na rica hierarquia vaticana, de ilustres Antistites brasileiros já em Roma – dentre eles S. Exa. 

Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano de Botucatu – entre o incenso, os 

solenes cânticos dos corais gregorianos e as expressões latinas consagratórias, será elevado à honra dos 

Altares, em 22 do andante, o venerável Pe. José de Anchieta, primeiro Santo brasileiro. 

             O primeiro passo glorioso dessa santificação repousa na devoção popular que o inefável jesuíta 

conquistou já em vida e consolidou-a após morte, pelos seus incontestes milagres. São decorridos já 

trezentos e oitenta anos de seu passamento e aquelas admiráveis virtudes apostólicas que o fizeram grande, 

na terra de gentios, entre os pequenos, desamparados e humildes, conferem-lhe hoje, de Venerável a Beato, 

o caminho da Santificação. 

            O Brasil já tem o seu Santo. Um Herói da Fé. É algo que para os humanos, os apegados ao terra-a-

terra, não lá como autêntica honraria. O que é afinal, ser Santo nestes dias cruéis quando o espírito abdicou 

em completa rendição aos apetites materiais? O que vale ser Santo quando a criatura hoje se imola sim, 

mas em busca de outras heroicidades com que lhe acena o ilusório bafejo humano? Afinal, existem já 

tantos heróis. O que isso agora de Herói da Fé? 

           José de Anchieta se incrusta nas páginas da história-pátria como preciosa gema de múltiplas faces a 

rutilar cada uma, suas excelsas e inexcedíveis virtudes. Sua figura é, no grande palco tropical do 

colonialismo lusitano a luz augusta e abrangente de nossas primeiras grandezas. 

           Já se foram de há muito as primeiras declamações infantis : “ . . . e fundou com Nóbrega , em 

campos de Piratininga, o primeiro colégio donde brotaria um dia a cidade de São Paulo”. 

          Anchieta é muito mais que isso. Joana D’Arc fez mais pela França do que a dinastia dos Luizes. 

Anchieta preenche sozinho a grandeza histórica deste país-continente. Ambos lavraram a terra 

inescurecível do espírito. 

         Seu ancestral Loyola sacudira a Europa num dos mais vigorosos movimentos de contestação a 

reforma protestante. A Companhia de Jesus, vitoriosa ao Velho Mundo, ensaiava suas primeiras conquistas 

no Ocidente. As regras da Ordem orientavam-se no estudo profundo, na meditação, na leitura disciplinada 

e na oração, sedimentados na ativa apostolicidade. O furor protestante amainara e a juventude da época 

suavizava os ardores juvenis nas ânsias do espírito em demanda do Bem. 

         A Universidade de Coimbra reunia a fina flor da época. Uma estranha e pertinaz moléstia queimava 

os pulmões do seminarista. Ademais, uma escada lhe cai às costas, marcando-o para o restante dos dias. 

Urgia uma mudança de clima. Para morrer, talvez. E por esses insondáveis desígnios do Alto, em 13 de 

Julho de 1553, aporta Anchieta, com outros companheiros febris e doentes , em terras da Bahia. O 

admirável clima tropical oxigena-lhe e cicatriza-lhe os pulmões definitivamente. Começa aí a onda 

miraculosa do maior apostolado de que se tem notícia no Novo Mundo. 

          De um relance, há dois grandes trabalhos a realizar : salvar o “asselvamento” dos brancos dominados 

pelo feitiço tropical e levar o Evangelho às rudes populações autóctones presas elas também ao 

primitivismo natural de uma região circunscrita à lei da selva luxuriante, paradisíaca, rude, canibalesca. A 

tarefa ingente demandava uma couraça moral muito resistente. A vida de Anchieta é um modelo de pureza. 
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                                              JOÃO PAULO II  E  ANCHIETA 

 

 
           Exatamente no próximo domingo, 22 de junho de 1980,está o Brasil  católico integrando na 

Agiografia Universal, um santo eminentemente brasileiro,não por nascimento, já o sabemos, mas por tesse 

dedicado a vida inteira – 42 anos de sua longa existência – à obra de catequese no país colonial do século 

XVI. 

           E a próxima viagem de dez dias em terras brasileiras,realizada por S.S. o Papa João Paulo II, no-la 

dará, a Beatificação, como benção – usemos a expressão “Urbi e Orbi” – para o País e o mundo, 

manifestando uma vez mais, a transcendentalidade do fato puramente religioso frente às contingências 

materiais e dramáticas em que se abisma o Universo. 

           Enquanto se discute em todas as esferas do conhecimento humano o perigoso momento que a 

humanidade acaba de viver frente ao erro do computador que quase nos leva à ruína atômica, vem-nos essa 

figura  toda de branco, transudando espiritualidade, braços abertos na mais fraterna mensagem de paz, a 

nos dizer que sobe aos altares da santidade um jesuíta que há trezentos e tantos anos atrás se dedicou aos 

gentios numa forma quase ininteligível de Fé. 

           Que virtudes exornaram esse filho de Loyola ? Que fez ele mais do que o faz hoje, a duras penas, o 

operário na fábrica, o caixeiro viajante em suas doridas andanças, o mestre escola numa classe de alunos 

incivilizados, o juiz incorrupto frente ao nepotismo que subestima a Lei e a desrespeita; o governante 

enfrentando as mazelas administrativas, o homem comum lutando por sobreviver? 

           Primeiramente, ele deu de si – corpo e alma – para a catequese que não busca as glórias humanas. 

Todas as atividades individuais visam ao interesse mediato da sobrevivência. Anchieta enfrentou o mundo 

desconhecido do Ocidente para a evangelização numa total doação da própria vida. 

           É um fenômeno difícil de entender para o comum dos mortais, esse de sonhar humanizar o gentio e 

salvar da humana ruína, o branco perdido nas selvas. Isso é apostolado. 

           A grandeza de sua vida está em que ele precedeu toda forma de sacrifício humano, na demanda das 

almas. Ele singrou mares bravios, arrostou tempestades, varejou rios e florestas densas, escalou montanhas, 

percorreu planícies, buscando o homem em todos os grotões ou na soturna agonia de uma vida malbaratada 

e arruinada. Defrontou feras e homens aos caminhos solitários percorridos ou acaçapados aos vícios do 

Novo Mundo. 

          Aqui no Brasil colonial já então objeto da cobiça estrangeira ele preencheu todas as páginas 

esplendidas de heroicidade histórica : foi catequisador com os pioneiros; defendeu os índios levado pelo 

arroubo missionário da caridade cristã. Foi o civilizador, o mestre e o enfermeiro, foi teatrólogo e médico, 

foi mediador e diplomata, foi poeta e refém nas praias solitárias e inseguras de Iperoig. Construiu cidades e 

uniu o Brasil de Norte a Sul. 

         Foi antes de tudo, a primeira página de nossa Literatura. Poliglota e estudioso,falou entre outras,o 

tupi-guarani e transmitiu ao gentio o doce idioma lusitano.Foi escritor esmerado e grande pensador. O 

acervo de seus escritos – livros, sermões, poemas e sobretudo a imensa epistolografia deixada, foram a 

fonte principal de sua beatificação. 

        Santidade essa que o guindou aos altares mercê de seus inúmeros milagres. Pureza de vida, cândida 

doçura, espiritualidade candente, tudo ele concentrou no amor a Deus. Fez da vida um holocausto. Ilustrou-

se para conviver com a ignorância. Casto e puro conviveu com os vícios, a solércia e traição. Venceu entre 

os homens, pela bondade. E ganha agora o céu, pela santidade. 
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                         PEREGRINAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II  

                                                        

 
             Do Zaire, coração da África , para a França, capital do mundo. Da Catedral de Quinxassa, para 

Notre Dame de Paris e dali, para Lisieux. Agora, dentro de breves dias, da Catedral de mãos postas – obra-

prima de Niemeyer – para o Santuário Nacional de Aparecida do Norte. 

            Esses são os pontos altos da peregrinação apostólica de João Paulo II pelos caminhos do mundo no 

roteiro mais altamente significativo e apoteótico destes últimos tempos.  
        Ele se sobrepõe a quaisquer outros assuntos de natureza internacional. Esses, são obra dos homens. 

A supremacia balística  dos possuidores  da bomba H; a insaciável fagomania  moscovita em demanda dos 

pontos-chave na bacia mediterrânea; a rigorosa e discutida inclusão das nações no Mercado Comum 

Europeu, entre as mais ricas e poderosas; a insofrida ganância  árabe desequilibrando a economia mundial, 

tudo isso e mais as coisas corriqueiras e breves, tudo se desfaz de uma hora para outra consoante a maré 

interesseira das conversações terrenas. 

            Ele, porém, que apenas pede a “verdade pura e simples entre os homens”, ele se faz o arauto de uma 

mensagem que transcende a falácia humana. Ele traz um convite de paz que abraça todas as criaturas 

transpondo todas as barreiras preconceituosas de cor, religião, castas  ou nações. 

            Ele é o homem sofrido da última guerra mundial. Ele testemunhou todos os horrores da intolerância 

, conheceu os imensos blocos cinzentos de Nowa Huta, cidade sem igreja, destinada ao Homem Novo 

concebido sem Deus pelo materialismo esquerdista. 

            Ele não é apenas um Chefe de Estado. Em cada ponto de sua peregrinação ele deixa impregnada 

com a irradiação envolvente de sua grandeza espiritual, a mensagem matafísica que desarma os espíritos e 

congrega os homens de boa vontade. 

            Anteriormente, na Polônia, sua terra natal, ele recitou o “ De Profundis ” ante os fornos crematórios 

nazistas. Em Auschwitz, na cela de Maximilian Kolbe ele se deteve em silencio ante a grandeza imensa 

daquela vida sacrificada em holocausto a família. Lá , ante a imagem preta da Virgem de 

Czestochowa,santuário nacional dos poloneses, ele reafirmou ao mundo que  “ o paradoxo maior de 

Auschwitz é o perdão e a reconciliação”. 

           No México, em peregrinação a N.Sra. de Guadalupe, ele lança ao mundo a caridade e a 

redistribuição equânime dos bens que sobejam para uns poucos e faltam para a maioria. E lembrou a 

distribuição dos pães para a multidão faminta do deserto. É o Evangelho que ele vem reviver para que ao 

mundo haja paz. 

           Agora, entre nós, ele vem conhecer desde as maravilhas singulares das águas do rio Negro às 

extensões oscilantes dos trigais do Sul. Vem constatar as potencialidades deste país-continente em que 

Deus pôs suas complacências. Vem reafirmar-nos que nosso povo não conheceu jamais os trilhos trágicos 

que levaram ao genocídio. Que nosso asfalto se abre à amplidão sem fim na imensa vastidão territorial 

forjada em dia pelas botas dos Borba Gatos e pela sotaina civilizadora dos filhos de Loyola. 

           Vem reafirmar-nos, em sua linguagem elegante e incisiva que a nossa densidade populacional – 

onze habitantes por quilometro quadrado – não necessita de limitação de natalidade e nem justifica as leis 

favoráveis ao aborto. Vem dizer-nos em poucas e significativas  palavras que o solo rico e ubertoso precisa 

do trabalhador do campo e do incentivo oficial à produção. Vem dizer-nos que a educação é fundamental à 

ordem e ao progresso da sociedade. Vem dizer-nos ainda, que acima de tudo, está a harmonia social que só 

se ajusta verdadeiramente dentro da vivência evangélica. 

          E terminará por certo, pelo triunfo da Igreja através de seu próprio verso que diz : 



                   “ Pedro, você é o chão; e que outros possam caminhar sobre você . Guia os passos, para que os 

espaços possam ser um só”. 

 

                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 27/06/1980 ) 

 

 

 

 

                          PEREGRINAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II 

                                                     II 

 

 
                Foi necessário que de  Roma nos chegasse à última hora quase, um telegrama papal pedindo se 

incluísse, no vasto programa elaborado para seus dez dias em terras brasileiras, um encontro com os 

intelectuais patrícios. 

               E aqui consideramos como intelectuais, não só os profissionais da pena mas também, educadores 

e educandos em todos os níveis de escolaridade. Imperdoável omissão, não há o que negar. Mas a 

penetrante acuidade do Pontífice diplomaticamente preencheu a falha lamentável. 

               Organizou-se então, de imediato, um rol de pelo menos cerca de oitenta nomes, das várias Artes 

para, improvisadamente defrontarem a fala serena, incisiva, vivida e persuasiva de Sua Santidade que a 

tudo penetra com sua polimorfa cultura e incrível sabedoria. 

               Em todos os países que S. Santidade vem percorrendo, há com bastante ênfase , o seu encontro 

com a classe pensante nacional. Na África , ao defrontar-se com a diplomacia reunida para recepcioná-lo, 

João Paulo II, diplomata por excelência, ressaltou a importância do relacionamento internacional pondo em 

tais relações o grande dever de se preservar,pelo reto desempenho das negociações entre os povos, a 

solicitude pelo bem comum, pela paz mundial. Ainda no Continente Negro, perante milhares de 

professores e universitários reunidos no Palácio do Povo, ele os concita ao amor ardente da verdade 

encorajando-os à investigação cientifica sem que se percam os rumos da dignidade humana. 

             Dias depois, na França, o mais jovem e jovial Papa deste século, de novo insiste em estar entre 

intelectuais que ele já conhecia nas sucessivas missões cardinalícias doutros tempos, assegurando-se agora, 

uma vez mais, pela transparência cristalina do pensamento francês, da fidelidade cristã daquele povo 

históricamente chamado “ o filho predileto da Igreja”. 

             Reunidos no “ Parc dês Princês”, mais de cinqüenta mil estudantes acorreram ao seu aceno e ali, 

mudada inteiramente a estrutura de seu discurso para o momento, João Paulo II deixou-se contaminar pela 

exuberante alegria, pela cálida ternura da recepção estudantil extravasando o carinho que sente pela 

mocidade, ele mesmo um jovial, estudioso e atlético eterno aluno. 

             Desse encontro, são tantos e tão enternecedores os seus pensamentos sobre a juventude, que uma 

antologia poderia enfeixá-los como sábias lições de humanidade. Sintetizamos aqui um só que abarca os 

amplos limites de seu amor aos jovens : “ Desejo-vos verdadeiramente que corrijais o desafio deste tempo 

e que vos torneis todos os campeões do domínio cristão do corpo. O espírito éo dado original que distingue 

fundamentalmente o homem do mundo animal e que lhe dá um poder de domínio sobre o Universo”. 

             Nada mais certo, portanto, que em sua estada brasileira, queira S. Santidade falar aos intelectuais, 

achegar-se à classe universitária, aos estudantes em geral, penetrando-lhes, num resumo cultural brasileiro, 

o pensamento cristão. 

             Somos filhos e herdeiros da civilização latina. Nascemos historicamente de uma Nação 

inteiramente crista empenhada com a colonização, em difundir a doutrina cristã. As nossas primeiras 

escolas tiveram o carinhoso principio jesuítico de formação e de educação. 



             Isso tudo não pode ser relegado nos dias atuais, quando a influencia tecnocrata tende a transformar 

inteiramente os princípios formativos brasileiros.  

             De Roma herdamos a estrutura jurídica; da França, as lições multifacetadas do intelectualismo. De 

Portugal haurimos a ética formativa e a magnífica espiritualidade, vale dizer, cristandade, que nos faz, sem 

temermos, ser a maior nação católica do mundo. 

             Como não integramos um programa com a intelectualidade patrícia? O Sumo Pontífice vem 

abraçar a todos e afirmar-nos uma vez mais, dentro do Evangelho, que somos todos um povo de Deus. E 

que para Ele caminhamos. 
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                                           O  ESTADISTA  DE  DEUS 

 
                       Quando este número da “Gazeta” estiver circulando entre seus leitores, estará rompendo os 

céus dos trópicos, a caminho da casa, o homem mais discutido deste fim de milênio . Karol Wojtyla retorna 

ao Vaticano. 

                       Fica-nos para sempre na memória sua imagem serena, a bracura imaculada de sua fala 

tranquila e o reflexo luminoso de sua inteligência invulgar, animados pela espiritualidade de uma Fé 

mosaica como tão bem retratou o povo cariosa fixando-o, como “João de Deus”, nas páginas do 

cancioneiro popular. 

                      Caminhando por sobre as nuvens ou o asfalto, ancorou aqui  e ali, assenhoreando-se em três 

latitudes distintas, das três culturas diferentes que caracterizam este imenso País. 

                      Conheceu a região-centro por Brasília que é o paradoxo frisante do âmago brasileiro. 

Recebeu o carinhoso afeto de Minas, a exuberante alegria do Rio e a desordenada acolhida de São Paulo, 

misturada a “slogans” de massa incompatíveis com a ocasião. No cotejo das recepções não temos muito de 

que nos orgulhar. 

                      No Sul, foi a calorosa acolhida de culturas européias transplantadas que, fixadas em terras 

brasileiras não perderam as características de origem. Bem se pode avaliar o esmero com que foram 

programadas as visitas sulinas. 

                     Depois o Nordeste e o Norte, oferecendo-lhe na espontaneidade nativa de sua gente simples e 

sofrida, o painel espelhado e amargo do subdesenvolvimento e das discrepâncias sociais. 

                     Dominou todos os editoriais e os mais emperdenidos e recalcitrantes espíritos estenderam-lhe 

as mãos, num belíssimo transbordamento ecumênico. Não falou sequer uma vez, do domínio 

computadoresco. Silenciou por dez dias de permanência, as tiradas demagógicas. Sua cálida voz, 

persuasiva, mansa e profunda arrefeceu os ardores violentos dos extremismos de esquerda e direita. No 

entanto, tudo isso se intuiu no enunciado sereno da timbrada e dominante tônica de seus sessenta e tantos 

discursos, lidos programadamente a todas as camadas sociais ressaltando num só e único pensamento, a 

revalorização do homem pela supremacia do espírito. 

                   O mundo todo, convergirdos os olhares para o Ocidente ouviu e comentou a mensagem do 

Papa. Só não o entendeu, aqui, quem não se dispôs, voluntariamente, para tanto.  

                   Suas programações tem a característica da universalidade pois que dimanam de dois milênios 

de Evangelho e se estendem a todas as latitudes. 

                   A sedução envolvente desse homem carismático está, mais proximamente de nós, no domínio 

total de nosso idioma. As nuances dialetais, o próprio sotaque afrancesado denunciador das missões 

diplomáticas do passado, deram-lhe uma singularidade atrativa. Falou português como um mestre. O seu 

claro enunciado vasado com elegância, correção e estilo, conferiram-lhe o magistral conhecimento de 

nosso idioma. 



                  Há um tom atrativo no seu “Brésil” tantas vezes repetido e ouvido com agrado. Ligando o final 

plural dos verbos à vogal inicial do cursivo discurso, mais denunciou a fluidez encantadora da linguagem 

diplomática. 

                  Mais sedutora ainda a sua versatilidade. Karol Wojtyla não repete adjetivos. Às figuras 

belíssimas do pensamento fluem sempre novas, sempre plenamente audíveis, sempre profundamente 

atraentes. 

                    O mais critico dos jornais brasileiros, o querido “Estadão” chamou num rompante inusitado de 

comoção, o “Estadista de Deus”. 

                    Saibamos receber-lhe a embaixada . Saibamos praticar-lhe as profundas admoestações. 

Saibamos aceitar-lhe as diretrizes. 

 

                                                                   (  A Gazeta de Botucatu – 11/07/1980 ) 
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                                         A  LUTA  CONTRA  O  CÂNCER   

 

 
             Ela  é, desde há muito , um dos tipos de mulher que amealha todo o nosso respeito e absorve toda a 

nossa admiração. Nesta quinzena de dias, por duas vezes, vimo-la pelos canais televisivos dando com sua 

esclarecida experiência  e seu devotado amor à causa, seu recado de Mulher. 

            Carmen Annes Dias Prudente, a Diretora do Setor Infantil do Hospital do Câncer , em São Paulo. 

Em sua equipe de voluntárias – e não são poucas – há gente nossa lá, dispondo de seus vagares raros, 

dedicando semanalmente, quando não serviços programados, mas a contribuição generosa de uma hora de 

visita aos vários pavilhões, levando a solidariedade a cada leito onde a esperança definha lentamente entre 

as dores mais atrozes e a angustia maior da certeza de estar chegando ao fim. 

            Essa gaúcha admirável, que trás nos olhos a chama sempre fiel de um ideal extraordinário; que em 

meio à sua conversa encontra sempre um pensamento voltado para o esposo de há muito desaparecido; essa 

mulher frente à qual, no vídeo, sentimo-nos na pequenês da inutilidade, essa mulher há dias, entre um 

sorriso de otimismo e a espontaneidade de seus gestos nobres deixou-nos a todos os espectadores uma 

mensagem de alento, de esperança e de Fé. Trata-se de mais uma de suas inúmeras conquistas no plano 

maravilhoso de sua luta contra o câncer. 

           Sua inteira existência divide-se entre antes e após Prudente, seu esposo. Ele, uma vida inteira 

dedicada ao ainda complexo, indecifrável e pendente problema do câncer. Ela, a meiga companheira, 

herdeira de uma genealogia de cientistas e de médicos, foi-lhe a auxiliar eficiente, infatigável, desvelada e 

fiel continuadora da obra grandiosa que é o combate contra o terrível mal. 

          Viajaram muito. A príncipio juntos. Depois, ela sozinha. Empunhando firme a bandeira da luta que é 

grande, em todo o mundo. Percorreu céus e terras na busca sempre incansável de novos conhecimentos, de 

novos recursos, de novas armas para o combate renhido que o flagelo mortal representa. 

          De todas essas viagens consubstanciou-se uma coletânea de livros encantadores em que se revela a 

escritora, a jornalista primorosa, dona de um cabedal riquíssimo pelo qual extravasa suas observações 

interessantíssimas acerca de usos, costumes, história, folclore, sociedades, vultos singulares que ela fixa tão 

bem. 

          Não possuímos, infelizmente, todos os seus livros, pelo simples motivo de que suas edições, aos 

milhares, esgotam-se rapidamente, levadas em beneficio  da Campanha Contra o Câncer no Brasil. 

          Seus direitos autorais fazem do Hospital do Câncer em São Paulo, o depositário maior. Essa é a mais 

nobre e grandiosa tarefa da escritora. Nas suas duas últimas entrevistas realizadas, em duas estações 

diferentes, ela difundiu sua recente conquista.  



          Trata-se da realização de mais uma campanha educativo-preventiva em favor da elucidação pública 

contra o mal. Cifra-se o caso, num aparelho telefônico que atende prontamente, esclarece, guia, aconselha, 

e encaminha aqueles que, presas já da aflição, do pavor das suspeitas, começam a sentir os primeiros e 

alarmantes  agravos da moléstia. É o TELECAN ( telefone do Câncer ). 

          É o segundo aparelho do mundo. O primeiro localiza-se nos USA. O segundo, em São Paulo. Com 

cinqüenta atendentes, que se revezam , as consultas já chegam a novecentas, por dia, inclusive do 

estrangeiro. 

          Com mais essa estupenda iniciativa, cerca de 25% das consultas sobre o câncer de seio e uterino, 

entre tantas outras, chegam a resultados maravilhosos de cura e prevenção, com grande eficácia. A obra de 

Carmen Annes Dias Prudente é uma das mais grandiosas manifestações do feminismo que nós 

reconhecemos e admiramos. 
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                                                 VELHOS   MONUMENTOS    

 

 
              As coisas, como as criaturas, tem também o seu declínio. Mormente na época em que vivemos, 

prenhe do imediatismo indiferente e da desenfreada ambição dos lucros que espreitando solertes o 

alheiamento dos poderes públicos transformam audaciosamente, do dia para a noite, o valioso e antigo 

documentário histórico num montão de ruínas. 

             Isso acontece a toda a hora. Em São Paulo – capital – como no Interior, fluindo numa caudal 

destruidora tudo o que falava de um rico passado paulista. Lá , a celebre avenida Paulista, onde só o 

transcorrê-la era um passeio de reino encantado, figurava-se como o folhear de um primoroso álbum de 

residências as mais suntuosas, na pureza de suas linhas de estilo, ornamentação, acabamento e elegância. 

Era a velha Europa que desfilava nas fachadas de mármore, nas escadarias e gradinatas artísticas , no 

relvado bem traçado à Versailhes ou como os soberanos jardins ingleses. 

           Tudo isso acabou, cedendo lugar aos monólitos de cimento armado, inexpressivos e tumulares 

sepultando em seu bojo uma autentica favela da burguesia classe-média. 

           O Interior, por sua vez, sofre doridamente, pela incúria generalizada, a mesma danificação. Há dias, 

São José do Rio Pardo lançava seu S.O.S. a fim de preservar a cabaninha histórica onde Euclides escrevera 

o seu “Sertões”. 

           Nós mesmos, aqui, vimos gradativamente sumir-se no montão dos escombros tanta coisa que só as 

fotografias hão de mencionar. O Espéria, a antiga sede da Sociedade Italiana, o monumento a Anita 

Garibaldi, a tradicional fonte do Santuário de Lourdes, sem que um protesto sequer interpusesse : - “ Com 

que direito?” 

           Tudo isso não voltará mais. Mesmo porque, nesta triste cidade, não se conta com o denodo cívico 

dos que poderiam levantar a nossa crônica histórica de há muito defraudada. Mas tudo isso são apenas 

divagações. Há dias, os jornais noticiaram o incêndio que destruiu em Ribeirão Preto, o famoso Teatro 

Pedro II. Belíssimo prédio, amplo e espaçoso, de fina construção, em puro estilo neo-clássico. Imitava, em 

proporções menores, a Opera de Paris. Por seus camarins vermelhos passaram as celebridades maiores do 

mundo. No seu faustoso átrio alinhavam-se os bronzes marcando os espetáculos de gala. Num deles : “ 

Guiomar Novais esteve aqui, em ......” “ Visitou este Teatro a Cia de Operetas Italiana”.  

           Levantado pela grandeza cultural do povo ribeiro-pretano, a grande Casa era herança dos Innechi, 

dos Diedericksen, dos Lunardelli, dos Quito Junqueira, e tantos outros que deram origem nobre à cidade. 



           Era-nos familiar o velho Teatro. Todas as vezes que lá estivemos, encontramos à nossa espera, uma 

frisa reservada. Tio Alfredo, de saudosa memória, levava-nos orgulhoso, aos espetáculos de elite da culta e 

aristocrática metrópole. 

          De uma feita, indo ao casamento de Fabio-Eneida, desembarcamos na Rodoviária onde um 

motorista, atencioso e amável, nos conduziu a casa  percorrendo a bela Avenida 9 de Julho e mostrando-

nos o fausto das mansões recobertas de mármores rebrilhantes. À noite, no Pedro II, assistimos ao concerto 

sinfônico programado pela Sinfônica de Ribeirão Preto, formada por cerca de quarenta figuras amadoras.  

         Às tantas, num belíssimo solo de violoncelo identificamos o motorista cicerone daquela manhã. 

Arcada sonora, dedilhado impecável, interpretação belíssima, lá estava o músico amador demonstrando o 

nível artístico da cidade. Ele era o Cello-Solo da Orquestra, desde há trinta anos, mantida pela Fundação 

Sinhá-Junqueira. 

          O incêndio poupou o tradicional Teatro. Não lhe destruiu a fachada soberba e histórica. Os amigos 

da cidade – que lá existem – vão, juntamente com os órgãos oficiais do município, tombá-lo para o acervo 

da História da cidade. Ele não desaparecerá. Perpetuar-se-á para contar aos pósteros e grandeza de uma 

época. Grandeza também, dos homens ilustres que fizeram aquela metrópole. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 25/07/1980 ) 

 

 

 

                                    MULHER   DO    ANO 

 
              Um júri, reunido na cidade de Saint Vincent, na região de Val D’Aosta, vem de proclamar D. 

Carmen Annes Dias Prudente, a “Mulher do Ano”. Ilustre gaúcha que faz de São Paulo o quartel general da 

mais renhida e incansável luta contra o câncer, merece a grande dama que lhe dediquemos daqui, na 

modéstia de nossa crônica , o nosso respeitoso tributo. 

              Nunca é demais falar-se desse tremendo flagelo que, muito mais do que os complôs, as guerrilhas 

e hecatombes, vem preenchendo os óbitos, aos milhares e milhares, em todas as Nações do mundo. 

             Casal idealista, ele um sábio dedicado à Medicina com especialização apaixonada na cancerologia, 

ela, uma doce, meiga, inteligente e brava lutadora, viveram ambos, na intensidade de uma compreensão 

mútua invejável , os dramas lancinantes dos que foram manietados nas garras ferozes do mal. 

             Entregues à pesquisa, aos estudos, ao intercambio de idéias, ao proselitismo de um exercito que dia 

a dia aumenta e enfrenta seguro o grande mal do século, dedicaram ambos, a inteira existência às vitimas 

do câncer. 

            Ele, na ciência. Ela, nos planos sociais que visam, prioritariamente, à campanha educativa, 

preventiva, assistencial, com especial amor às crianças. Sim , porque o sorrateiro flagelo não poupa a 

infância. 

            Viajaram muito. De um extremo a outro do globo. Levando seus conhecimentos, suas iniciativas, 

ouvindo cientistas de outras terras, freqüentando hospitais, Clínicas Cirúrgicas, assenhoreando-se de 

conquistas de outras nações, sonharam e fundaram no Brasil, a “ Fundação Antonio Prudente” que se 

concretiza no grande Hospital do Câncer , em São Paulo, sempre a crescer, sempre a ampliar-se, sempre a 

atender os que lhe buscam os portais, na ânsia desesperada da cura. 

            Lá está diariamente, num tempo integral que ultrapassa as oito horas, a figura admirável de Carmen 

Annes Dias Prudente. 

            Antonio Prudente faleceu há anos. Mas a valente companheira não esmoreceu. Empunhou sozinha a 

bandeira que lhe passava o esposo e continuou bravamente na luta, a maior que se possa empreender : a 

luta renhida, sem quartel, contra o insidioso, traiçoeiro e implacável inimigo. 

           Ao seu redor, uma legião sem  fim de voluntárias formam para edificação de todos, o glorioso 

“exercito azul”, pois que azul é o uniforme de todos. 



           Val D’Aosta premiou numa mulher, o apanágio primordial do sexo : a sensibilidade, os dotes do 

coração, a coragem desassombrada, e sobretudo, a inteligência. Júris, há-os por aí, movimentando milhões 

em dinheiro, promovendo escandalosamente a mulher, despida daquela túnica preciosa que a tornava 

intocável, deusa inspiradora, incentivadora, inatingível dentro do ideal da Perfeição. É o falso feminismo, o 

conceito errado de uma lamentável emancipação. 

           Val D’Aosta reuniu trinta e um nomes femininos, dos mais destacados em todos os setores da 

atividade humana, dos muitos países do mundo, incluindo-se o de uma física nuclear da China. 

           A vencedora foi nossa patrícia brasileira, a primeira contemplada com o precioso troféu – uma 

estatueta feminina artística – pelos seus incansáveis trabalhos de alto sentido filantrópico-social, 

culminados com a amplitude extraordinária do Telecan, o telefone do câncer que, uma vez discado, leva ao 

angustiado, ao desesperado, a voz tranqüila, a palavra amiga daquela grande dama. 

           Nós diríamos que é a voz do coração, para o coração ferido. A grandeza d’alma dessa nobre dama, 

não se limita aos estafantes trabalhos que lhe absorvem a rica existência. Foi além : realizou, para 

enternecedora grandeza de sua imensa obra, a voz amiga que, à distancia, alenta, acolhe, informa, suaviza, 

ampara, protege, e devolve ao angustiado, a esperança que não pode morrer nunca. Isso é se Mulher. 

 

                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 01/08/1980 ) 

 

 

 

                                           BODAS DE PRATA DE DOM ZIONI 

 

 
             Estamos nos aproximando do centro das comemorações que marcarão as várias solenidades 

festivas pelas Bodas de Prata Episcopais de S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo 

Metropolitano, que há doze anos já, convive em terras botucatuenses, emprestando à nossa cidade e à nossa 

gente o privilegiado brilho de sua personalidade – misto de grandeza e de incrível modéstia – cujo perfil, 

ciosamente protegido, nunca possibilitou se calcasse com absoluta fidelidade de traços seu vulto de grande 

sacerdote.  

           A ocasião agora, gaudiosa no seio da Igreja, permitiu se manifestasse o Clero Brasileiro com as mais 

autenticas e respeitáveis vozes, cantando, em torno da figura singularíssima do aniversariante, em coro 

uníssono, os incontáveis dotes que o guindaram, em quarenta anos de sacerdócio, às honras de metropolita. 

Vinte e dois prelados, entre arcebispos e bispos, manifestaram-se já, a respeito da grande data. Queremos, 

data vênia, ferindo a discrição peculiar do querido Antístite, destacar, na limitação extrema desta coluna, a 

síntese dessas mensagens.  

           São amigos, colegas, ex-alunos na maioria – cerca de quinze Bispos Brasileiros foram alunos de 

Dom Zioni, nos áureos tempos do Imaculada Conceição, em São Paulo. Aí estão a cordial amizade, o 

respeitoso apreço, a imagem perfeita do mestre sempre querido e sempre lembrado. 

          “ Nada mais justas do que estas homenagens a S. Exa. Que tanto fez pela Igreja e por ela sofreu. 

Devo muito a Dom Zioni. Foram sete anos de seminário maior, no Central do Ipiranga, dele recebendo 

tantos ensinamentos. a) Pedro Fedalto – Arcebispo de Curitiba – PR.” 

          “ Dada a minha grande estima e amizade por S. Exa. Irei fazer tudo para estar presente ao menos à 

missa concelebrada. a) Dom Fernando Gomes dos Santos – Arcebispo de Goiânia.  

          “ Terei muitas satisfações em participar das justas homenagens que vão ser prestadas ao prezado 

amigo e irmão no sacerdócio . a) Dom José Castro Pinto – Bispo de Guaxupé – MG .” 

          “ Valho-me desta oportunidade para enviar mui calorosamente as minhas fraternas felicitações a esse 

grande apóstolo da Santa Igreja católica , de quem sou verdadeiro admirador. a) Delfim Ribeiro Guedes – 

Bispo de São João Del Rey – MG.” 



           “ Peço ao Senhor Jesus que continue a iluminá-lo e guiá-lo na difícil e feliz missão de Pastor. Um 

irmão menor, seu ex-aluno. a) Antonio, Bispo de Ipameri – Goiás”. 

           “ Quero desde já saudar Dom Vicente a quem admiro em seus serviços. a) Amaury Castanho – 

Bispo de Valença – Estado do Rio”. 

          Outras mensagens, do Sul e do Norte, chegam-nos nestes dias, saudando em Dom Zioni, o sacerdote 

perfeito, o mestre querido, o administrador integro, sobretudo, o incansável apóstolo do Evangelho. 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 08/08/1980 ) 

 

 

 

                                       BODAS DE PRATA DE DOM ZIONI 

                                                      II 

 
           Botucatu viverá nestes próximos dias um clima verdadeiramente eufórico em que, as pompas 

solenes emolduradas por muita luz, músicas e flores misturar-se-á também, ao incenso e aos louvores 

gaudiosos, a púrpura da Igreja, representada pelos dezoito prelados que virão pessoalmente, trazer a Dom 

Vicente Marchetti Zioni – aniversariante – na celebração festiva de seu Te-Deum jubilar, a inequívoca 

demonstração do alto grau que na hierarquia religiosa do País, cristão por excelência, representa seu vulto 

sacerdotal. 

          Serão, na quase totalidade, seus ex-alunos dos passados anos de seminário. Aí está, primeiramente, a 

exaltação do mestre, numa biografia riquíssima onde se confundem numa aferição de dons e valores, o 

grande defensor da Fé, a Pastoral de profunda penetração evangélica, o dinamismo construtor, o escritor e 

jornalista, o pregador e o orador, o exemplo sacerdotal, sobrepondo-se a tudo, sua reverente, irrestrita e 

proclamada fidelidade à Igreja de Cristo. 

         Ninguém se ilude hoje diante da precariedade dos tempos que decorrem. A crise espiritual 

assenhorou-se do homem atirado de chofre aos mecanismos ostensivos que governam o mundo solapando 

subrepticiamente as estruturas até então sólidas da sociedade contemporânea , a ponto de, anuviando o 

recesso da Igreja comprometer-lhe a integridade milenar. 

        Por isso, a brilhante coroa de dezoito bispos e quarenta e um sacerdotes que estarão presentes ao 

jubileu episcopal comemorado, vem evidenciar eloquentemente que, malgrado os tempos ingratos, há 

sempre na rica seara cristã um vulto digno de um medalhão. 

        Dom Vicente Marchetti Zioni é, para justo orgulho da Igreja Conciliar, o perfil talhado 

tradicionalmente pelos rígidos cânones seculares que lhe asseguraram a perenidade de dois mil anos de 

civilização cristã. 

        Sucessor de Dom Lúcio, de Dom Luis e de Dom Henrique, não poderíamos nós, botucatuenses, 

afeitos à dinâmica do primeiro, à intelectualidade do segundo e à apostolicidade do terceiro, desejar senão, 

na pessoa de Dom Zioni, a feliz concretização e a continuidade das três razões históricas das tradições 

religiosas da cidade. 

        De seu dinamismo fala seu passado como Bispo Auxiliar de São Paulo e a imensa obra do seminário 

Central do Ipiranga, da Faculdade de Teologia, a grande atividade , a grande atividade em prol das 

Vocações Sacerdotais , o centro de sua vida sacerdotal e tantas outras obras de que vem dar agora 

testemunho o Cardeal Dom Agnelo Rossi, lembrando o trabalho de Dom Zioni, em Roma , na construção 

do Pio Brasileiro. 

         Como primeiro Bispo de Bauru modificou pela dinâmica religiosa, o panorama-ambiente daquela 

cidade. Já em Botucatu, como Arcebispo Metropolitano, a reabertura do Seminário São José marcou, desde 

sua posse, a continuidade espiritual desta cidade tradicionalmente católica. Que o digam o Primeiro Sínodo 

Arquidiocesano, as inúmeras paróquias criadas, as incontáveis Igrejas e Capelas construídas, como sinal de 

seu zelo apostólico. Tal como Dom Lúcio, seu dinamismo é extraordinário. 



         Da intelectualidade de Dom Luis, é Dom Zioni o feliz continuador, fazendo da palavra oral ou escrita 

a arma segura de seu fecundo apostolado. Orador invulgar, fez-se a figura central de nossas manifestações 

cívicas. Pregador de ilimitados recursos, conferencista, escritor e tradutor, o imenso acervo de suas obras é 

uma das grandes contribuições da Igreja no cenário cultural do País. Muitos de seus trabalhos mereceram a 

publicação em português, francês, italiano, alemão, inglês e espanhol. 

         Literato, pertence à Academia Botucatuense de Letras que honra com sua cultura e saber, ocupando a 

Cadeira Nº 22 de que é patrono Dom Aquino Corrêa. Continuador direto de Dom Henrique, sua 

apostolicidade traduz-se na florescente vida espiritual da maior arquidiocese paulista onde viceja, dentro 

das diretrizes conciliares, a mais ampla Pastoral em que a Obra Seminarística é o centro e a maior glória da 

Arquidiocese. 

 

                                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 15/08/1980 ) 

 

 

                                      BODAS DE PRATA DE DOM ZIONI 
                                                                 III 

 

 
             Quando esta crônica chegar aos leitores, estará terminando em Botucatu, ou melhor dito, na 

Arquidiocese imensa centrada nesta cidade, o rico programa festivo cumprido em homenagem aos vinte e 

cinco anos de pastoreio episcopal de S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni. 

                Na elaboração desses dias jubilosos, há a destacar, a movimentação de todos os meios sociais 

para dar realce à grande comemoração. Imprensa falada e escrita, instituições, escolas, poderes oficiais, 

famílias e os mais chegados a S. Exa., tudo se concentrou para, próximos ou distantes, dar ao brilho dos 

festejos, sua participação especial. 

                Está de parabéns o ilustre Antistite. E Botucatu também. Uma grinalda multicor de alegrias, de 

intimas satisfações, deve ter propiciado ao coração do Pastor, momentos profundos de ternura, de 

enternecimento, de afetos. A presença materna nesses dias, restituiu ao solitário Palácio São Luis, as 

vibrações familiares do conchego do lar, dos diálogos fraternais, do tranqüilo entardecer junto aos seus, das 

constatações efusivas do amor e do carinho. 

               D. Marieta Marchetti Zioni, na expressão vivida de seus oitenta e tantos anos, é ainda, a figura 

rara e admirável da imperecível mãe romana que enriqueceu, no decurso dos séculos, com a seiva nobre de 

seu sangue e de sua grandeza, a galeria universal dos vultos do passado. 

              O receptáculo maior desse renovar-se de demonstrações entusiastas de apreço e carinho ao filho, 

foi, na plenitude de sãs alegrias e profundos gaudeamos em Cristo, seu coração de mãe. 

              O programa abriu-se com a Noite dos Corais, no Instituto Sta. Marcelina. Um poema de Trajano 

Pupo Jr. Interpretado pela Revma. Madre Maria Helena Cunha Pinto, deu a nota lírica ao rico preâmbulo 

jubilar. O menino Vicente deve ser perpetuado como o menino-símbolo da Pastoral das Vocações. Nunca 

ninguém escreveu tão poética e lindamente o relacionamento criança e Deus, como o grande mestre de 

nossa Academia de Letras. 

             Depois, a infância, na trêfega exuberância dos seus poucos anos, foi uma luz radiosa no festival. 

Vozinhas angelicais, posturas graciosas e livres, olhinhos vivos de alminhas em botão, mereceu aquela 

plêiade infantil a comoção plena do grande auditório. 

            No suceder dos números encantadores evidenciou-se o carinho, o aprimorado zelo com que as 

mestras do Colégio dos Anjos – chamemo-lo fielmente assim – ocultas na humildade do hábito ou no afã 

dos bastidores, prepararam a luminosa noite. 

            Depois, com o tom renascentista dos números, vieram as flautas alemãs com que o afanoso trabalho 

de Maria Aparecida Eichenberger Martins e Lúcia Novelli dá o toque de eruditismo à boa música ouvida 

no Santa Marcelina. 



            Ultimaram a noite, os Corais apresentados. A “Luciana” cantada foi encantadora. Lá estavam os 

moços da Pastoral da Juventude, um movimento extraordinário engajado à Pastoral Vocacional. Eles 

representaram simplesmente, os 3.595 jovens que o Arcebispo Metropolitano, através dos anos, vem 

reunindo na Casa de Santo Ignácio, para aclarar-lhes, na nebulosidade dos dias correntes, as verdadeiras 

trilhas do viver integro e cristão. 

            Depois, para finalizar, o grande Coral do Instituto de Música Santa Marcelina, hoje sob a regência 

do Prof. e Maestro José Carlos Antonelli. Nada mais belo e expressivo do que a homogeneidade, a bela 

interpretação e a cadencia bem ritmada das vozes, coadjuvadas desta vez, pelas marimbas, flautas doces e o 

indefecível surdo otimamente tangido. 

          Belíssima noite gravada para os anais históricos da cidade. 

 

                                                                                                (  A Gazeta de Botucatu – 22/08/1980 ) 

 

 

                                      BODAS DE PRATA DE DOM ZIONI 
                                                                   IV 

 
           Fiel às finalidades precípuas desta coluna, quais sejam a cidade e sua gente, estamos desta feita, 

analisando com prazer, os últimos eventos que deram ao nosso ambiente citadino uma decoração festiva, 

evidenciando a todos os visitantes – e foram muitos os que aqui acorreram – o alto nível cultural e cívico 

que tanto orgulho nos dá. 

           Primeiramente, a Semana de Difusão Cultural, instituída pela Secretaria do Estado em colaboração 

com a Coordenadoria de Educação e Cultura da Prefeitura, a cuja testa se encontra nosso companheiro de 

redação, o Prof. Oswaldo Minicucci. 

          Estivemos na Prefeitura, coincidentemente, quando da elaboração do vasto programa de atividades. 

Sentimos de perto, o perfeito entrosamento daquela Secretaria com a Delegacia de Ensino local, e o 

interesse de professores e funcionários, no sentido de levar então, nos dias escalonados, espetáculos de alto 

cunho cultural, à juventude do 1º e 2º graus de nossas já conceituadas escolas. 

           Não vamos destacar números. Mas um nome, é preciso que se mencione. Muito conhecido nosso : 

João Carrasqueira, filho de Tatuí, onde se iniciou na Música, formado pelo Conservatório de Paris, de 

renome internacional. Flautista extraordinário, grande artista, engajando agora pela Secretaria da Cultura 

do Estado, para demonstrar à juventude presente, os recursos do instrumento tão velho quanto a Mitologia 

e tão próximo, pela sua técnica, às vozes maravilhosas dos pássaros em revôos alados, pelos céus. 

         A semana dedicada esmeradamente aos festejos comemorativos do Jubileu de Prata do Exmo. Sr. 

Arcebispo Metropolitano propiciou aos aficionados da Arte, momentos prazeirosos em cores, luzes, música 

e alegria. Tudo decorreu com uma precisão e execução dignas dos esforços anônimos , do amoroso e 

dedicado desvelo com que foi, nos bastidores, organizado. 

        Ponto alto desses dias, foi o modelar Instituto Santa Marcelina. Portas abertas, decoração riquíssima, o 

Nobre Salão encheu-se plenamente, em todas as Sessões. Lá se manifestou a Sociedade de Cultura Nipo-

Brasileira, uma bela realidade local, dando já o seu valioso contributo no panorama cultural citadino. 

Belíssima aquisição que tanto honra os padrões cívicos de nossa cidade. 

        Tatuí, mais uma vez, dando-nos a mostra de seu Conservatório Oficial “Dr. Carlos de Campos”. O que 

é mais de se salientar, é a sua espontânea e cordial cooperação em prol de nossas realizações. Aqui esteve, 

na noite acadêmica  de 20 do andante, o Quarteto de Cordas daquele estabelecimento. Execução 

encantadora que emprestou à beleza da Noite o toque mágico dos grandes concertos. Música de Câmera , 

em que Tchaikovsky assoberbou um auditório quase que exclusivamente de jovens postados em religioso 

silêncio. 

        A retrospectiva áudio-visual organizada nos estúdios da PRF-8, pelas Irmãs Maria Lúcia de Castro 

Alves e Neyde Medaglia , sobre a vida de Dom Vicente Marchetti Zioni, foi uma grande e agradável 



surpresa. Aliás, tudo naquela semana foi obra encantadora daquela colméia humana disciplinada, ordeira, e 

inteiramente voltada aos tratos do espírito. Tudo lá, canta as maravilhas do Senhor. Isso é o Santa 

Marcelina. 

        A sequência  filmada ( e sabemos que não está completa ) constitue-se num valioso subsidio histórico-

biográfico daquele a quem se presta homenagem de Pastor, líder espiritual e metropolita de uma das 

maiores arquidioceses do Brasil. 

        Das maravilhas do Senhor falou-nos a missa do Pe.Talarico, cantada pelo Coral regido pelo maestro 

Antonelli. A frase latina vai mais direto ao coração porque é riquíssima de conteúdo espiritual. Antonelli e 

suas vozes levam com denodo, a reabilitar a Igreja aos lauréis passados. 

        Pois é. Botucatu é assim. De repente, tudo acontece. 
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                                    UM POEMA DE CAPISTRANO TORTO 

 
             É um pequeno poema, diamante como outros mais, desses cadernos perdidos, que rolam de 

escaninho em escaninho, até que dados, em confiança, para uma leitura apenas, sofrem a indiscrição da 

cronista que os transforma em letras impressas, destaca-os agradavelmente neste cantinho de jornal, para 

conhecimento de seus inúmeros leitores. 

            É poesia descritiva. Versos soltos compondo um postal. Esse postal existe. E tem sua história. Há 

tempos atrás, um emigrante italiano fixou-se em Pederneiras. Lá trabalhou, formou sua família, teve muitos 

filhos, enriqueceu e resolveu, em gratidão ao novo solo-pátrio, fixar uma imagem da velha Itália, na 

herdade adquirida. Sonho grande, mirabolante, cheio de fantasia. 

            E construiu um castelo. Estilo florentino. Imenso, belo. Não esqueceu sequer torre de vigia e 

corredores sombrios. Tudo à imagem medieval. Lá está ele hoje, em ruínas. Quem se interessa por castelos, 

hoje? 

            O poema é de nosso prezadíssimo  amigo Capistrano Torto : 

 

                                                               O  CASTELO 

 

                         Plantado entre as franças 

                         Das árvores gigantes 

                         Alteia a torre 

                         Que de longe se vê. 

 

                                                             Como Éden perdido 

                                                             Acesso proibido 

                                                             Aos pobres mortais, 

                                                             Quantas vezes, porém, 

                                                             Se iluminavam 

                                                             Seus espaçosos salões 

                                                             Nas festas ruidosas 

                                                             Nas grandes recepções. 

                                                             Música, alegria, 

                                                             Doces, bebidas, 

                                                             Almoços, jantares. 

 

                                                                                                  À gente nas sacadas 



                                                                                                  O sobe-desce escadas, 

                                                                                                  O vai-vem sem fim . . . 

                                                                                                  Quiosques ensombrados, 

                                                                                                  Cobiçados, 

                                                                                                  Os pares enamorados 

                                                                                                  Do gramofone as valsas 

                                                                                                  Convidando a dançar. . . 

 

                           Fontes, jardins, 

                           Aquários , jasmins, 

                           Guardas e leões 

                           Esculpidos em pedra, 

                           De atalaia. 

 

                                                            Aragem fresca, 

                                                            Noites enluaradas, 

                                                            Plátanos e ciprestes 

                                                            Embalsamando o ar. 

 

                                                                                                Sombrias alamedas 

                                                                                                A torre altaneira 

                                                                                                Feiticeira 

                                                                                                A se perder no céu. 

 

                          Reminiscências  

                          De um mundo medieval 

                          Com príncipes, princesas, 

                          Sem nobreza, 

                          Fadas, gnomos a bailar. 

 

                                                           Ainda lá está 

                                                           O castelo encantado 

                                                           Sempre visitado 

                                                           Mas a glória antiga 

                                                           Do passado, 

                                                           A vida borbulhante 

                                                           Como um sonho,  

                                                           Já morreu. 

 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 05/09/1980 ) 

 

                     HOMENAGEM À TURÍBIO VAZ DE ALMEIDA 

 
                  Ele ainda alcançou o engrandecimento subitâneo da cidade. Palmilhando já trôpego, apoiado ao 

sólido bordão que lhe dava a imagem patriarcal e respeitável de profeta ex-surgido da Bíblia, a cabeça 

branca de algodão, o olhar languido e lacrimoso, ainda há pouco, percorria ele as nossas veredas, 

embarafustava-se pelas ladeiras íngremes, perpassando aqui, ali, as vilas super-modernas que explodem 

nos arredores , engrinaldando de vivendas e de esplendidos tabuleiros verdes, a cidade que se transforma. 



                  O corpo já minado pelos cem anos vividos, trazia contudo, lúcida, vivaz, a centelha da mente 

atilada. Era o memorial vivo a derramar pródigo, nos encontros com os amigos, as recordações as mais 

claras, coerentes, espontâneas, coletadas por uma  sensibilidade vibrátil, lembrando gente, fatos, coisas, 

ocorrências no longo caminho percorrido. 

                 Por que não dizê-lo? Nasceu com a cidade. Viu a luz do dia, num remotíssimo 07 de fevereiro de 

1877, quando a pequenina Vila de Sant’Ana de Botucatu tinha apenas vinte e dois anos de existência. 

Contemporâneos , portanto. 

                Quando surgiram as primeiras escolas, ali ele freqüentou. Quando se definia a sociedade civil, ele 

profissionalizou-se. Aqui estabeleceu-se. Aqui constituiu família num lar feliz onde cresceram 16 filhos 

dos quais só sobrevivem cinco que honram os ensinamentos paternos. 

                Seleiro de mãos hábeis no preparo e manejo do couro. A sua porta acorriam os fazendeiros e 

peões da época. Ele abastecia a comunicação de então, exercida no lombo dos animais. Quando os 

barulhentos fordes-de-bigode passaram a transportar gente e safra de um lado para outro, avermelhando as 

veredas serranas, ele compreendeu que o lento canto dos carros-de-boi e o chocalhar das tropas já eram 

coisa do passado. Fechou a selaria e dedicou-se, sempre intrépido, a outros misteres. 

               A retentiva admirável de uma inteligência brilhante foi gravando, no dia-a-dia, o lento surgir da 

cidade. Conviveu com a história de Botucatu. Cidadão integro, temente a Deus, prestante à coletividade 

que mais e mais se adensava, ele conheceu todos os vultos que fizeram a crônica política desta cidade. Ele 

estava presente quando Costa Leite lançou a pedra fundamental da Santa Casa de Misericórdia. Viu 

crescerem ao derredor, os largos pavilhões da pobreza. Selou o animal fogoso com que aquele médico 

percorria, nas noites frias ou nas madrugadas radiosas, os tugúrios e as casinholas perdidas onde um doente 

gemia ou um bebe vinha ao mundo. 

               Testemunhou a criação do Bispado. Conheceu de perto o apostolado denodado de um Monsenhor 

Ferrari. Recebeu na Estação local, perdido entre a multidão e o pátio embandeirado, a Dom Lúcio Antunes 

de Souza, de quem se tornou amigo. Com ele percorreu os cafezais da Mitra e tantas vezes presenciou o 

grande Bispo participando, lhano e simples, afável e discreto, da modesta marmita dos obreiros que 

canalizavam dos fartos olheiros da serra, a água cristalina que por tantos anos abasteceu a parte alta da 

cidade. 

               Era um atestado vivo da Política dantanho. Suas opiniões sensatas, suas palavras de ouro 

retraçavam com emoção o perfil impoluto de um Amando de Barros, de um José Cardoso de Almeida, de 

um Raphael de Moura Campos. 

              Viu chegarem os emigrantes. E de cada um, fez-se amigo. Quando a Vila dos Lavradores tornou-

se um Bairro Industrial, lá estava ele vendo funcionarem os Lunardi, os Bacchi. Assistiu à exportação das 

primeiras máquinas Blasi. 

              Contava com riqueza de detalhes a vida da imprensa botucatuense. Sofreu com o morticínio da 

gripe espanhola vendo partir tantos e tantos amigos. Sobreviveu a duas hecatombes universais de cujos 

reflexos o mundo até hoje sofre a malsinação. 

              Testemunhou a instalação da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vibrou com a transformação da 

cidade enriquecida por novos valores na ordem educativo-cultural. 

              Agora, se foi. Esta coluna presta reverente homenagem ao presbítero Turíbio Vaz de Almeida, 

falecido em São Paulo, em 08 de julho p. passado. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 12/09/1980 ) 

 

 

                                               A   PRIMAVERA   CHEGOU . . . 

 

 



            Não importa que nesta segunda-feira tristonha estejamos tecendo nossa crônica à luz mortiça e baça 

de uma tarde chuvosa e enevoada. Não importa que o dia lá fora nos leve, a contragosto, a pensamentos 

cinzentos que nos conduzam à melancolia. 

            Logo mais, a brisa do crepúsculo varrerá as nuvens sombrias e amanhã o sol vai nos acordar 

cedinho, dando ao horizonte rosado, lá longe, o bom despertar serrano. A Primavera está às portas. 

Acolhamo-la com alegria. 

           A TV vem nos falando da coleção encantadora de cadernos que nos ajudarão a ter a Primavera em 

nossos interiores domésticos e Beatriz Segall nos convida gentilmente a cultivar nossas folhagens. Bela 

sugestão que comporta uma tarefa inteligente, agradável , ajuda-nos à descontração destes tempos por 

demais opressivos e nos descarta a mente de pesadelos que a todos, ensombram o viver diário. Longe de 

nós o noticiário sufocante de todas as horas. Vivamos a Primavera. Ela está a chegar. 

           Voltaremos, este ano, a Roselândia. É o reino encantado, o paraíso irreal de nossa fantasia, a chácara 

famosa que nos presenteia com o mundo das rosas e os gramados floridos de mil cores. Trás –nos o amavio 

da Floresta Negra e os hálitos deliciosos do eucaliptal frondoso. Desta vez anuncia-nos já, novos espécimes 

florais.  

           Haverá um novo cultivo de que resultou uma rosa especial. Chamar-se-á Fernanda, por sugestão de 

Dona Carmen Annes Dias Prudente e será uma homenagem a uma criança que passou pelo Pavilhão 

Infantil do Hospital do Câncer . Quantos anos teria? Cinco? Oito? Dez? 

          Passou por lá, vitima inocente entre milhares de outras, espalhando o perfume de seu sorriso, a 

doçura de seu olhar de criança, tão puro , tão meigo, tão cristalino, avivando os longos corredores com as 

travessuras descuidadas de quem não conhece o amanhã . . . 

          Tanto quanto a linda rosa, que no efêmero de seu viver enche o mundo com o colorido de suas cores, 

com o perfume de sua corola, com o bem imenso que empresta aos sentidos, e que depois se esvai, se esvai 

. . . 

          Seriam de Verlaine, ou revividos agora, dos compêndios escolares, os versos tanto tempo guardados 

: 

 

                                                      “ Jê vais ou vont tous lês choses, 

                                                           Ou và La feuille de rose 

                                                                 Ou và La rose 

                                                                        Em  boutton. . . .” 

 

 

                A rosa e Fernanda. A Vida no que ela 

                Tem de mais puro e perfeito.  

                A flor e a criança. 

                A Primavera da Vida. 

                A suprema Obra de Deus. 

                Fernanda, o holocausto. 

                A rosa, a oferenda, 

                Em tudo, Deus. 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 19/09/1980 ) 

 

 

                                                        D I A    D O    A N C I Ã O 

 

 



         Há trezentos e setenta e cinco anos, o maior dramaturgo de todos os tempos lançava à posteridade, 

numa seqüência de versos admiráveis, todo o trágico drama da velhice desamparada. Senhor absoluto do 

teatro grego, dando novas formas à tragédia clássica, ele se imortalizava nos palcos precários daquela 

época elisabetana fazendo rolar de seus lábios – que ator também ele o era – o amargo solilóquio que 

eternizaria pelos séculos em fora, a figura simbólica do Rei Lear chorando pelos corredores ora vazios de 

seu imenso castelo, a indiferença e o esquecimento a que o relegaram suas ingratas filhas e genros. 

Ninguém, como o poeta de Stratford-on-Avon, retratou tão bem esse drama universal. 

            Estamos às vésperas do Dia do Ancião. Nosso pequeno preâmbulo desenrola-nos à meditação o 

magno problema atual da velhice desamparada. Tão grande, de tão profundas raízes é ele, que a própria 

Ciência abriu-se num capítulo amplo, particular, para dedicar-se à Gerontologia. 

            O que é a Gerontologia? É o estudo biológico, social e econômico das pessoas idosas. Segue-se 

então, que Geriatria é, mais pormenorizadamente, o estudo das doenças dos velhos. 

            Tudo se faz hoje, no campo cientifico, para pesquisar as causas do envelhecimento, deter-lhe o 

rápido avanço ou pelo menos, retardar-lhe os assaltos. Mas , verdade cediça mesmo é que “desde que se 

nasce, já se começa a morrer”. A velhice é o preâmbulo da morte. Os anos passam inapelavelmente e a 

velhice rouba a fibra ao mais heróico campeão. 

            Socialmente falando, a velhice representa um quinhão respeitável no exército já denso da população 

marginalizada. Esse é o grande problema da atualidade, preocupando seriamente a todos os países 

desenvolvidos. Estudos iterativamente publicados dão-nos conta de que no Brasil, cerca de 5,6% da 

população é representada por pessoas idosas, máxime nas grandes capitais. 

           Os imperativos da vida moderna apontam os velhos como um fator negativo a pesar na esfera 

familiar. A proscrição se faz hoje friamente e o pobre velho é logo relegado para os asilos e casas de 

repouso. Quantos dramas vêm-nos ao conhecimento, de pessoas antes válidas, participantes ativas no 

mundo familiar e que acabaram seus dias na melancólica agonia dos quartos de asilo, esquecidas e 

abandonadas à caridade de estranhos. 

          Um recente estudo fala-nos do tratamento dispensado aos velhos nos países do Oriente. Na China e 

no Japão, a vida útil dos velhos é reconhecida e respeitada. Lá, os anciãos , ao contrário do Ocidente, são a 

figura central da sociedade familiar. O imenso clã vai crescendo, multiplicam-se as famílias, cresce a 

infância , girando tudo ao redor da figura patriarcal do avô. À matriarca do clã são entregues as crianças. 

Enquanto os pais saem para o trabalho, a avó cuida dos netos. 

          Naqueles países os velhos são o espelho em que se mira, com respeito profundo e inteira dedicação, 

a juventude que lhe vai crescendo ao redor. Aos avós, cabe a formação primeira da infância. 

         No patriarcalismo italiano, hoje decadente, verifica-se a mesma estrutura familiar. Os “nonos” 

centralizam, ou melhor, centralizavam o pólo familiar. Bem poucas famílias , nos nossos dias, vivem ainda 

esse maravilhoso aspecto do lar. Mas, lá se foram os bons tempos. 

         A tendência moderna é hoje, na sua crua realidade, uma demonstração patente de que os velhos, 

relegados como seres já vencidos, são dominados pela conceituação fria e indiferente que o humor negro 

dos nossos dias qualificou dos “já eram”. O problema da velhice é amplo, profundo e farto. Fiquemos por 

aqui. 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 26/09/1980 ) 

 

 

                                                        D I A   D O   A N C I Ã O 
                                                         II 
 

           Recebemos há dias, a visita prazeirosa das universitárias Neysa e Emília, com as quais trocamos, 

numa gostosa palestra informal, idéias a respeito da programação de Assistência ao Idoso que a LBA, setor 

local, está ativando no sentido de aliciar as pessoas idosas, maiores de cinqüenta e cinco anos, para 



atividades de caráter recreativo com evidentes finalidades culturais e artezanais, visando primordialmente à 

reintegração do idoso em seu meio social. Ficou assentado que nós participaríamos desses estudos 

preliminares, daqui, deste cantinho de jornal. Agradecemos às prezadas amiguinhas. 

          De muito bom grado estenderemos nossos comentários desataviados de quaisquer pretensões a 

autoridade no assunto, estritos  à limitação desta coluna, mas enriquecidos pela sincera boa vontade com 

que nos empenharemos em prol do belíssimo movimento que ambas concretizam para Botucatu, em favor 

de uma classe cada vez mais infeliz. 

         O assunto, já o dissemos, é profundo, amplo, complexo. Procuraremos dar-lhe densidade, numas 

poucas linhas. Antes de mais nada, é preciso discernir a velhice desamparada. Há três tipos característicos 

aos quais se dará tratamento distinto : o velho que vem do pauperismo ingênito, cuja miséria já nasceu com 

ele. É o mendigo das ruas que nunca fez na vida senão pedir esmolas. São os mulambos da sociedade. O 

segundo, é o do velho socialmente engajado, enxotado porém, para os bancos de jardim e mesinhas de bar, 

pela carência de afetividade ambiente e por último – o que superabunda hoje, nos grandes centros e mesmo 

no Interior, como verdadeira tragédia social : o aposentado mal preparado para o justo ócio. 

         Do primeiro tipo, reservamo-nos para comentários ulteriores, visando mais especialmente, à obra 

magnífica aqui realizada e firmemente mantida por D. Léo Dinucci, D. Inês Ferraz e D. Maria Rita Piloto 

de Oliveira, lá na sede da Av. Dom Lúcio. Haverá uma visita, um cafezinho e nós traremos para esta 

coluna as impressões daquele Centro. 

         Da segunda classe, iremos tecer nosso modesto, porém, bem intencionado comentário. Breve, rápido, 

para cumprir a tarefa semanal do jornal e acrescentar alguma luz nos planos que ora desenvolve a LBA – 

Centro Social e Assistencial ao Idoso. 

         O desamparo do velho começa com a intolerância dos mais jovens. Foi dada à juventude de hoje, uma 

liberdade excessiva, mal caracterizada, dentro do contexto educacional. Falece a Educação Moral e Cívica 

soterrada por uma série de fatores sócio-familiares de que a TV e o Radio são um dos responsáveis, pela 

programação miserável de um humorismo pernicioso em que o velho é sempre o quadrado, o passadão 

ridículo, o “já era”. Em casa, o relacionamento familiar precário, o mau exemplo dos pais, num trato 

discriminatório para com os velhos, fomenta no neto a ousadia sem limites e a aridez de seu carinho para 

com o avô que “sobra” no contexto da família. Existe dentro da família, a tragédia do carro. O carro do 

papai é só para a mamãe , o papai e o filhinho. O egoísmo do casal, quando em passeio fim-de-semana, 

proscreve o vovô ou a vovó “ porque não dá lugar”. 

        Se se trata de almoço em churrascaria, “a comida é forte demais para os velhos”. Lá vai o casal 

egoísta, esquecido de que atrás de si, fica alguém melancolicamente choroso, triste, solitário. Esse, não tem 

vez. O mau exemplo transmite-se à criança que aprende desde cedo a ser também,  egoísta. O 

relacionamento nora-sogra, deveria ocupar lugar de destaque nos cursos para o  casamento. Esse é um 

ponto nevrálgico na harmonia conjugal e daí surgem tantos dramas anonimamente vividos, cujo término é 

o asilo de velhos ou casa de repouso. Pobre título! 

        De uma senhora, conhecemos a descoberta maravilhosa feita após-cursilho : imbuída dos 

ensinamentos cristãos de que era falta, acabou descobrindo, numa vizinha solitária, uma criatura infeliz. 

Então seu carro, antes exclusivo do marido, dela e dos filhos, teve mais um lugar confortável. A pobre 

senhora, viúva, com cinco filhos mortos sucessivamente, vivia no completo abandono. Após o cursilho, 

uma jovem de coração amorável, despertada de forma encantadora, passou a ser-lhe a filha que ela perdera. 

        Contestarão os nossos leitores. Sabemô-lo . Bons exemplos existem a mancheias. Porém, os dramas 

familiares aí estão também. E o velho se torna cada vez mais triste, solitário e abandonado. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu -03/10/1980 ) 

 

 

                                 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ANCIÃO 

 



 
              Empenhamo-nos , como já o afirmamos anteriormente, em comentar modestamente embora, 

alguns aspectos mais pronunciadamente íntimos, do problema já de si importante, da velhice desamparada. 

O desamparo, na maior parte das vezes, não é o material. Não. Muitas e muitas vezes, é o velho tolerado no 

rol familiar, pelo que de fator econômico representam seus haveres pessoais : juros de capital aplicado, 

bens imóveis, quando não seja a própria polpuda aposentadoria. A esperança de uma herança ainda não 

dividida é o que sustenta, a grosso modo, sua delicada situação na sociedade familiar. Isso é uma dura 

realidade. Mas é. 

            O desamparo moral, esse, é o angustiante problema do momento. O velho não é ouvido, porque sua 

formação prende-se a um passado irrecuperável . Não se educa hoje, tendo por liames autis, os conceitos de 

educação e comportamento social de outras épocas. Num ângulo falso da sociedade familiar, vê o avô ou a 

vovó, sem participação nenhuma e sem poder sequer argumentar com os pais, o desabrido desembaraço 

dos netos. Não lhe é dado o consentimento das decisões familiares. 

            Muda testemunha, às vezes, de uma tradição que vinha de longes tempos, o idoso amarga em seu 

intimo, considerações assim : - “ Não foi essa a educação que lhe dei, meu filho. Como pode você consentir 

que seus filhos procedam como o fazem agora?” São os imperativos do viver atual, dirão, vencidos, os 

pobres e desanimados pais modernos. Por isso, desmorona-se o lar e a juventude desenfreada põe a perder 

a tradição, o respeito, o amor familiar. Ninguém pode, aconselhar os jovens. 

            A mágua  do mestre, é o desrespeito do aluno. O desespero do pai, é a acintosa independência dos 

filhos. A dor tristonha dos avós, é a completa indiferença dos netos. Essa é a triste realidade, em qualquer 

camada da sociedade atual. 

            No programa Hebe, de uns poucos meses atrás, foi perguntado a Dercy Gonçalves o que ela achava 

dos netos. A sua comicidade hilariante disfarçou uma amargura recôndita :- “ Eu compro o carinho de 

meus netos. É isso aí. Eu dou dinheiro pra eles, e pronto!”. 

           A venalidade patente. Hoje, os jovens mal educados, mercê de uma auto-confiança que lhes advém 

da independência  de que se arrogam. “esfolam” os velhos, açucarando-lhes por momentos apenas, de pura 

conveniência , as ânsias justas por um dialogo mais demorado, de um pouco de atenção, por um carinho 

passageiro. 

           O jornal já não pode ser lido com sossego. Há a gritaria hululante dos “pic-ups” desenfreados. O 

doce embalo da cadeira de balanço enerva a mamãezinha que não tolera a velhice calma da sogra. De 

permeio, os caprichos dos netos às voltas com os patins ensurdecedores. 

           Então, o banco do jardim ou a mesinha do bar, justificam as longas ausências dos velhos no 

ambiente familiar, cujo prédio, muitas vezes, é deles e por eles sustentado em suas despesas principais.O 

mundo de hoje é assim. 

           O carinhoso respeito, o atencioso diálogo avô-neto, a deferente aceitação de suas memórias, tantas 

vezes repetidas, é coisa que assustadoramente desaparece nos nossos dias. Sobra então, o angustiante 

silencio, a muda e dolorosa amargura dos abandonados mesmo dentro da esfera familiar. À rua, o perlongar 

avenidas, o triste “farniente” dos solitários dos passeios públicos. 

          Há , na biografia de Madame Curie, um flagrante que é um exemplo admirável para os nossos dias. 

A grande cientista não era boa dona de casa. Sobrava-lhe a ciência da pesquisa, a inteligência 

extraordinária que a faria uma das grandes damas da Humanidade. Mas em questões rotineiras domésticas, 

Maria Sklodowska não sabia sequer pregar um botão nas roupinhas das crianças. 

          Quando enviuvou, prendeu-se ao velho sogro octogenário, Monsieur Curie. Reteve-o em seu lar 

vazio agora do esposo ausente. Consolando-se mutuamente da grande perda, ela continuou impávida, no 

Laboratório. Ele, “Le grand-père” criou-lhe as filhinhas ainda infantes. Passou a executar sem 

preconceitos, os serviços da casa. Foi o zeloso babá das próprias netinhas e para a jovem cientista o sólido 

apoio moral que lhe deu alento, pelos anos em fora. Nora e sogro foram grandes e ótimos amigos. Não se 

quebrou um instante sequer, a sólida estrutura do lar. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 10/10/1980 ) 



 

 

                                                               N H Ô  T O T I C O 

 

 
                    Não sabemos se as nossas amiguinhas com quem estamos tratando nestas sucessivas crônicas 

sobre o problema do Idoso, puderam assistir, no domingo último, à “Hebe aos Domingos”, Canal 13. Isto 

aqui não é promoção televisiva, não, porém, para o horário dominical das 20 às 22 horas, cremos ser o 

melhor programa, respeitado o ecletismo que visa ao gosto de todas as camadas de telespectadores. 

                   Tivemos na ocasião, de forma a mais agradavelmente saudosista, passados bem uns trinta anos, 

o encontro com Nhô Totico. Alguém se lembra dele? Foi figura muito querida nos meios botucatuenses, 

quando o saudoso casal D. Angelina-Máximo Sanches fazia o “Asilo Pe. Euclides”. O Sr. Maximo ia 

muitas e muitas vezes a São Paulo, a custa própria, buscar os recursos para a difícil tarefa de sustentar os 

cento e tantos velhinhos que lhe eram confiados. Com o seu natural comunicativo e sociável, ele 

conquistava os artistas do rádio que para aqui vinham no embalo de sua loquacidade espanhola, trazendo-

nos na gratuidade de espetáculos primorosos, a contribuição espontânea para aquela instituição euclideana. 

                Naquele tempo, vigoravam os Toledo Ferraz, os Flávio Cesar, os Hermínio Carbonieri e outros 

mais, na Diretoria. Construíam todos, o Asilo, mal assentado em seus primeiros pavilhões, porque Pe. 

Euclides de há muito, se fôra da cidade. Mas de longe, confiava e apoiava o casal abnegado, e a Diretoria. 

                Nhô Totico estava no auge. Ele e a celebre escolinha de D. Olinda. E a turma endiabrada do 

Minguinho, Mingote, Chiquinho, Chicote, “Seu” Manoel e todos os mais, que fariam hoje, derreter a 

Mônica e a turminha. 

                Nhô Totico e sua primeira esposa, hoje falecida, D. Catarina, saborearam em nossa casa o 

famoso licor de figo, alimentando deliciosa palestra, partindo após, para o Casino, onde se realizava o 

espetáculo. Bons tempos aqueles, em que o patrimônio do Asilo crescia em doações prediais. 

               Pois bem. Revimos agora, Nhô Totico. Hoje, um respeitável sessentão, bem nutrido, bem 

apessoado, simples, lhano, amável , alegre. Sempre o mesmo : fenômeno inexplicável pela sua 

versatilidade, improvisação, sensibilidade finíssima, inteligência invulgar. 

              O número foi extraordinário. Voltou por minutos, a escolinha. D. Olinda e seus trêfegos moleques. 

Ao final, o artista que o vídeo proscreveu injustamente, foi convidado a falar à juventude de hoje. E a lição 

foi memorável. 

              O velho artista fez uma improvisada oração. E se dirigiu diretamente aos jovens de hoje. Definiu 

com graça, sem cutiladas, mas com absoluto realismo, o vazio em que mergulha a mocidade dos nossos 

dias. Mal generalizado. Não é endêmico. É universal. 

              Nhô Totico concitou os jovens a serem menos auto-suficientes e falhos, aconselhando-os, como 

norma segura de vida, a ouvirem pelo menos, o depoimento dos mais idosos. Concitou-os a um trato 

familiar mais condizente com os padrões elementares de educação e levou-os a considerarem melhor, que 

um dia, os jovens de hoje serão os velhos do amanhã, e então, na recíproca, não poderão argüir ninguém, 

do próprio isolamento. Perorou-lhes a acatarem hoje, as lições vivenciais dos mais velhos, sejam pais, avós, 

mestres, superiores, porque os idosos, muito tem de substancial, de edificante a transmitir à juventude 

iludida, pobre, inculta, mal-educada, dos nossos dias. 

            Foi sem dúvida, do saudoso Nhô Totico, amigo incondicional de Botucatu, do nosso Asilo, dos 

nossos velhinhos abandonados, uma faceta ainda mal revelada, embora sedimentada na sua proverbial e 

conhecida característica de artista desapegado, bom, humano e altruísta. 

            Suas palavras repassadas de tanto otimismo, de profunda esperança, de reçumada bondade, 

calharam para os nossos propósitos, e aqui as reproduzimos, numa homenagem àquele que tanto bem 

proporcionou, no seu tempo, aos velhinhos recolhidos de nossa cidade. 
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                                    CONSIDERAÇÕES SOBRE A VELHICE 

 
             Em que idade exata, começa o ser humano a envelhecer? Resposta difícil : será pelo seu estado 

físico ou mental? Quem o sabe? Todo homem traz em si fatores que o envelhecem ou lhe prolongam por 

muitos e muitos anos a juventude. 

             Se nos fosse dirigida a pergunta, pessoalmente, não saberíamos respondê-la. Pelo simples fato de 

que, temos conosco, nossos velhos pais, já octogenários que são, pela própria natureza, mais jovens do que 

os próprios filhos. Dom natural? Pode ser. Antes de tudo, graça de Deus. 

            Estamos tratando, como desprendida cooperação com nossas amiguinhas Neysa e Emilia, do 

problema do idoso face à sociedade atual. Muito especialmente, do Idoso em nosso meio social. Nesse 

amplo e complexo problema, seria necessário analisar melhor, o que seja, nos nossos dias, o fenômeno 

isolamento. Há, dentro dele, profundo horizontal e verticalmente, dois aspectos que nos interessam : o 

abandono e o isolacionismo. 

           Abandono, propriamente, é pura e simplesmente, “ a atitude, maneiras, de quem vive ou como que 

vive abandonado”. De todas as suas múltiplas e variadas acepções foi desta de que nos ocupamos até aqui. 

Mas resta abrir um parênteses para se focalizar o isolacionismo. 

           Isolacionismo – neologismo surgido em decorrência da última guerra, aplicado à política 

internacional – é, pessoalmente, a decidida, ostensiva, atitude de quem quer viver isolado, afastado do meio 

social, sem a intromissão mesmo afetiva, dos que lhe são próximos. Essa tendência bem patente nos dias 

atuais, que mais oculta um egoísmo pronunciado, não é só dos mais jovens, não. É, infelismente, atitude 

muito comum nos velhos ainda sadios, conscientes, auto-suficientes e livres.  

           Há de se notar, infelismente, que aos velhos se lhes atribue muitas vezes, o aparente abandono de 

caturras e independentes. 

           O ideal mesmo, seria que ambas as faixas etárias – jovens e idosos – acordassem pela educação, 

pelos laços familiares, pelo amor mútuo, pela recíproca tolerância , para um viver equânime , equilibrado, 

pacifico. O mundo assim, seria bem melhor. 

           Como, porém, escoimar do problema, a erva daninha que, sob tantos e tão complicados aspectos 

torna tão difíceis as relações sócio-familiares? 

            Vem daí agora, essa belíssima iniciativa da LBA em inaugurar em nossa cidade, um curso 

destinado a reintegrar os velhos de mais que cinqüenta e cinco anos de idade no meio em que vivem, 

dando-lhes um derivativo útil com que se ocuparão nas longas horas de ócio e ansiedade. Bela iniciativa. 

Digna , sob todos os pontos de vista. Que merece o aplauso incondicional de todos nós. 

            O trabalho consistirá em conquistar, já de raiz, aqueles que se dizem mal adaptados pelo “ não ter o 

que fazer”. Qual a ocupação útil a dar-lhes? Quais as suas possibilidades de execução? Quais os seus 

melhores pendores? 

             Então, ato primo, determinar-lhes a tarefa para a qual estão mais aptos. E explorá-las, no sentido da 

revalorização pessoal, da reintegração do individuo ao meio social, pela sua contribuição eficiente. Daí, a 

sua atuação, a sua eficiência , o seu derivativo feliz e produtivo. 

            Um só exemplo. E vai aqui, numa sincera homenagem. Conhecemos em Botucatu, em nossa casa, o 

velho e querido Carlo Lorenção. Octogenário ativo, mente lúcida, que após uma vida exemplar de chefe de 

família e cidadão integro, destinou seus últimos dias válidos, a fabricar domesticamente, gaiolas de 

passarinhos. 

            Só quem o viu e se beneficiou de seus artísticos trabalhos pode reconhecer-lhe a aptidão. Leve 

derivativo que lhe ocupava as horas do dia. E com que minuciosos cuidados ele se desincumbia das 

encomendas! De suas mãos angulosas e trêmulas, saiam verdadeiras obras de arte. 

            Tinha a sua oficina completa. Sua acurada sensibilidade ia desde a escolha da madeira ou taquara. 

Poli-la, cortá-la, arquear-lhe os filamentos. Depois, a escolha do arame quanto à espessura, solidez, brilho. 



Tudo pronto, iniciava-se a produção, cada vez mais esmerada, fina, elegante, artística. Quantos desses finos 

lavores ornamentam ainda as residências luxuosas de nossa cidade! 
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                                  CONSIDERAÇÕES SOBRE A VELHICE  

                                                        II 

 
             Como atrair, orientar e proporcionar ao homem de meia-idade, aposentado, afastado de um 

trabalho de toda a vida, um derivativo para o restante de seus dias? Como abrir-lhe novas veredas de modo 

a fazê-lo encontrar-se de novo, útil à sociedade familiar, contente no desfilar dos dias, integrado a um 

mundo agora inteiramente estranho? 

             Os caminhos são muitos, demandando uma desinteressada, altruística e efetiva participação dos 

mais jovens junto aos mais idosos. 

            Nossas amiguinhas Neysa e Emília pediram-nos sugestões e nós aqui estamos, encerrando uma 

série de considerações, juntando apenas, com nossa boa vontade tão somente, algumas idéias esparsas que 

elas, para tanto, já tem um preparo extraordinariamente exemplar no próprio curriculum que defendem. 

           Há de se fazer inicialmente, a seleção de valores. Há os que mais apreciam atividades culturais. Há 

os de senso prático. Há aqueles indivíduos que chegam à idade avançada, amargurados porque nunca 

puderam na vida, fazer o  de que realmente gostavam. Para uns e outros, parte-se então, para proporcionar-

lhes tanto quanto possível, o que mais desejam. Há uma série sem fim de atividades a desenvolver. 

          Para os de tendência intelectual, necessária seria a formação ou o encaminhamento para bibliotecas 

onde ser-lhes-ia ministrado da melhor forma possível o ensino da leitura. Sim, da leitura. Existe a arte da 

leitura. Observada aqui, a capacidade dos novos alunos. 

          Se há os que gostam de ler, há os que gostam de escrever. Aproveitar-lhes ao máximo as próprias 

tendências , respeitada sua capacidade, seu poder de interpretação de textos, de análise de leituras. E por 

que não pensar em professores também aposentados, que se prestassem para essas aulas? 

          Há indivíduos que passam a vida toda ensaiando suas capacidades artísticas, sonhando com o 

desenho, com a pintura, a escultura em madeira ou barro. Há os artesãos inatos, propensos à marcenaria, 

capazes de esculpir com o formão os mais belos e originais alto-relevos. Por que não aproveitá-los agora? 

Sobra-lhes tempo, e na justa aposentadoria, realizariam um sonho que vem , talvez, da infância. 

          Uma das atividades mais sadias para o homem desocupado, é a jardinagem. Perguntaram a 

Adenauer, primeiro ministro da Alemanha Ocidental, o que iria fazer agora que deixara a alta 

administração de seu País. Ele respondeu risonho e feliz : “ Volto para a intimidade de meu lar e, vou 

cultivar rosas”. 

         E foi nesse doce amanho da terra, no terno podar de hastes mortas e no assistir sorridente e feliz, ao 

desabrochar de perfumadas e coloridas corolas, que a morte veio surpreendê-lo, passados já anos de doce 

ociosidade.  

         Nosso grande homem de letras, jurista e diplomata Rui Barbosa entremesclou na sua longa existência, 

o trato sério das coisas públicas com o envolvente entretenimento das rosas de seus jardins. 

         Mais que isso. Botucatu é cidade que ainda exibe, para grandeza nossa, muitas casas senhoriais 

enriquecidas por vastos e amplos quintais. 

         Não seria nada mau, nestes tempos terríveis de carestia, que se desse um derivativo útil àqueles 

aposentados que apreciam e gostam de hortas e jardinagem. Temos a nosso favor, a Agricultura como 

curriculum em nosso campus de Rubião Junior. Há mestres também, em jardinagem e urbanismo. Por que 

não iniciar com bastante amor, um curso prático para hortas e jardins? O assunto é amplo, complexo, rico, 

dissemos de inicio. 



         Há um mundo de atividades a serem desenvolvidas desde que a boa vontade de uns, colabore com os 

anhelos de muitos. O importante mesmo, é não se desamparar os idosos, facultando-lhes por momentos 

ilusórios que sejam , a feliz realidade de se sentirem úteis e ativos, no meio em que vivem. 
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                                                O QUINTAL DO MEU AVÔ 

 
             O que tinha de modesta a moradia avultava em grandeza o imenso quintal. Era a humilde casa de 

nossos avós paternos. Uns doze metros se tanto, de frente, por uma riquíssima área que ia, da frente aos 

fundos, por um inteiro quarteirão. A cada estação das chuvas aumentava-se-lhe, naturalmente, o limite pela 

cheia do Lavapés procurando vazão para suas águas, em demanda do moinho do Salgueiro. Algum leitor 

lembra-se ainda disso? 

             Assegurado o direito de propriedade alargava-se, a cada ano, o plantio do quintal. Aliás, todos os 

demais que lhe eram vizinhos ou afins, tinham a mesma riquíssima característica : hortas e pomares 

primorosamente cultivados assegurando na economia do lar a pureza dos produtos, a riqueza alimentícia, a 

poupança nos orçamentos. 

            Nosso quintal abastecia um clã já desdobrado em várias famílias. Lá, dava de tudo. Só não deu 

tâmara, porque ainda no Brasil, não se fizera a experiência do transplante. O horticultor era o vovô. 

Homem simples, trabalhador incansável, dado ao carinhoso trato da terra. Das suas benditas mãos calosas, 

do seu arfar suarento, da sua faina de manhã à tarde, vinha-nos a fonte maravilhosa da feliz infância. 

            O ano inteiro, consoante o calendário do horticultor, era o eterno trabalho do remanejar, do 

afofamento dos canteiros, da adubagem, dos alinhamentos, do levantamento das sebes, da arrumação e 

fortalecimento das estacas. Da semeadura, do transplante, da rega, da poda. 

            Havia três quintais num só. Divididos por cerca de guarantã, com porteirinha de trinco. No quintal 

de cima, estava o forno de barro batido, para o pão semanal. Cada fornada, de duas a três dúzias. No outro 

canto, distante, o galinheiro espaçoso : patos, galinhas, frangos, e o enorme galo vermelho. Bravo. Arisco. 

Ali era o reino da nona. Nosso linguajar foi sempre bilíngüe : vovô, para eles. Nona, para elas.  

           O pão grande, redondo, polpudo. Cheirava o cheiro bom da massa preparada e sovada no punho, 

com água, sal, farinha da boa, gordura e ovos. Ovos fresquinhos, colhidos diariamente. Depois, na vasta 

sala de jantar, modesta e simples, ao redor da mesa grande, as canequinhas de folha de flandres luzentes 

como prata, uma para cada neto, o café fumegante e a fatia gorda, do pão quentinho. 

           No quintal do meio, a horta. Horta e pomar separado em duas vastas alas, por uma só latada. As 

parreiras continuavam destacadas apenas, na vindima, pelo tamanho, pela cor e pelo olorante perfume das 

mais variadas espécies de uva. 

           O zum-zum das abelhas, a sombra folhuda do imenso parreiral davam ao imenso corredor 

perfurmado a idílica imagem dos vergeis virgilianos. O vinho era fabricado no porão espaçoso que 

conservou, por anos a fio, o bafio suculento da borra dos tonéis ali acantonados. 

           No fundo do quintal, ficavam as bananeiras. E o bambual, onde, no dizer dos adultos – para refrear a 

traquinagem moleque dos netos – havia cobras jararacas que atraiam as crianças e os passarinhos. 

           No estio, quando as cigarras estridulavam nos galhos, o passaredo recolhia-se nos ninhos, os sapos 

coaxavam no brejo e o João de barro gazilava bem no alto do abacateiro, era gostoso ouvir lá embaixo, o 

doce marulhar do ribeirão enquanto as sombras da noite caiam, de mansinho, acobertando num manto 

macio e refrescante o trabalho do dia. 

           Lá no alto da cidade, a torre da velha Matriz anunciava a Ave-Maria. Então, nosso avô recolhia-se a 

casa para o banho refrescante, a camisa de riscadão macia e o jantar frugal. Depois, cachimbo à boca, 

sorvido às baforadas, sentava-se à cabeceira da mesa. E punha-se a ler o seu Dante. 
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                                                FRATERNIDADE ITALIANA 

 
           Milton Caríssimo. Como é maravilhosa nossa atávica latinidade, não? Como é profundo esse 

sentimentalismo arraigado em nós ambos que nem a crosta dos anos – carregados de um realismo cruel e 

convincente a gritar-nos a toda hora que o mundo de hoje é outro, muito outro – é capaz de extinguir! 

Como é linda e enternecedora essa amorável ternura que ao menor sopro das evocações nos reaviva os 

melhores e mais edificantes momentos da existência transportando para as figuras, as coisas e as épocas a 

carga emocional que trazemos de longe. 

               Como é bom constatarmos que não estamos sós. Que essa teimosa sentimentalidade envolvente 

não subsiste em nós tão somente. Que remanesce nas alturas que você ocupa onde os horizontes mais 

abertos e largos oferecem outro conceito do quotidiano, nem por isso capaz de diminuir-lhe a memória em 

potencial. Como é bom saber que daí de cima  dimanam espontâneos e magníficos os raios da amorável 

fraternidade que não morre, que vê a todos, na planura, com olhos bondosos e acenadores. Como é bom 

verificarmos que maior e mais potente do que a distancia e o longo caminho de vinte anos percorrido é a 

envolvente e pura amizade remanescente. 

              A exposição do MASP da Capital, que você já deve ter visto e que nos ofereceu há pouco tempo 

aqui, no Brasil-Itália, uma retrospectiva breve da Colonização Italiana, vem despertar-nos, pelo noticiário 

dos jornais, facetas ciosamente guardadas do passado. 

              Como era linda a amizade entre os imigrantes. Aqui, em Botucatu, eles formavam uma só família. 

Não importa que viessem dos Abruzzos, ou do Piemonte, da Toscana ou da Calábria. Tudo era um só traço 

afetivo a unir, a estreitar vínculos, a miscigenar famílias, a entrelaçar nomes. 

              O grupo de nosso avô paterno era grande. Mas vinculavam-se pelo compadresco mais sólido do 

que o sangue, os Francisco Grecco, Francisco Grande, de Vitoriana, José Pedutti. 

              A horta, o pomar, fazia o denominador comum. Trocavam-se mudas, sementes. Faziam-se 

experiências. Ensaiavam-se culturas. Todos tinham o seu quintal. Vasto, espaçoso, ubertoso, pródigo. 

              O cooperativismo entre eles, faria inveja às mais bem organizadas agremiações agrícolas de hoje. 

Tudo era planejado. Esperava-se o dia, o mês, a lua. A enxertia era para eles, um cerimonial. Reunidos os 

quatro, desciam ao nosso quintal. Enxertia no parreiral, previamente podado. A planta-cavalo, tronco 

matriz, já fôra previamente escolhida. A plantinha a enxertar, que iria haurir do galho mestre toda a 

vitalidade e a seiva, já fôra separada. Essa era o presente do amigo. De um, ou de outro. Agora, todos 

juntos, num emaranhado e pitoresco linguajar de dialetos, agiam concomitantemente : um aproximava o 

garfo ou enxerto, outro aplicava a cera fina e maleável enquanto o terceiro trançava a tira de casca. 

Enxertia de borbulha. Tudo realizado, era uma festa para os olhos. Vovô presidia. 

             Agora, a espera. O quotidiano cuidado, o zeloso observar, o constante umedecer a terra facilitando 

a plena saúde da nova planta a ressurgir. 

             Tempos depois, os nódulos vermelhos avolumando-se, abrindo-se de um dia para outro. O 

espoucar surpreendente das tenras folhinhas, já verdes e macias. Depois, os primeiros tênues tentáculos à 

procura do apoio. Eis então, delicadas vergônteas , os primeiros ramúnculos. 

             Que alegria para os amigos. A expectativa ansiosa, a satisfação do trabalho conjunto realizado. 

Esses encontros semanais acabavam na gostosa reunião ao redor da vasta mesa da sala de jantar simples e 

acolhedora. E havia sempre um vinho, da última safra, para celebrar o acontecimento. Ao redor deles, o 

mundo infantil dos netos trêfegos e brejeiros. 
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                                     O  ITALIANO  ALFREDO  NARDINI 

 
            Esse nome saltava à mesa de refeições onde, com a família reunida, ou melhor, pais sentimentais e 

filhos atentos, recebia-se um ou outro comensal – o que era comum – alegrando-se a ocasião num 

reencontro de amigos. Entre um sorvo e outro do cafezinho coado, quentinho e hospitaleiro, vinha seu 

nome à baila de todas as recordações. 

           Assim, sem que o tivéssemos conhecido, aprendemos a amar-lhe o vulto de grande homem, a 

venerar-lhe a memória inolvidável. Porque ele animou sozinho, a vida botucatuense dos primeiros anos do 

século. 

          De onde vinha? – Da Itália. 

          E por que vinha? – Nunca se soube. 

          Imigrante não foi. 

          Tinha bagagem cultural apreciável. Formação integra de cavalheiro. Boêmio por gosto ou desilusão. 

Nunca se soube. Era um solitário sem ser um misantropo. “ O mundo é o meu lar. Minha família, os meus 

amigos”. Ai cifrava-se sua auto-biografia. 

          Chegou numa manhã, sozinho e sem bagagem. Apresentou-se ao Cavalheiro Francisco Botti e em 

pouco, era seu secretário particular. Articulava o idioma italiano como um catedrático. “Raggioniere” 

competentíssimo e honesto. Grande capacidade de trabalho e experto em análises bancárias. Tinha classe e 

educação, por isso, conquistou na época, “tout le monde” botucatuense. Tornou-se amigo de todos, 

conhecendo-lhes as fraquezas, suprindo-lhes as misérias com o gesto discreto e compreensivo. 

         Acabou, profissionalmente, mercê dos próprios méritos. Contador da recém-criada Agência do Banco 

Francês e Italiano desta cidade.  

           Dentro do cotidiano, era extrovertido, alegre, brincalhão. Mesmo porém, no mais divertido dos 

momentos, sabia ler nas fisionomias, entender as intimas aflições e acorrer no exato momento em que 

alguém sucumbia ao peso doloroso das contingências. Discreto e cavalheiresco, a mão direita distribuía em 

surdina o pão, o mantimento, o aluguel, os remédios, a palavra que consola, o gesto que alevanta. A mão 

esquerda tudo ignorava. 

         Seu fraco era o jornalismo. Mas jornalismo humorístico dentro dos “scherzo” que ele armava para os 

amigos. Foi capaz, de certa feita, de alimentar acirrada polemica em dois jornais locais, escrevendo artigos 

para dois inseparáveis companheiros que se digladiavam por um motivo forjado, uma intriga sem 

conseqüências, proposital e destinada a divertir os demais leitores. Quando a contenda ia a via de fatos, ele 

mesmo entrava como “conciliador” e todos os três acabavam em paz, ao redor “da past asciuta” e do bom 

vinho. 

         Ele era, no fundo, um cético a rir-se da humanidade. Atribui-se a ele, a Nelo Pedretti e outro, a 

famosa peça teatral em um ato, intitulada : “ Il pranzo”. Anunciou-se o espetáculo, com ingressos vendidos 

a dois mil réis. Todo mundo se entusiasmou e superlotou o antigo Teatro Santa Cruz, à espera da 

representação da “Ceia dos Cardeais”, em grande cartaz. 

         Aberto o cenário, aparece em cena uma lauta mesa de banquete, eles abancados confortavelmente, 

saboreando das iguarias reais encomendadas e o público bobo, assistindo, à espera da representação. 

Quando se apercebeu da farsa, o público ululou de raiva, enquanto os comediantes fugiam pelos bastidores 

evitando na certa, uma grossa pancadaria.  

         Assim foi ele : incorrigível brincalhão, filosófo na certa, preenchendo quiçá, um vazio imenso de uma 

vida realmente trágica, com a máscara risonha do bom humor, do despreendimento e da bondade que ele 

espalhou na esfera em que viveu. Quando morreu, fazia-lhe companhia na noite solitária, uma também 

solitária coruja que ele aninhava à janela de seu modesto quarto. 

         Sua erma de mármore, erigida na Necrópole local, traz apenas um expressivo epitáfio : “ A Alfredo 

Nardini, gli amici”. 
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                                                        AMÉLIA   BRANDÃO 

 
           Não sabemos se todo mundo teve – como tivemos nós, com infinito agrado – a oportunidade de 

ouvir e ver, no domingo 16 do andante, pelo Canal 13, a apresentação da pianista Amélia Brandão. Se 

nossos leitores perderam o espetáculo, foi uma pena. Porque realmente, a artista é de um ineditismo 

surpreendente e audições como nos dá, ultrapassam expectativas as mais avançadas. Ela traz em si, a 

singularidade da idade e a natureza especial das suas composições e interpretações. 

                Amélia Brandão é, ao mesmo tempo, um desafio, uma lição e um exemplo admirável, 

entremesclando-se tudo isso com uma visão agradabilíssima de uma plástica simpatissíssima, encantadora, 

sorridente. 

                Ela veio provar-nos uma vez mais, que a inteligência e o talento não envelhecem. Sobre pairam 

acima das contingências , ultrapassam todas as barreiras espinhosas da vida, frente às quais, os fracos 

esmorecem. Ela soube manter-se sempre acima das agruras e da solidão que se interpuseram em seu 

caminho e fez da música, ou melhor, do piano, sua armadura, seu apoio, seu ideal. 

               Ela representa as criaturas bem dotadas que se submetem de corpo e alma àquele sopro divino, 

alimentadas por aquela invencível força interior com que Deus marca seus escolhidos, emprestando-lhes 

algo de Si mesmo, que é o poder criador. 

              Amélia Brandão – pasmem os que não a conhecem! – tem oitenta e seis anos de idade. Oitenta e 

seis, leiam bem! E veio lançar em São Paulo, nestes dias, um “long-play” de composições só suas, todas 

versadas em temas brasileiros. 

              Executa ao piano com a agilidade de um jovem, capaz de despertar inveja aos que conhecem as 

reais e naturais dificuldades digitais do teclado. Sua capacidade interpretativa é fascinante. Vê-la 

interpretando uma mazurca de Chopin ou uma valsa brilhante de Ernesto Nazareth é um espetáculo de um 

ineditismo invulgar.  

             Amélia Brandão derrotou o tempo. Sua juventude imanente, a radiosa mocidade interior que ela 

dimana num largo sorriso – malgrado os cabelos de prata – são a mais bela mensagem de amor à Arte que 

ela sabe infundir. Perguntada a razão de sua eterna juventude artística, o motivo desse desafio ao tempo 

vivido, ela respondeu risonha : 

-          Arte é Amor. E o Amor é Deus quem no-lo infunde. Na Música se encontra a plenitude do Infinito. 

Que lindo! 

            Os jovens, destacadamente, deveriam tomar de Tia Amélia – como carinhosamente a chama a 

promoção publicitária – a lição admirável de Constancia e de trabalho. Tia Amélia começou a tocar desde 

os doze anos de idade. A principio, de ouvido. Sendo já uma revelação artística, compreendeu desde então, 

que sem um aprendizado real e um conhecimento sólido da arte musical, jamais atingiria a perfeição a que 

se propunha. Com bons mestres, iniciou-se então, nos estudos básicos da Harmonia, do Solfejo, da 

Composição. Tinha a seu favor, a inata propensão para a criatividade musical, uma inteligência sadia e um 

firme propósito de colimar as alturas. 

           E venceu. Alimentava-a o verdadeiro pendor artístico. Tia Amélia estudou com afinco. 

Compositores estrangeiros e nacionais. Adora a verdadeira música brasileira. Aquela que vem das raízes 

étnicas, aquela que se infundiu na terra, nas gentes, nos costumes, na tradição. Seu ritmo é seguro, quente, 

vivo, autêntico. Paralelamente interpreta com grande perícia páginas de compositores estrangeiros. Dentre 

eles, Chopin e Brahms concorrem para a sua formação romântica e sentimental. 

          Mas sobretudo, o “choro” brasileiro faz o seu gênero. Dedica-se com verdadeiro amor às páginas 

genuínas de nossa musica. Nisso é ela um exemplo belíssimo de brasilidade. Nisso está a sua grande 

mensagem à juventude. Conhece e interpreta Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu e Chiquinha Gonzaga 

como bem poucos o fazem. 



          Faz mais. Com a idade respeitável com que conta, Amélia Brandão tem feito excursões pelas 

Américas, levando lá longe, com a sua perícia, a sua capacidade interpretativa e seu grande amor, o que de 

melhor e mais representativo há de nossa Música. 

          “Sua benção, tia Amélia”, esse é o nome de seu disco, peça de valor para quem realmente coleciona 

o que é bom. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 28/11/1980 ) 

 

 

                                                             DOCE   INFÂNCIA  

 
         A priminha grau dois, Maria Letícia Lacerda Pascucci, de seis anos de idade, diplomou-se pelo 

Pré-Primário do Instituto Santa Marcelina. A cerimônia de “colação de grau” realizou-se em duas etapas, 

sábado à tarde, quando na capela daquele Colégio que abre às mentes a educação e o saber e às almas a 

religiosidade e a moral e cívica, celebrou-se exatamente às catorze horas missa em “ação de graças” 

oficiada pelo caríssimo Pe.  Dárida, de quem Botucatu não se esquece. 

             Primeiro, Deus. Setenta e um anjinhos – uma janela do céu se abriu, por certo – desfilando e 

rezando pelo fim do mundo maravilhoso das irrealidades e dos sonhos. Mundo das bonecas, da canção de 

ninar. Todos, serafins e querubins, de túnica azul, tão azul que se confundia com a cor dos olhos de muitos 

formandos. Tudo tão gracioso, tão espiritual, que olhem : comoveu os adultos, há tanto atirados às 

evoluções deste mundo cá fora, nebuloso e de ansiedades. 

             Graças a Deus, o que? Das horas vividas no mundo etéreo dos brinquedos, dos lazeres celestes, a 

colorir figurinhas, a recortar mônicas , cascões, narizinhos arrebitados, tias nastácias, pedrinhos, 

passarinhos; a dar laços  às fitas, a distinguir as cores da bandeira, num me-ufanismo incipiente e tão 

salutar. Assim , entre os folguedos e as danças, entre as canções e os ludos, vem a infância conhecendo a 

obediência , a disciplina, o amor ás coisas, aos seres, a Deus. 

             Ah! Doce infância! Degraus de arminho onde as lágrimas são risos, onde o dever é acalanto num 

mundo sonhador de encantos. As primeiras letras, os primeiros contornos, os primeiros debuxos. 

Caderninhos impecáveis : primeira página – “minha família”: bonecos de engonços, pai orelhudo, mãe de 

cabeleira ao vento; irmãos, esboços informes e medonhos. Depois, “minha escola” – o quadro negro, a 

colega ao lado, os óculos da professorinha voando no ar. Depois, “meu Brasil” : a bandeira de lados 

desiguais, os traços de cor pulando fora do risco, tudo tão significativo e engraçadinho e tão sério e tão 

lindo. A verdadeira escola do amor à Deus, à família, à Pátria! 

           Quem são essas mestras anônimas?  Quais delas, na ordem admirável dos hábitos brancos 

silenciosos, construiu as bases do amanhã? E onde estão essas “tias” de poderes de fada, capazes de extrair 

de cornucópia mirifica os mil e um artifícios  capazes de conduzir aqui na terra, a coorte celestial? 

           À noite, setenta e uma crianças dentro de longa túnica de formandas, “capeline” branca à cabeça, 

entoaram o Hino Nacional Brasileiro. A falange celestial alinhou-se na boca de cena do palco, naquela 

postura incrível de conservar, olhinhos vivos e se entreolharem e se deixarem olhar. Juramento solene, 

recepção de artístico diploma em pergaminho. A voz suave de Lúcia Novelli, uma fada encantada, 

pensamos, a dirigir palavras-discurso para o mundo infantil. Não é fácil, não! 

           Com a mensagem de Natal encerrou-se a encantadora festa. Festa para os adultos que superlotavam 

o auditório espaçoso. Lição para os grandes, numa delicada revivescência  do que se espera para a Paz do 

amanhã! 

 

                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 05/12/1980 )   

 

 

                                                        A     NOITE DO BASTA! 



 
          Tinha que acontecer, mais cedo ou mais tarde. De algum lugar haveria de surgir o grito de protesto. 

E, por fatalismo histórico, essa onda maciça, densa, espontânea , nasceu aqui, em Botucatu, a cidade 

centenária que jamais sacrificaria a qualquer avanço progressista o traço inconfundível de sua 

tradicionalidade, de sua cultura, de sua educação, nascida que foi sob a égide de Cristo e tendo por 

padroeira a Sra. Sant’Ana, mulher forte da Bíblia. 

            Um grupo de casais católicos, pertencentes ao OVISA ( Orientação de Vivência Sacramental ), que 

periódicamente se reúnem na Casa de Sto. Inácio para, nas vinte e quatro horas de fim de semana 

entregarem-se a exercícios espirituais e à vigília junto ao Santíssimo Sacramento, decidiu enfrentar pública 

e decididamente os canais televisivos que injetam indiscriminadamente no interior dos lares, nas horas da 

noite – quando aí se encontra a família reunida – os mais eróticos, pornográficos e licenciosos programas. 

           Não se está fazendo guerra ao progresso, isso não. Não se pretende, em absoluto, lutar contra um 

dos mais avançados e perfeitos meios de comunicação. Não se pretende acoimar tão somente a TV como 

responsável única pela decadência dos costumes. Mas agora, de inicio, é contra ela que se inicia o 

movimento não sem, por liminar justiça, reconhecer-se também, a validade e a excelência de certos 

programas evidentemente culturais e educativos. Mas a desproporção de uns e outros é grande demais. Por 

isso, a necessidade de repressão. 

           Está lançada, pois , nesta cidade, e pretende atingir âmbito nacional, a campanha intitulada : “ Noite 

do Basta!”. É um convite para que você , leitor, desligue a sua televisão à noite, organizando outro 

programa para as horas em que, de ordinário, ficaria vendo e ouvindo obscenidades como um derivativo às 

muitas horas em que, no duro, trabalhou como mouro.  

           Você merece coisa melhor! Corroem-lhe a fibra viril, incitam-no, menosprezam-lhe os anos vividos, 

desconhecem a sua sólida formação, desrespeitam-lhe a integridade de pai de família, diminuindo-lhe 

perante a esposa, os filhos, as virtudes de homem honesto dedicado ao trabalho e ao lar. Tudo por que? Em 

nome dessa “entourage” indistinta, complexa, nebulosa, interesseira, que programa, promove, ganha, lucra, 

à sua custa, ingênuo telespectador. Desligue! 

           Forme outros hábitos. Saia logo após o jantar.Vá ver um amigo, visite um enfermo, de seu passeio. 

Leve sua presença amiga a alguém que está só. Você , mãe de família. Leve seus filhos a uma volta pela 

praça. Não se acanhe, nem se encerre em sua casa. Deixe isso para os pobres coitados das capitais que se 

insulam por causa da violência e da insegurança das ruas. Nós, do interior, ainda somos felizes. 

          Estamos exatamente nas semanas que precedem o Natal! Você, funcionário, bancário, empresário! 

Você aí: tome seu carro, leve as crianças e um giro pelos arredores. Há presépios por toda parte. A cidade 

está engalanada. Prestigie os comerciários que enfeitaram as ruas para alegria de todos. Saiam aos bandos! 

Percorram o Bosque. Encontrem os amigos. Conversem. Vejam como é fácil ser agradável a alguém. 

         Chove? Não faz mal. Procure em casa o que fazer. Esqueça as oito horas integrais na Repartição. 

Selecione roupas velhas, procure o que remendar, separar e preparar para os basares. Falta um parceiro 

para o ludo das crianças? Brinque com elas. Dialogue. Vire criança também. Gosta de Ler? Ótimo. Leia 

histórias para os filhos. Faça-os aos poucos, se acostumarem aos bons livros. Ajude a escola. Eduque-os 

também. 

         Mas, por favor, deixe a televisão. Forme outros hábitos. Ajude a TV a corrigir-se. Faça valer o seu 

título de criatura humana. Não seja o seu títere , não se escravize a ela. Colabore na magnífica e edificante 

campanha do OVISA. São seus amigos. E aos amigos, nada se nega. Colabore, e sinta o seu proveito 

pessoal. Faça isso, por este Natal. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 12/12/1980 ) 

 

 

                                                   CRÔNICA  DE  NATAL : 

                                     RUBENS E ALBINA 



 
          Albina. Mais valera, na grandeza imensa do holocausto de ambos, a frase shakespereana : “ . . . e o 

resto é silencio”.  Mais valera entre tantas, a nossa fervorosa e muda oração de saudade, de reverência, de 

preito a ambos.  

          Mas você não pode partir sem um último diálogo entre tantos que mantínhamos, quer nos encontros 

fortuitos, quer pelo telefone, ou ainda, quase que diuturnamente aos pés do Altar, lugar comum em que 

ambas, cada qual de per si, despejava a carga emocional que nos colmava a alma. 

          Está cortado o fio terreno. Esta coluna perde uma das mais leais e sinceras leitoras. Esta coluna perde 

uma amiga. E é daqui que desejamos prestar-lhes a ambos, a derradeira homenagem. Sobra-nos doravante, 

a dialogação espiritual que se evola até Deus, pela prece. Não nos esqueceremos, jamais, de vocês dois. 

         Quando o Rubens ingressou pela totalidade de votos, na Academia, você exultou de alegria e num 

transbordamento afetivo que nos tocou o intimo, você teceu-lhe o mais perfeito perfil em que 

superabundava na admiração sincera a um homem integro e perfeito, o grande amor conjugal que foi, para 

admiração dos pósteros , e protótipo do verdadeiro amor cristão : casto, puro, fiel, devotado e ideal. 

          Vocês simbolizaram a verdadeira família cristã. Hoje, Albina, a reverência à memória de ambos 

permite-nos trazer à luz – mesmo ferindo a privacidade do diálogo – uma das muitas ricas facetas que 

exornavam o homem, o profissional, o jurista, o cristão. Você no-lo contou, brilhantes os olhos de justo 

orgulho, exuberante de amor e plena felicidade : 

         “Um riquíssimo casal, de outro Estado, veio ter ao Dr. Rubens, pedindo-lhe o imediato inicio de uma 

ação de desquite. A falibilidade dos argumentos escudava-se na violência passional. O casal era ainda 

moço, em plena maturidade. Com filhos já adolescentes, em fase colegial. O Dr. Rubens tinha aversão a 

tais processos. Negava-se terminantemente a ampará-los. O casal, como força de argumentos, assinou um 

cheque em branco, nominal. A quantia seria preenchida ao talante do causídico. Não regateavam preço. A 

venalidade do ouro, procurando solapar uma consciência reta. 

          O Dr. Rubens jogava com o tempo. Pediu um prazo. O suficiente para juntar argumentos que lhe 

escudassem a peremptória recusa. Algo de iconoclasta feria-lhe o intimo apoiado numa sólida doutrina de 

humanismo e de sabedoria. Sua fisionomia entristecida denunciou-lhe a intimas preocupações. A esposa 

amorosa e compreensiva adivinhou-lhe as lutas angustiantes. Como juntar de novo um casal dominado pela 

paixão odienta? Você, Albina, propôs-se a rezar, ajudando com orações, a pacificação do lar desfeito. 

          O casal litigante voltou. A calma, a persuasiva palavra não só do profissional, mas antes de tudo, do 

homem, do chefe de família, do esposo integro, do pai admirável, instilaram na alma endurecida daqueles 

dois testardos, a magnífica lição do perdão mutuo, da compreensão recíproca, do despojamento pessoal de 

caprichos e melindres em favor dos filhos ameaçados pela destruição da família. 

           Primeiro ouviu o esposo. Depois, a esposa a quem o Dr. Rubens enalteceu antes de mais nada, os 

tesouros imarcessíveis de amor de mãe . Tocou-lhe as fibras intimas. Horas depois, o casal saiu 

reconciliado e de mãos dadas. O Dr. Rubens  rasgou em pedacinhos, o cheque venal. 

           Para você, Albina, o anjo bom : a esposa terna, a doce companheira, a imagem fiel da matriarca 

cristã, queremos encerrar, num resquício brilhante da Antiguidade Clássica, a frase solene do patriarcado 

romano, observado ao convolar das núpcias da nobreza : “ Onde fores Caio, eu serei Caia!”. 

           E fiéis à promessa, vocês dois partiram juntos.Para edificação de todos. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 24/12/1980 ) 

 

 

                                AGRADECIMENTOS DE FIM DE ANO 

 
          Quando esta crônica chegar aos nossos leitores o ano de 1980 ter-nos-á dito adeus. Entre o 

bimbalhar dos sinos, o incenso, e o “laudamus”,ter-se-á distanciado de nós, para sempre, levando em suas 

anacrônicas e surpreendentes imagens tanta coisa boa, tanta esperança concretizada, tanta realização 



palpável e, por que não? Tantas apreensões , tantos sustos, tão fortes emoções que nos tiraram por vezes o 

alento e quase nos comprometeram aquela firmeza de espírito com que – pela força da fé – nos propusemos 

sempre enfrentar as humanas e inevitáveis  contingências da Vida. 

               Foi-se mais um ano levando consigo o saldo acri-doce com que  nos brinda nossa misera condição 

humana. Mas, acima de tudo :- Deus seja louvado! 

               Não falaremos de nós mesma. É prerrogativa inalienável do leitor amigo o tema da última crônica 

do ano. Pertence a ele, àquele número sem fim de amigos que robustecem pelo seu delicado acatamento, 

pela sua discreta e carinhosa acolhida, a essência final desta coluna. Como citar nomes? Não dá. Seja esta 

crônica , neste momento, o cartão-mensagem de Boas Festas a todos. De agradecimento, de retribuição. E, 

ao mesmo tempo, de excusas. Comecemos por essas. 

               Como retribuir à Glorinha o magnífico relatório seu, apresentado bem no inicio de 1980, dando-

nos conta da obra completa por ela realizada através da Associação de Assistência à Maternidade e Infância 

, nos núcleos I – Vila dos Lavradores e II – Vila Aparecida? 

              Como dizer-lhe só agora que a extensão, a amplitude do trabalho não cebe numa só crônica? 

Como ressaltar-lhe o saldo maravilhoso que ela amealha para o amanhã, pelo que de carinhoso, completo e 

profundo sentido humano vem ela desenvolvendo pela infância, e infância revitalizada e amparada 

inteligentemente da forma como só ela o faz? 

             Como agradecer-lhe os momentos encantadores da última sessão solene do La Salle, quando ela – 

musicista e mestra – foi capaz de nos apresentar um orfeão quase improvisado que tão harmoniosa e 

elegantemente interpretou músicas melodiosas, tão ao sabor popular? Gratíssima , colega! 

             Noêmia Kuester Pisani Gerullis, oferecendo-nos com atenciosa dedicatória o mimoso opúsculo “A 

Palhinha do Presépio”, obra encantadora, estorinha envolvente, de uma inventiva tão sedutora, digna de 

figurar na bibliografia natalina como obra-prima do conto universal. Obrigada, Professora! 

             Gratíssima , Tertuliano Torto. Possa a sua espontânea, profunda e bela inata criação artística 

brindar-nos para o ano, com nova produção poética tão agradável a esta coluna. Feliz Ano Novo! 

              Grata, Milton, pelo volume III de Pietro Maria Bardi “ Arte da Cerâmica no Brasil”. Belíssima 

realização do Sudameris Brasil S/A , 1980. Iniciativas dessas conceituam ao máximo a organização 

bancária, sobretudo, na divulgação cultural, o já tácito e soberano conceito da casa. 

              Não é volume que se leia de um fôlego. Saboreamo-lo aos goles, nos folgares. Há muita coisa a 

aprender e a apreciar. “Ci vedriamo”. 

             Elvira – Dr. Marins – Btu – Recebemos sua mensagem atenciosa. Que o ano a entrar mais estreite 

o relacionamento de ambos com esta coluna. É uma honra. Que mais uma vez se faça sentir na Academia 

Paulista de Letras, o pulso inteligente e empreendedor de seu novamente Presidente eleito. Que Botucatu 

projete, mais e mais em largos horizontes, o brilho de seu talento e de sua cultura. 

             Casal Prof. Paulo Assumpção Marques – Curitiba – Quanta ternura! Como é bom que a “Gazeta” 

aí chegue! Será sempre como se ainda cá estivéssemos, a saborear, na gratuidade dos encontros 

prazeirosos, as alegrias das grandes e veras amizades. Gratíssima. Tudo de bom, para vocês, neste 81 a 

entrar! Boas festas! Votos sinceros de muita , muita felicidade, a todos! 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 31/12/1980 ) 
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                                         MENSAGENS  NATALINAS 

 



 
            O velho Diretor dava sempre, nas ocasiões certas, frases empoladas emolduradas por sisudez 

fisionômicas, que nos faziam recordar o Conselheiro Acácio : 

     -     O melhor das festas natalinas, são os sobejos que restam. Uma mesa de ceia em fim de consoada; os 

retalhos verdes dos festões brilhantes e a Árvore de Natal de galhos murchos, mostrando-nos 

eloquentemente que o melhor já passou : a espera ansiosa de Dezembro e suas rutilarias que não morrem. E 

rematava : 

     -      Aí, vem as formiguinhas do Natal. À torta de nozes tem melhor sabor, quando só restam migalhas. 

É sempre bom recolhermos o que ficou. 

            Percorremos as ruas enfeitadas, adentramos as lojas comerciais, apreciamos a decoração festiva de 

todos os Bancos e estabelecimentos. Neste fim de ano, tudo brilhou. Parece-nos que a criatura deixou de 

lado as preocupações maiores e mergulhou, ilusoriamente que  seja, no reino fantástico das lojas de 

chocolate. Virou criança. E assim, viveu melhor o Natal. 

           Parabéns ao Clube dos Lojistas que mais uma vez, com a cooperação do poder municipal, deu 

seguimento à decoração da cidade. Tudo estava lindo, com aspecto original e alegre. O povo saboreou o 

calçadão. O que é importante. Resta que para o ano, se estenda mais o corredor decorativo. 

          O Presépio da Hidroplás deu as boas-vindas ao forasteiro. Paisagem bucólica, verdadeiro postal. 

Muito bonito. Cumprimentamos a Direção do Banco do Brasil, na agência local. A Árvore de Natal lá 

plantada aconchegou a imagenzinha do Menino Jesus, dando à vetustez da casa, a nota patética de 

espiritualidade e graça. E o Sr. Sub-Gerente, atencioso e amável, nos respondeu filosoficamente, o que 

registramos com prazer : 

    -    O homem da nossa era perdeu, no labirinto das coisas materiais, o caminho trilhado na infância. Fala-

se tanto hoje, da poluição, e não se fala nem um pouco, que no emaranhado das cogitações de ordem 

prática, a criatura perdeu o sentido da beleza pura, do misticismo do Natal. Se todos nós, nos voltássemos 

um pouco, por minutos apenas, para a espiritualidade destes dias, haveria mais compreensão, mais 

fraternidade entre os homens e a sociedade gozaria da verdadeira paz. Bela lição. 

           Do Dr. Francisco Sanches Guttierrez, de São Paulo, recebemos a mensagem natalina que não falta.  

É sempre a primeira a chegar. Como de outras vezes, com um destaque :  no envelope, além da praxe, feita 

a mão, a pauta musical com uma bela melodia natalina, de velho álbum europeu. Mais do que a mensagem, 

a Música foi a pura e linda saudação. 

          Do jovem botucatuense Newton Villas Boas, filho do casal amigo – Zoe-Thales, agradecemos o 

volume da Saraiva “Curso Básico de Física – Parte I – Mecânica “.  É mais um filho desta terra, integrado à 

vida universitária da Capital, que se destaca levando lá fora o brilho de sua inteligência e de seu talento. 

         De D. Branquinha Neiva, o volume maravilhoso, em italiano : “ Piu nobile per Caritá”. Vida e obra 

da Beata – contessina no século – Maria Droste zu Vischering”. Gratíssima. 

         Da prima Mimi nos vem, de autoria de Engelbert Monnerjaha, a vida do “Padre José Kentenich”. 

Vida, obra, apostolado de uma existência brindada pelo dedo de Deus. Dos campos de concentração de 

Dachau, para a obra grandiosa da Ordem e do Santuário de Schoenstatt, no mundo inteiro. Grata. São 

volumes que leremos no devido tempo. 

         Realmente, o Natal, como as formiguinhas, nos deixa os lampejos da amizade, as fulgurações 

maravilhosas que se não apagam. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 09/01/1981 ) 

 

 

                             GIOVANNI   PAPINI 

 



              A Literatura  Universal  está comemorando neste começo de ano, o transcurso do Centenário de 

Nascimento de Giovanni Papini, uma das penas mais brilhantes no cenário artístico italiano da primeira 

metade do século, morto em 1956, após uma vida tumultuada, incandescente e arrasadora no campo das 

letras, onde refletiu na eloqüência de seus escritos a imagem terrível de um homem inquieto, brilhante, 

amargurado, cuja existência foi uma eterna procura do Infinito, de Deus.                                         

             Conhecemos Papini, nos joelhos de nosso avô materno. Vovô Xisto, misto do homem incréu e de 

criatura pacífica, idéias dispares, portanto, lia a “História de Cristo” até a última página. Ato seguido, sem 

interrupção, voltava à primeira, e de novo, punha-se a lê-la com a atenção e o interesse de quem estuda 

uma filosofia de vida. 

            Foi esse mesmo livro, reencardenado após, que nos coube por herança. Desde então, trazemos de 

memória sua frase inicial : “ Jesus nasceu numa Estrebaria. Uma estrebaria de verdade, não o alegre pórtico 

amorável que os pintores cristãos edificaram para o Filho de David, quase envergonhados de que o seu 

Deus tenha jazido na miséria e na imundície”. Daí por diante, nem Rops, nem Mauriac, nem De Urbel, 

Rohden ou Plínio, ganharam-lhe a primazia. 

          Depois fácil nos foi a leitura das “Loucuras do Poeta”. Dele nos vem o perfil do Homem de Estado, 

ou melhor, do Político : “ Sê Bom. Nós ( o povo ) somos pobres e infelizes. Se bom, sempre”. 

          De “Gog”, uma coletânea de pensamentos surpreendentes : Sobre as máscaras : “ Parece-me que as 

vantagens da adoção universal das máscaras seriam muitas : 1) Higiênica : proteção da pele do rosto; 2) 

Estética : fabricada sob indicação nossa seria sempre muito mais bela do que a cara natural e nos evitaria o 

espetáculo de tantas fisionomias idiotas e disformes; 3) Moral – a necessidade de dissimular, isto é, compor 

o rosto de acordo com sentimentos que quase nunca experimentamos”. 

         Ainda de Gog : Sobre a velocidade : “ A velocidade – do automóvel ou do avião – distrai nos 

primeiros tempos, mas depois, parece ridícula : não se vê nada e chega-se em estado de imbecilidade a um 

lugar onde só se espera a hora de ir embora”. 

        De “Um homem acabado” – Sobre o destino supremo do homem : “ guiar os homens através deste 

reino ( terrestre, material ) anunciar esta nova idade, realizar esta época, eis o dever que eu me impus 

voluntariamente. Era dupla a minha missão : desgostar e afastar os homens da vida presente e preparar e 

tornar visível a vida superior e sobre-humana que eu pressentia na exasperada tensão dos máximos desejos 

espirituais.” 

       De “Meu Encontro com Deus” – “ Na frente de minha casa há uma cruz. Preta, de madeira cravada na 

rocha. Não rica, nem assustadora. Um calvário doméstico : ao redor, na terra inculta, as flores não 

semeadas a adoram nas estações fecundas”. 

       De “Testemunhas da Paixão” – “ Nem todo o ouro do mundo, pústula virulenta das entranhas da terra, 

apagará o crime hediondo de terem entregue um Deus-Vivo ao Pretório humano de Pilatos”. 

       De “Santo Agostinho” – “Parecia-me com ele, é verdade, no que ele tinha de menos bom; mas, em 

todo caso, parecia-me. E dava-me incentivo haver um homem dessa natureza, tão vizinho de mim pelas 

suas fraquezas, conseguido renascer e tornar a criar-se”. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 16/01/1981 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                      EM  DEFESA  DA NOSSA HISTÓRIA 
 

 

 

              Esboça-se em Botucatu, sugerido pela mocidade estudiosa, um movimento tendente a corporificar, 

com Estatuto. Diretoria e um largo plano de pesquisas e estudos, o levantamento histórico da cidade, 

abrangendo na sua etiologia, todos os setores da atividade humana. 



             Ainda em seus primeiros delineamentos, houve já uma primeira reunião de duas entidades culturais 

botucatuenses que pretendem, subsidiariamente, amparar a nobre iniciativa da juventude. Para tanto, 

reuniu-se a Diretoria da Academia Botucatuense de letras sob o comando do Presidente Dr. Antonio 

Gabriel Marão e, com a ativa e entusiasta participação do Centro Cultural de Botucatu pelo seu presidente 

Dr. Arnaldo Moreira Reis, traçou as primeiras medidas tendentes a levar avante tal nobre e bela iniciativa. 

           Esteve presente na reunião, o acadêmico Dr. Francisco Marins, cidadão benemérito botucatuense, 

presidente reeleito da Academia Paulista de Letras, que incentiva o movimento, visando especialmente a 

emprestar sua colaboração eficiente e vivida, no sentido de dar PA juventude universitária desta cidade as 

bases sólidas em que se assentará a novel Entidade.  

          A missão do reerguimento cultural da entidade, se assim podemos definir a idéia, está agora nas 

mãos dos jovens a quem todos, indistintamente, irão dar sua contribuição e apoio. 

          Os planos delineados são extraordinários. Visam sobretudo, na sua ampla abrangência , a exumar 

documentos, comparar arquivos públicos ou particulares, coletar dados aferindo depoimentos, analisando 

datas, fatos, acontecimentos. 

          Tudo será novamente revivido no sentido da atualização. Todos os setores ativos da cidade, sem 

emissões ou  acedia, serão chamados a participar. Imprensa e radio, entidades sociais, culturais, industriais, 

agrícolas, esportivas. Estudiosos e autores, curiosos e depoentes. Tudo girará em torno da mesma idéia : 

levar avante, a Botucatu cultural de outros tempos, revigorar-lhe a crônica, ligar pelo presente, o passado 

ao futuro. Será a verdadeira interação da mocidade ao meio social, levando avante a bandeira cívica da 

cidade. 

          A igreja em Botucatu, terá relevância especial. Daí partirão, basicamente, os primeiros estudos. País 

eminentemente católico, a raiz de todos os núcleos gira em torno da primeira capela. Aí, a razão histórica. 

Aí está o nascedouro. 

          Sabe-se quanto é grande o interesse da autoridade arquidiocesana nesse levantamento histórico. 

Nossa primeira autoridade religiosa é, à parte sua respeitável figura de sacerdote, intelectual brilhante, 

dono de cultura polimorfa e um apaixonado estudioso de nossa cidade e de nossa gente. Nesse particular, a 

novel entidade encontrará já meio caminho andado no tocante às suas precípuas aspirações. O Sínodo 

Arquidiocesano de 1974 já começou esse levantamento histórico. Todo trabalho até hoje executado é digno 

de mestre. Vale a pena conhecer. 

         Entram depois, os professores. Sim. É a nova idéia, em sua essência, uma chamada ao revigoramento 

cívico : cultuar as nossas coisas é condição basilar no processo educativo. Todos serão convocados. A 

cátedra, nas escolas, é o grande chamamento. 

        O movimento ora esboçado não é, obviamente, novo. Botucatu, dentre as cidades do Interior é, graças 

a Deus, um núcleo bastante privilegiado. Sua história documentada concentra-se, de certa forma, no 

“Achegas” de Hernani Donato. O A por sua vez, valeu-se em sua mocidade, da pesquisa a arquivos 

oficiais, a demanda a outros centros inclusive Bibliotecas de São Paulo e Sorocaba, a autores vários. Ouviu 

velhos moradores, aferiu seus depoimentos que são, a rigor, a sólida edificação do livro que marcou o 

transcurso do primeiro centenário da cidade. Já se passam vinte e cinco anos. Urge uma revisão e uma 

atualização. 

 

                                                                                             ( A Gazeta de Botucatu – 23/01/1981 ) 

 

 

 

 

                                                 HISTÓRIA  DE   BOTUCATU 

 
             Agora que em Botucatu vai surgir, com todas as características jurídicas, uma nova Entidade 

Cultural voltada inteiramente ao levantamento histórico da cidade; quando se pretende com ela reunir tudo 



o que já se fez e escreveu sobre seu passado admirável; agora que se pretende unir o passado remoto ou 

próximo, com o futuro a surgir; quando a juventude estudantina se mostra interessada em juntar todo 

subsidio histórico para uma obra de vulto, é interessante perpassarmos os olhos sobre os bronzes da cidade 

ressaltando-lhes a importância e o significado. 

            Há, na rua Amando de Barros, lá na quina do prédio da viúva Gabrielina Pinto, uma singela placa 

de bronze, onde se lê : “ Neste local, em 1897, Vital Brasil descobriu o soro antiofídico”. 

            Esses simples dizeres levantam, para os estudiosos, e principalmente para os alunos da classe média 

estudantina, um tema rico demais, de detalhes históricos. Quem ler “ No Velho Botucatu”, do saudoso 

Prof. Dr. Sebastião de Almeida Pinto, conhecerá, dos velhos tempos, a obra grandiosa do grande cientista 

que aqui inaugurou uma das maiores conquistas do século XX. 

            No prédio da Câmara Municipal, logo à entrada, outro bronze na parede, marca a passagem por 

Botucatu, de um dos maiores escritores da época. Quem foi Malba Tahan? E o que veio fazer aqui? Mais 

uns anos e as gerações desligadas de nossos dias não saberão sequer mencioná-lo. Seus livros pitorescos, 

sua versatilidade literária encantaram a legião imensa de seus leitores e admiradores. 

           Engenheiro, professor, educador, jornalista, conferencista, matemático, cabe-lhe a honra insigne de 

ter sido, como escritor, dono quase que exclusivo, da corrente orientalista de nossa Literatura. 

           Morreu melancolicamente no Norte, quando entregue a conferencias de cunho altamente cientifico, 

quando o Brasil vibrava com as vitórias esportivas no penúltimo campeonato mundial de futebol. E nessa 

altura, como desviar a opinião geral dos pés dos jogadores para sequer honrar o vulto literário que 

desaparecia? 

          Botucatu, porém, guarda-lhe a memória através dos cursos que aqui administrou, formando gerações 

de professores que dele receberam suas aulas magistrais. 

          Na Escola Industrial de nossa cidade, há logo no saguão, um outro bronze eloqüente nos seus dizeres 

: “ No terreno em que se ergue o prédio desta Escola, vicejou em tempos idos, a glicínia de Botucatu, 

rediviva em “ OS CAMINHOS” por Maria José Dupré – Homenagem – Ginásio Industrial de Botucatu – 

Academia Botucatuense de Letras – 21/03/1974 – 

          Esses dizeres foram escritos pelo poeta e acadêmico Dr. Trajano Pupo Jr. Na ocasião, Presidente em 

exercício de nossa ABL. 

          Celebrava-se o primeiro aniversário de instalação da Academia Botucatuense de Letras. Marcando o 

acontecimento, a ABL homenageou na pessoa da Sra. Leandro Dupré, botucatuense de coração e membro 

honorário da Entidade, a edição de seu livro “ Memórias” voltado quase inteirinho às memórias da autora e 

sua vivência nesta cidade. 

          Naquela ocasião, unindo-se à ABL, a Direção da Escola Industrial inaugurou a histórica placa, pois 

lá naquele local, vicejou a famosa glicínia citada no livro com tanto amor, pela escritora.  

         Ainda como completa homenagem de apreço e gratidão, a Câmara Municipal local, conferiu à Sra. 

Leandro Dupré o título de Cidadã Botucatuense, dispensando-lhe carinhosa manifestação em que foi orador 

da noite, o Dr. Antonio Gabriel Marão. 

          Esses são entre outros os três nobres bronzes da cidade. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 30/01/1981 ) 

 

 

                                                      RUAS  DE  BOTUCATU 
 

 

                Claro que não temos a veleidade de traçar – ao plano geral que se estabelecerá proximamente 

para o erguimento da Entidade que irá proceder, pelas mãos da juventude estudiosa cá da terra o 

levantamento histórico da cidade – as regras principais da obra. 



                Não, absolutamente. Esta coluna, dentro do entusiasmo que a todos anima a intenção, e com a 

espontaneidade natural que lhe é peculiar em se tratando das nossas tradições, pretende apenas emprestar à 

nobre iniciativa jovem, o quinhão vivencial adquirido. 

               Fala-se inicialmente, em pesquisa. Pois bem. Muito já se fez nesse sentido, com relação à origem 

dos nomes das ruas da cidade. Quem adentrar o Museu de Botucatu, irá encontrar agora, numa secção 

carinhosamente criada, um dos mais belos, exatos e extraordinários trabalhos feitos em Botucatu, graças ao 

idealismo, à grandeza da obra cívico-educativa de um grande mestre – o Prof. Moacir Godinho. 

              Esse trabalho se antecipa e tem cunho de grande originalidade. Só duas ou três cidades brasileiras 

– segundo noticiário – tiveram até aqui, a capacidade de tal levantamento histórico. Se não nos falha a 

memória, Belo Horizonte, como capital de Estado, está iniciando agora, esse trabalho. 

             Hernani da Silva Bruno, o maior cronista e historiador da cidade de São Paulo, na atualidade, 

posuidor de um dos maiores e mais ricos arquivos particulares da paulicéia , confessa em suas crônicas, a 

dificuldade que se encontrará na Capital, para a pesquisa nesse sentido. As várias transformações pelas 

quais já passou a Capital paulista; os vários traçados já desaparecidos; a modernização urbanística que lhe 

dá hoje aspecto de megalópolis, fizeram desaparecer becos e vielas, pontilhões e pracinhas que antigamente 

faziam parte do contexto lírico da São Paulo oitocentista. 

           Pois bem. Botucatu, graças à realização do Prof. Godinho, de seus alunos e da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras local, já tem o seu acervo registrado. Conhecemos o trabalho, em seus passos 

iniciais. Folheamos há tempos, demoradamente vários álbuns então organizados. Tratava-se da vida do Sr. 

Emilio Peduti, do Cavalheiro Pietro Stefanini, do Capitão Bestetti e do Sr. João Passos. Trabalho completo. 

Em cada vida, uma inteira biografia. Em cada biografia a vida, paralela, de um período botucatuense. 

          Obra meticulosa, surpreendente, que agradou e incentivou o orgulho da família botucatuense. Com a 

pesquisa vieram à luz esclarecimentos, doações preciosas, farto documentário em jornais, fotografias, 

objetos de arte, passaportes preciosíssimos  que esclarecem, elucidam, abrem farta clareira de luz na 

história da cidade. 

          Vale a pena conhecer o porquê de uma praça ou rua chamar-se Cav. Virginio Lunardi ou 

Comendador Emilio Peduti, ou rua João Passos. Aí está muito do passado botucatuense, quando a Vila dos 

Lavradores era, como então a chamava o patético orgulho citadino, a Manchester de Botucatu. 

          Vale conhecer a obra social desenvolvida pelo casal Marina-João Passos, cujos trabalhos dotaram a 

cidade do riquíssimo patrimônio sócio-cultural que hoje possuímos. Há outras fontes históricas preciosas 

que cumpre, sejam aqui destacadas numa justa homenagem a seus organizadores. Voltaremos, tratando 

disso. 

          É a nossa maneira singela de cooperarmos na explanação que será feita, no próximo dia 21 de 

fevereiro, sábado, no Centro Cultural, perante o público convidado para a grande reunião. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 06/02/1981 ) 

 

 

                                                           CASA   DA   CULTURA 
 

 

              Fala-se muito, através da TV, do rádio e dos jornais, sobre a obra grandiosa qual seja a 

recuperação do patrimônio histórico nacional. Desde que em Londres, leiloou-se há tempos precioso 

documentário brasileiro que muito representava de nossa história imperial, movimentaram-se os meios 

diplomáticos no sentido de recambiar para o solo pátrio, algo que muito dizia de nosso passado. 

             Foi como que um despertar do poder oficial que passou então a olhar com mais interesse para as 

nossas coisas tão secundarizadas até então, a ponto de fluírem para extra-fronteiras arquivos que 

absolutamente não poderiam deixar o País, mesmo sendo propriedade particular de brasileiros ilustres. 

            Como bom sinal dos tempos, a Fundação Roberto Marinho, através de coloridos “slides” vem 

divulgando aos quatro ventos as obras extraordinárias da Entidade, no sentido de acautelar as reservas 



históricas de Minas Gerais, antes que pelos desvãos dos tempos e da inércia generalizade se perca o acervo 

incalculável do Aleijadinho. 

            A ONU, pelos setores competentes, vem reavaliando os tesouros brasileiros, quer sejam igrejas ou 

vilas, monumentos ou casas históricas e já arrolou como tesouro artístico universal todo o acervo mineiro. 

           Há como que um despertar nesse sentido. Parece que após tantos anos de incúria e de esquecimento, 

nos lembramos agora, de voltar os olhares pelos nossos interiores reavaliando exatamente o que é nosso, 

que surgiu com nossa crônica , que se concretizou pela obra grandiosa de nossos antepassados. Estamos no 

caminho certo. 

          Nada pois, de estranhar, se aqui em Botucatu tal movimento se corporifique, se tonifique pelas mãos 

dos jovens, e venha a surgir proximamente uma nova Entidade que, ao que tudo indica, irá chamar-se Casa 

da Cultura ou titulo semelhante. 

         No próximo dia 21 do andante, às 20 horas, no Salão Nobre do Centro Cultural, estarão reunidos os 

cidadãos prestantes da terra, incluídos estudantes e mestres; curiosos e historiadores, velhos moradores 

remanescentes das primeiras décadas; biógrafos, escritores, cronistas e acadêmicos, no sentido de dar 

forças à iniciativa brilhante dos universitários, para que se concretize em Botucatu, com foros especiais de 

obra pioneira interiorana, a nova Entidade cultural. 

         Haverá apresentação da noite, pelo acadêmico Dr. Antonio Gabriel Marão, presidente da ABL e ele 

mesmo, um curioso diletante de nossa crônica. Os acadêmicos estarão presentes. Prestigiará a noite, o 

acadêmico  Dr. Francisco Marins dd. Presidente reeleito da Academia Paulista de Letras. Da UNICAMP de 

Campinas, estará em palestra na data, um professor catedrático do assunto. Imprensa e rádio locais estarão 

fazendo coro ao entusiasmo com que a cidade receberá mais essa nova unidade cultural. 

         Será delineado por certo, um plano de trabalho. Inicialmente, será aclamada uma Diretoria provisória. 

Estudar-se-á a organização de Estatuto próprio. E, dentro das regras, surgirá um plano de trabalhos. Não se 

exclui, no grande programa, a abrangência regional. Estudos serão projetados ao longo do vale do 

Paranapanema. O roteiro das bandeiras terá conexão com as pesquisas. A obra de Peregrino Vidal estará 

em vigência. Nossos escritores já consagrados, serão consultados. 

         Bibliotecas públicas e particulares serão procuradas. Nossas instituições modelares serão visitadas. 

Nada se exclui do plano de trabalhos : haverá pesquisa de documentos, captação de entrevistas, busca e 

determinação de locais antigos, verídicos ou lendários, comprovação de crendices, narrativas e de lendas. 

         Uma coisa, porém, cumpre destacar. A nossa história já foi contada. Nossos livros aí estão. Nosso 

Museu é uma realidade. A crônica citadina, está viva e estuante de sabor, de graça, de verdade. Era 

necessário reunir tudo, sob um só nome. E esse, vai surgir agora. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 13/02/1981 ) 

 

 

 

                                                     AFONSO  CELSO DIAS 
 

 

                  Ele não veio, à maneira de Proust, exumar fantasmas de úmidos bosques de sombrias veredas, 

nem recortar do “ego” enfermiço e quebrantado imagens e figuras de sonhos irrealizados. Não trouxe 

memórias plangentes nem dolorosas recordações de ideais perdidos e de frustrações e fracassos. Não. Sua 

imagem simpática é a encarnação da justa alegria do dever cumprido. A figura exata do mestre que 

modelou, a seu tempo, a alma e o caráter de seus alunos. 

                  Coração jovem, mente lúcida, alma vibrátil, espírito jovial, o riso franco na fisionomia sempre 

moça, ele percorreu as ruas, demandou endereços, caminhou velhos percursos de antigas rotinas, visitou 

amigos, reviu as escolas, percorreu envelhecidos corredores, assentou-se às velhas escrivaninhas de 

Diretorias e ainda, na ronda afetiva, veio tocar fundo o coração dos ex-alunos fazendo-se presente agora, 

como o velho amigo, o bondoso conselheiro, o grande e querido mestre do passado. 



                 Então, na sua presença, na vitalidade extraordinária dos seus oitenta e cinco anos vencidos, na 

exuberância de um otimismo contagiante e sadio, ficou-nos a sensação agradabilíssima de um sopro 

renovador, arejado, puro, na comprovação muito nítida de que a vida cristã profundamente vivida é um 

eterno rejuvenescer, uma grande escalada para o ápice da perfeição. 

                O prof. Afonso Celso Dias, nosso ex-mestre de Matemáticas esteve em Botucatu na última 

semana e trouxe-nos com a sua presença, a memória viva de um dos mais profícuos períodos da grandeza 

educacional botucatuense da primeira metade deste século. 

                 Professor de Matemática da sempre querida Normal, lecionou em todas as escolas da cidade. 

Aqui manteve, junto ao antigo Diocesano, curso de preparatórios onde fomos aluna na mesma época de 

Trajano Pupo Neto, Djalma Grohmann, Rubens Pinto da Rocha e tanta gente mais. 

                Diretor por muitos anos do antigo Ginásio da Mitra e por várias vezes, da própria Normal, fez 

parte ainda da vida política citadina, ocupando inclusive, a cadeira de vereador. Formou uma legião sem 

fim de alunos que lá fora, testaram com brilho, a eficiência e o valor dos mestres do passado. Intelectual de 

grande cultura, musicista, ocupou por muitos anos o lugar de primeiro violino da antiga famosa Orquestra 

do Casino. Mudando-se para São Paulo há passados trinta anos, ocupou na Capital importantes cargos de 

direção junto ao SESI, onde se aposentou com grandes honras. 

              Com Luis Martins, o inefável L.M. de “Crônica” do Estadão, diríamos ter sido o seu retorno 

agora, a Botucatu, “ um saborosíssimo retorno sentimental”. No velho estilo da troca de memórias com 

aqueles que hoje reencontra na revivescência de antigos tempos. Do gabinete de Diretoria do La Salle aos 

corredores do Santa Marcelina; das arcarias da catedral à doce penumbra do Santuário na alegria cantante 

das ruas claras de sol à acolhida cordialíssima de velhos amigos, o velho mestre sobraçando preciosa pasta 

de fotos valiosas e recortes ricos de conteúdo, corrobora as suas nítidas e preciosas recordações dos tempos 

botucatuenses. 

             Ele não veio só. Acompanharam-no as manas professoras Maria Aparecida, Cleonice e Hilda, 

todas elas mestras primárias que formadas pela querida Normal, espalharam, a seu tempo, pelos confins 

afora, o bandeirantismo glorioso das primeiras letras. 

             O velho mestre, agora na saleta de música de nosso venerando pai reavivou e aferiu as serenatas ao 

luar, as andanças boêmias da juventude em flor, e tornou claras, na dialogação alegre de ambos, as fases 

brilhantes dos menestréis românticos do após 1914, quando, com as emanações da grande primeira 

hecatombe, morria para o universo poético, a elegante e inolvidável “belle-époque”. 

              

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 20/02/1981 ) 

 

 

 

                  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  O   CARNAVAL 
 

            

              O Carnaval está às portas. E é sempre bom refundir crônicas, reler páginas e estudos 

tradicionalmente feitos por jornais e revistas sobre o tema. É contar, com outras palavras, o mesmo assunto. 

Mas vale. 

              É interessante afundar-se nas suas origens, voltar a antigos mestres, invadir todos os campos 

sociais, artísticos, intelectuais e aprender, até onde chegam essas manifestações populares que por três ou 

mais dias antecipados dominam o mundo inteiro. 

             Em todos os tempos, suas manifestações foram caracteristicamente populares e se traduziram 

sempre como a festa dos sentidos, do prazer e do gozo. Os antigos povos celebravam assim, a entrada do 

ano novo ou começo da primavera. Era o renascer das forças da Natureza adormecidas pelo rude inverno e 

todos então, interpretavam esse renascer como a perpetuação da vida animal. As festas das praças e das 

ruas eram animadas pela música voluptuosa, pelas danças eróticas e pelo vinho. 



             Na Grécia, com o nome de bacanália, e em Roma com o nome de saturnália, esses festejos 

essencialmente pagãos, perpetuaram-se nas crônicas as mais escandalosas deixadas aos pósteros. 

             Esses dias revestiam-se ainda de outros significados que lhe deram atributos mítico-religiosos. Em 

meio à luxuria e aos prazeres desregrados, invocava-se o espírito dos mortos. Era a nota realística dos atos. 

O homem sempre se preocupou com o após-vida. O traje branco e a máscara – aí está a sua origem – 

simbolizavam a trágica presença misteriosa e imprevisível da Morte. Frente a essa verdade iniludível a 

plebe explodia em manifesta reação da sede de gozos e prazeres. “Vivamos o presente, que a Morte é 

certa!” 

             Quando o Carnaval atingiu os salões a grosseira significação anímica revestiu-se de tons altamente 

refinados e ascendeu aos famosos bailes de máscara – “ o bal masqué” – das cortes imperiais. As fantasias 

riquíssimas, as motivações as mais singulares deram uma bela coloração artística a esses três dias de 

folguedos dedicados agora ao Rei Momo, que personifica na rígida moral cristã a encarnação do pecado. 

             O Carnaval tem sido tema para um sem número de obras de arte, quer na Pintura, veja-se Monet, 

Picasso, quer na Música ou na Literatura especialmente. Uma das mais famosas e pouco difundidas entre 

nós, ópera de Verdi, cujos oitenta anos de morte registrou-se há pouco, intitula-se “Um ballo in maschera”. 

Traz ela, na sobriedade admirável da música um trecho belíssimo em que o contralto, na figura de Ulrica, 

invoca : “ Rei do abismo, aproxima-te”. Esse trecho na análise dos críticos, consolida o renome da cantora. 

É de efeito eletrizante para as platéias afeitas ao “bel canto”. 

             Edgard Allan Poe, o escritor demoníaco, de imaginação fantástica, escreveu sob o tema 

carnavalesco um dos seus mais belos e impressionantes contos intitulado : “ A Dama de Vermelho”, cujo 

resumo é o seguinte, muito fiel às concepções pagãs : 

              No suntuoso salão de baile, em Paris, estava sendo notada, naquele Carnaval, a presença estranha 

de uma dama ricamente fantasiada de sedas e veludo escarlate. Sua esbelta figura, seu natural donaire, 

revelavam procedência aristocrática. O rosto coberto por uma máscara de púrpura acetinada deixava 

transparecer apenas o brilho singular de uns olhos negros. Não falava a dama. O leve inclinar da fronte 

altiva era o consentimento à invitação à dança. Os cavalheiros ardiam de curiosidade e paixão e as damas 

roíam-se de despeito e inveja. 

              Era excêntrica a desconhecida. Desde a primeira noite de Momo ela se eclipsava tão 

misteriosamente quanto de repente, surgia. Resolveram os cavalheiros descobrir-lhe o encanto. Na última 

noite no Trianon , rodearam-na os convidados impedindo-lhe galantemente a saída. E à meia-noite, 

momento convencionado, no torvelinho da dança, arrebatou-lhe o par, a mascara do rosto. Um grito de 

pânico e de horror, soou uníssono no salão. Era a Morte. 
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                                               ALUÍSIO   DE   ALMEIDA 
 

 

                  A morte do historiador Aluísio de Almeida envolve também de luto a cidade de Botucatu. 

Nascido em Guareí, neste Estado, nos idos longínquos de 1904, o maior folclorista de nosso Estado 

vinculou-se nos vários estágios de sua vida à nossa então pequenina e florescente comunidade nos seus 

primeiros decênios de século. 

                 Fez seus estudos no Seminário Maior de Botucatu, quando, sob a direção dos saudosos Padres 

Lazaristas florescia a grande seara de vocações preciosas e esplendia a cultura invulgar desta cidade 

serrana. Aluísio de Almeida, pseudônimo literário de Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, que 

desaparece hoje como um dos antigos florões da Igreja, conheceu Dom Lúcio Antunes de Souza e, dentre 

as suas belas colaborações que enriqueceram as colunas sempre abertas do “Estadão” citou muitos fatos 

históricos e muita crônica valiosa sobre a vida sócio-religiosa de Botucatu. 



               No necrológio brilhante que lhe fez o centenário e renomado matutino paulista, foi Monsenhor 

Luiz Castanho de Almeida um apaixonado da história do pequeno burgo, do povo da vila, do interior 

histórico perdido no anonimato dos sertões sem fim. Deixa uma obra valiosa de cerca de trinta volumes 

entre livros e monografias versando todos sobre usos e costumes, lendas e crendices das comunidades 

rurais e urbanas, visando especialmente ao fato histórico sempre entremeado de prosas e falares 

enriquecidos pela irreprimível criatividade popular. 

              No prefácio do “Achegas” de Donato, há com evidente destaque do Autor, a colaboração segura, 

precisa, inegável, de Aluísio de Almeida. Na adolescência literária de Donato, muito influiu o grande 

historiador que hoje desaparece. Alceu Maynard de Araujo, outro grande folclorista lamentavelmente 

desaparecido, valeu-se das diretrizes seguras de Aluísio de Almeida a quem tomou como mestre e 

orientador. 

             De uma feita, lá por 1963 mais ou menos, encontramo-nos concorrentes do mesmo concurso. A 

Semana Paulo Setubal de Tatuí, estabelecia premio valioso para uma monografia sobre o Autor de 

“Marquesa de Santos”. Desta vez, relacionava o sertanista com a recém-inaugurada Brasília. O resultado 

publicado no D.O. do Estado, classificava os três únicos concorrentes com alentadores pareceres da 

Comissão Julgadora. A Aluísio de Almeida coube, como era natural, o primeiro lugar. Os dois seguintes 

receberam menção honrosa. Para nós, uma honra, dado o nome dos demais candidatos. 

             Desaparece com Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, mais um daqueles vultos admiráveis da 

Igreja antiga. Aquela figura respeitável de sacerdote, no dizer já conhecido de nosso Arcebispo : santo, 

sábio e social. Pois que o quarto atributo – sadio, Monsenhor de há muito perdera o vigor físico. 

             O traço sacerdotal do grande homem foi sem dúvida, entre tantos méritos, a Caridade. Sua casa 

modesta aberta a todos, era a guarida segura aos que lhe procuravam o conselho, a palavra acolhedora, o 

auxilio material. 

             Até que um dia, o lobo disfarçou-se em ovelhinha e lhe furtou o cálice de ouro com que celebrava 

na própria casa, a missa matinal. Sua grande mágua. Não chorou a parda material. Chorou a solércia 

humana. 

             Esse fato nos lembra Vitor Hugo. O Arcebispo de Paris fora roubado em dois mássicos castiçais de 

prata, quando dera guarida a Jean Valjean, numa noite sombria. Ao ser preso logo após, pelo terrível Javert, 

foi conduzido à presença do prelado, para as averiguações devidas. Questionado pelo tenebroso Chefe de 

Policia, respondeu muito sereno o grande sacerdote : 

-          Esses castiçais são de Jean. Eu lh’os dei esta noite, quando aqui pernoitou! Foi a conversão de Jean 

Valjean. 

             Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, na sua grandeza d’alma, lembra muito a figura mítica do 

Arcebispo de Paris, imortalizado nas páginas de Hugo. 
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                                                        CORRESPONDÊNCIAS 
 

 

               A crônica se faz, ou melhor, se tece com as malhas nem sempre uniformes em seus filamentos, 

proporções, cores, que dão ao inteiro tecido um todo agradável, compondo o planejamento multivariado do 

dia a dia. Ora alegre, ora exaltada, ora melancólica, ora insossa ( por que não? A vida é um calidoscópio 

tão estranho!) ela se apresenta sempre, no compromisso fiel com o jornal, dando novas características à 

coluna. 

              Não se admirem nossos leitores se continuamente aqui destacamos emoções que são nossas e que, 

a rigor, não interessariam ao comum dos habituais desta coluna. Mas é necessário, por um principio de 

justiça, ressaltar o carinho com que  somos de freqüente brindada através do jornal. É necessário, que 



agradeçamos a envolvente carícia que para nós representa esse continuo receber de manifestações tão caras 

ao nosso coração. Eis porque daqui fazemos e atualizamos a nossa correspondência. Com um comovido 

agradecimento aos que nos escrevem. 

            Da prezada D. Lídia Marão, um bilhete precioso começa assim : “ Trouxe da cidade de Assis, na 

Itália, essa comovente “Preghiera” de São Francisco de Assis, que ofereço , de coração a você”. 

            O sabor especial da “Preghiera”, é que ela está escrita em italiano. Todos vocês a conhecem em 

português. Mas na cantante e saborosíssima língua de Dante, mais próxima do Poverello, ela tem 

ressonâncias melódicas, envolventes, doces como o suave murmúrio eólico que perfumava os êxtases do 

menestrel de Deus, senão, vejamos : 

 

              “ Oh! Signore, fa di me um istrumento dela tua Pace: 

              Dove è ódio, fa ch’io porti l’Amore, 

              Dove è offesa, ch’io porti Il Perdono, 

              Dove è discórdia, ch’io porti l1Unione, 

              Dove è dubbio, ch’io porti La Fede, 

              Dove è errore, ch’io porti La Verità, 

              Dove è disperazione, ch’io porti La Speranza, 

              Dove è tristezza, ch’io porti La Gioia, 

              Dove sono Le tenebre, ch’io porti La Luce, 

 

              Oh! Maestro, fa ch’io non cerchi tanto! 

 

              Ad essere consolato, quanto a consolare, 

              Ad essere compreso, quanto a compreendere, 

              Ad essere Amato, quanto ad amare, 

 

              Poiché : 

 

              Si è dando, Che si riceve; 

              Perdonando Che si è perdonati; 

              Morendo, Che si risuscitta a Vita Eterna”. 

 

              Toda a envolvente poesia profunda e mistica do Poverello, como uma Mensagem eloqüente para 

esse começo de Quaresma. Grã tíssima, D. Lidia, pela inteira dedicatória. Faremos por merecê-la. 

              De Ana Luiza e Jarbas, aqueles dois caríssimos e fiéis discípulos, que assim se assinam mais pelo 

coração que possuem do que pelos rápidos e tão curtos momentos em que foram, a seu tempo, nossos 

excelentes alunos, vem-nos , entre outros, vários postais de seu roteiro-férias pelo Norte-Nordeste 

Brasileiro. Lá, no Ceará longínquo, uma bela estampa da casa em que nasceu, na fazenda de Mecejana, 

nosso patrono acadêmico José de Alencar. 

             Bem dotados, ávidos do conhecer e do saber, vocês devem ter sentido emoção profunda ao se 

defrontarem, na retrospectiva do tempo, com as evocações que o velho casarão sugere. José de Alencar 

encarna verdadeiramente o gênio da língua. Quanto mais lido, melhor apreciado. É como que numa 

cacimba, quanto mais se lavra o fundo magnífico do manancial, mais se extrai palhetinhos dourados de sua 

obra imorredoura.  
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                               POSSE DE DOMINGOS ALVES MEIRA 



 

 
            Dando cumprimento regular às disposições estatutárias, estará a Academia Botucatuense de 

Letras realizando no próximo dia 28, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, gentilmente 

cedido por seu atual presidente o Vereador Agêo Mauricio de Oliveira, sua primeira sessão solene anual. 

                  Será orador da noite, o acadêmico Prof. Dr. Domingos Alves Meira, que discorrerá sobre o 

patrono da Cadeira Nº 20 – Rubião Meira. Integrado à sociedade botucatuense pela sua conhecida 

afabilidade e cavalheirismo, o Dr. Meira, que possui vasto e seleto circulo de amigos, estará na ocasião, 

sendo homenageado não só pelos seus pares como pelos seus muitos admiradores. 

                 Figura exponencial no campus universitário de Rubião Junior, é por demais conhecida sua 

invulgar cultura médico-cientifica, acatado e prestigiado pelos inúmeros alunos da cátedra de Medicina 

Tropical em que é especializado. 

                 Orador dos mais brilhantes, inteligência jovem em ascensão no mundo cientifico atual, dotado 

de rara visão universitária dos problemas da hodiernidade, o Prof. Meira alia às rutilações de extraordinário 

curriculum a dignidade e a nobreza sem par da profissão. Accessível e cavalheiresco desenvolve a par, 

intensa atividade social e esportiva. 

                 Autentico administrador, o que lhe empresta características eletivas de líder, coube-lhe em 

sucessivas ocasiões, a honra da organização e a participação atuante nos vários órgãos setoriais da nossa 

então incipiente Faculdade de Medicina. 

                Intelectual de reais méritos, Domingos Alves Meira é autor de numerosos e importantes trabalhos 

científicos que fundamentam o sempre complexo e extenso campo da Medicina Tropical, sendo seu nome 

por demais conhecido internacionalmente. É ativo colaborador de revistas especializadas e membro do 

Conselho de Redação de revistas e livros médicos. 

               Membro fundador da Academia Botucatuense de Letras, o Dr. Meira é credor da estima e da 

admiração de seus pares, tendo sido já, por várias vezes, homenageado. Escolhendo por patrono um de seus 

ancestrais, estará discorrendo na noite de gala, sobre Rubião Meira – a figura de perfil integro e soberano 

que marcou, na Antiga Republica , a galeria célebre dos varões ilustres do Passado. 

              Será apresentadora da noite, a acadêmica Leda Galvão Avellar Pires, cujos recursos oratórios são 

por demais conhecidos entre os intelectuais botucatuenses dado seu estilo sóbrio, elegante, original e 

atraente. 

              Já nos dias precedentes ao Natal, o conhecido Coral surpreendeu a noite botucatuense, exibindo-se 

em alegre e patética manifestação, pelas ruas e praças da cidade. Seu programa original, cantado em 

japonês e português , é uma excelente coletânea de músicas típicas, espirituais e folclóricas. Muito do 

agrado dos que conhecem e saboreiam a verdadeira música. 

              Estará participando do programa lítero-musical, o Coral da Sociedade Botucatuense de Cultura 

Japonesa que tem como maestrina a Dra. Maria Cristina L. de Mattos. A participação do Coral Japonês na 

festa da ABL é uma autentica e real demonstração dos liames amistosos que aproximam ambas as 

entidades voltadas à Cultura e à Arte, na cidade universitária. 
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                        ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS 

 
          Para quem assistiu, auditório lotado, à sessão última da Academia Botucatuense de Letras, 

destacou-se a forma sui-generis, rica e nova como se desenvolveu o programa respectivo. Parte musical e 



acadêmica revestidas de originalidades paradoxalmente singulares, caminhando, porém, para um só 

objetivo : a incensação da Arte, através das manifestações personalíssimas de cada participante. 

              Esteve presente, para dar-lhe colorido especial, o Coral da Sociedade Botucatuense de Cultura 

Japonesa, levado pelo seu presidente o Dr. Minoru Sakate. Músicas leves, harmoniosas, a duas vozes, 

regidas pela maestrina Yoshico Janagizawa, impregnando as sequências  com aquela gostosa dolência de 

nênia, tão ao sabor das melodias orientais. Números graciosos, falando o primeiro, dos laranjais ubertosos; 

o segundo, da partida da noiva anhelante que se despede da ilha onde nasceu, na demanda enleada, do novo 

lar, alhures. O terceiro, cantando os peixinhos mimosos, na azáfama intermitente, na busca eterna do 

“habitat” condizente segundo as estações do ano e por último, o que não poderia faltar, a melodia 

encantadora das cerejeiras em flor. 

              Programa folclórico encantador, ecológico, vivo e atual, todo ele envolvendo as paisagens nativas 

da Pátria avoenga. Tudo desenvolvido entre mesuras, sorrisos e aquela admirável atitude cívica das jovens 

cantoras atentas à oratória brilhante do acadêmico da noite. 

             Quando a 22 de Janeiro último, o Presidente Giscard D’Estaing foi à sessão solene da Academia 

Francesa cumprimentar a escritora de três nacionalidades Marguerite Yourcenar, estava definitivamente 

tomado, em “ feu d’enfer” – trinta e seis votos contra três – o mais inexpugnável baluarte da História de 

França. Após 346 anos de existência, a Casa de Richelieu, que fora padrão para todas as demais Academias 

do mundo, depunha as armas e recebia, entre fardões verde-dourados, a primeira mulher, em seus quadros 

efetivos. Numa simples túnica escura, desataviada e simples, aquela mulher de setenta e sete anos, falando 

desde o sânscrito, o grego e o latim, entre as línguas vivas, deu, para o auditório maravilhado, a mais linda 

lição de língua francesa. Seu discurso foi peça antológica há muito esquecida pelos próprios acadêmicos. 

           Quebraram-se os preconceitos. Mas o idioma francês , uma vez mais se sobressaia na pureza 

admirável de suas origens, incólume às injunções da modernidade. Nada mudara. Estava de pé, a 

austeridade da Casa. Tudo isso nos saltou à mente, enquanto ouvíamos sábado último, a defesa de tese do 

acadêmico Meira, ocupante da Cadeira 20, de nossos quadros locais. A impostação de voz, a fluência das 

frases, o elegante, sóbrio e puro estilo, tudo compôs o discurso que, como peça acadêmica tem a sua 

estrutura, o seu didatismo, a sua composição temática e aquela preocupação estilística que o define perante 

o auditório. 

            Uma das peculiaridades do discurso, porém, é que ele foi demonstrado. O orador teorizou um perfil 

magnífico – o de Rubião Meira – corroborado, como valor histórico, por dois ricos painéis artisticamente 

dispostos no auditório, numa exposição de jornais, cartas, pergaminhos, objetos de uso pessoal, medalhas, 

comendas, através dos quais, ia-se apreendendo a grandeza do homem : médico, professor, cultor das 

letras, paraninfo, político,homem público, tudo isso, aureolado pelo apanágio da integridade de caráter, 

pela imensa modéstia, pelo profundo humanismo de sua figura de escol. 

            Muitas vezes o discurso mergulhou no terreno evocativo, então o orador se fez menino e trouxe à 

tona as emoções, lances familiares, memórias guardadas pelo coração. Nisso fixou-se a grandeza da 

oratória. A exaltação do espírito familiar, a grandeza de um vulto já distanciado pelo tempo, refletindo no 

altar-familiar as luzes imarcessiveis de sua dimensão. 

            A efabulação discursiva teve facetas admiráveis. Sobretudo, quando atingiu o perfil do clinico. 

Quiséramos conservar para nós, inteira, a peroração do mestre aos seus discípulos. Inserta no texto 

acadêmico, é verdadeiramente um poema. De humanismo, de ternura, de fraternidade. 

            A noite acadêmica não foi somente intelectiva. Foi também festa do coração. Aí está a sua 

originalidade. 
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              ARMANDO DELMANTO E D. BRANQUINHA NEIVA 
 



   

                  Armando Morais Delmanto ofereceu-nos, com atenciosa dedicatória, seu mais recente livro, 

desta vez nos altiplanos políticos, propugnando, com o seu jamais esmorecido idealismo, por uma 

Constituinte. A mensagem é em si , uma belíssima lição de amor-pátrio, de despreendimento, de 

devotamento à causa pública. Ele luta, na eloqüência de seu apelo, pela elaboração de uma nova 

Constituição através da qual se derruam os óbices ainda existentes, no sentido da verdadeira democracia.  

                Pode-se crer nesse jovem. O texto é fluente, impõe-se como autentica lição democrática a que 

tanto se ambiciona. O trabalho todo é fiel ao seu comportamento de jovem e promissor político, de conduta 

ilibada de que se fez herdeiro. 

               É seu terceiro livro. Em “Juventude : Participação ou Omissão”, o Autor já se revela ojovem 

entusiasta pelos problemas magnos da política nacional entregue apaixonadamente à causa político-social 

cuja solução tanto depende da decidida participação da juventude. Ambos os trabalhos marcam, 

efetivamente, um programa cívico. 

              Vem depois “Crônicas da Minha Cidade”. O nome já diz. Uma coletânea gostosa de ler, uma 

compilação de publicações esparsas, reunidas numa Ode à cidade centenária, em cujas páginas ele 

extravasa seu sentimentalismo na evocação de figuras, épocas, instituições, que povoaram seus anos 

juvenis, nas letras primárias, nos bancos ginasiais. 

             Advogado, vereador, político ativo, o Dr. Armando Morais Delmanto impõe-se por uma conduta 

integra, digna sob todos os aspectos, de nossa admiração e de nosso respeito. Escritor elegante, orador de 

largos recursos, batalhando na tribuna legislativa como no jornalismo, mereceu, através de indicação 

memorável, do Dr. Sebastião de Almeida Pinto, ocupar, em nossa Academia Botucatuense de Letras, a 

vaga logo mais deixada pelo sempre saudoso Dr. Tião que via nele, o continuador ilustre de nossas letras e 

de nossas tradições. 

             D. Branquinha Neiva fez 80 anos. Reuniu domingo último, ao seu redor, num amplo e amistoso 

abraço, a todos que lhe são queridos. Parentes, familiares e amigos. E lá estivemos, às onze horas, na 

Capela da Misericórdia Botucatuense, pequena demais para tão grata reunião, cantando com ela e para ela, 

entre hosanas e louvores a Deus, o “Parabéns pra você”. 

             Padre René fez a homilia dominical. Marta e Maria. Duas personalidades distintas. Uma, na 

diligencia ativa e prestativa nos serviços do Senhor. Outra, na contemplativa atitude de entrega total, 

exclusiva, extática na presença de Deus. 

            E ali, estava, na inteireza admirável de seus provectos oitenta anos, uma mulher que vivera, a  

inteira existência , na prática maravilhosa de vida cristã. Ali estava, na radiosa expressão fisionômica, na 

brancura prateada dos cabelos, a figura admirável que a Bíblia imortalizou. Ao seu redor, as flores, as 

luzes, o riso festivo dos filhos, dos netos, dos familiares, dos amigos, celebrando na Eucaristia, os oitenta 

preciosos anos vividos. 

           Benfazeja aos pobres, animadora dos tristes, incentivo aos humildes, simples e lhana, cordial e 

amiga para com todos, ali estava o exemplo cristão autentico. D. Branquinha  encarna na sua esfuziante 

jovialidade – sempre alegre, sempre risonha – a verdadeira figura evangélica da mulher forte, da mulher 

sustentadora da instituição do lar, da sociedade e da Pátria. Marta e Maria numa só pessoa : D. Branquinha. 

           Matriarca querida de um clã imenso, ali estava uma das figuras mais representativas de velho cerne 

paulista. Entre um e outra, entre o jovem escritor que nos dedica um livro e a simpatia irradiante de uma 

autentica amiga, com profunda gratidão aqui registramos, pela alegria imensa de que nos fizemos 

devedora, o nosso muito obrigada. 
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                                                             SIMÃO  CIRINEU 



 
              Lavrara desde o amanhecer. Nem bem os primeiros tímidos albores haviam tingido de rósea 

luz a linha do horizonte, ele saíra ao campo. Voltava agora. Era plena manhã. Mas um dia especial. Era o 

Parasceve. Ardia em estar com a família. Havia o anho a preparar, o pão ázimo a enfornar. Tudo deveria 

estar pronto pela noitinha. Rufo e Alexandre o precederam. Escolheriam, com a mãe, as ervas amargas. 

                    Numa encruzilhada, já dentro das portas da cidade, a multidão embargou-lhe os passos. 

Curiosos e bisbilhoteiros, aos grupos expectantes, todos aguardavam, lá longe, do fundo do vale, um 

magote que subia, precedido por um centurião a cavalo. Vinha o grupo da fortaleza romana e se dirigia 

para os muros fora da cidade. Houvera por certo, um julgamento. Haveria portanto, um criminoso a 

justiçar. Antes da vinda da noite. Logo mais, seria a Páscoa do Senhor. O vozerio a se aproximar advertia-o 

de algo invulgar. Divisa, por sobre os ombros dos que lhe ficavam à frente, um condenado. O pobre caíra 

nas pedras do caminho. Davam-lhe com um chuço. Apupavam-no. 

                  Simão Cirineu sentiu um travo amargo na garganta. Pobre coitado! Que fizera para sofrer tão 

rude humilhação! Era o Cirineu um simples campônio. Rude e iletrado. Só sabia do amanho da terra. Mas 

doía-lhe o humilhante trato a quem já ia a caminho da cruz! Por temperamento moderado e pacifico, 

derreava-se de ânimo quando defrontava a crueldade. Ademais, furtava-se à soldadesca invasora. 

Esquivou-se mais para a beira do casario. Não podendo evitar, aguardaria em silencio doloroso a passagem 

do triste cortejo. 

                 Alheiou-se por momentos e engolfou-se na alegria radiosa que trazia do campo. Como estava 

longe a Cirenaica pedrenta e cruel. Lá, o solo sedento era maninho, estéril. Ferira as mãos no inútil trato e 

muitas vezes misturara com as lágrimas do desespero o sofrido suor de suas canseiras. Definhavam os 

filhos na flor da idade ante a inclemência do trabalho. A esposa esquálida penava nas aperturas domésticas.  

                 Agora, a geira retribuía-lhe cento por um no dedicado amanho. Terra bendita e dadivosa de seus 

velhos ancestrais. Abrira-lhe os sulcos onde borborinhava a límpida seiva dos regatos. O trigal a essa 

altura, balouçava suas hastes esmeraldinas ao leve sopro da brisa primaveril. A ervilha cheirosa enredava 

suas flores rosadas exalando o doce perfume da colheita farta. Nas estacas pendiam já os ramúnculos da 

vinha apetitosa. 

                Os gritos ululantes da multidão que se aproxima, roubam-lhe o doce enleio. Olha ao derredor. Já 

próximo, o préstito parara. O condenado, ao centro, prostrara-se ao peso da cruz. O coração condoído do 

aldeão, aperta-se-lhe comovido. Que houve? O pobre sentenciado retoma a cruz. Está arquejante. Mal 

sustém os passos. Não prosseguirá por certo. Morrerá no caminho. Os soldados o percebem. Ele não pode 

morrer ali. 

                É necessário que chegue ao Calvário. Para exemplar alguém mais, que tente solapar com utopias, 

o poderio dos Césares. O centurião circunvagueia ao redor. Do alto da alimária dirige-se ao Cirineu : 

-             Você, aí! Venha! Ajude-o a carregar a cruz!. . . O azorrague vibra numa ameaça. O campônio 

atônito, sente-se tolhido. Sabe de antemão, que se aviltará ao tomar o madeiro. Ademais, pesa! Aproxima-

se obediente e temeroso. Olha o condenado. Um súbito estremecimento abala-lhe o intimo. Um só olhar ao 

pálido e ensangüentado rosto assoberba-o de funda compaixão. Lágrimas ardentes sobem-lhe aos olhos. A 

garganta oprime-se-lhe num soluço. Toma do madeiro e com gestos macios toca respeitoso, os ombros do 

condenado. 

                     Incrível! O madeiro não pesa! Uma súbita onda, de alegria e de intimo bem estar vem-lhe das 

entranhas! Quem é esse condenado? Andou muitos passos. Sobre os seus ombros, a cruz. Atrás, exaurido e 

sofrente, o condenado. 

-                Basta! Disse-lhe às tantas, o centurião. O condenado retomou o madeiro. O aldeão de novo, 

encontrou o triste olhar do réu. Ali, num clarão misterioso e divino, iluminou-se-lhe a mente e o coração. 

Num murmúrio de prece e confiança, ele ajoelhou-se 

-                   É Jesus de Nazaré! 

 

                                                                                              (  A Gazeta de Botucatu – 14/04/1981 ) 

 



 

 

                                        UM LIVRO CHAMADO “SAUDADE” 
 

 

                O telefone tilintou chamando-nos e da outra ponta da linha, uma voz amiga, de mãe e de avó, 

apelava no sentido de lhe descobrirmos, de alguma biblioteca particular ou pública, um exemplar muito 

antigo, livro de leitura, quando o exercicio da leitura nos anos primários ocupava o centro da aula incluindo 

impostação de voz, entonação, sinônimos e interpretação, seguido de cópia no caderninho próprio. 

                E adiantava-nos a voz amiga de D. Helena, às voltas nestas férias pascais, com os netinhos em 

terno, cobrando-lhe a promessa de mostrar-lhes o livro em que ela a vovó aprendera a ler. 

-              Tenho muita vontade de reler, para eles, as páginas inesquecíveis de Thales de Andrade, naquele 

livro maravilhoso que se chamava “Saudade” em que o próprio autor, exaltando o amor filial, contava-nos 

a vida de seus pais, os sacrifícios feitos para a educação dos filhos, enaltecendo ainda a vida no campo, sua 

grandeza, o amor à terra, à natureza pródiga, à simplicidade e a tranqüilidade do trabalho rude mas 

compensador, da existência sem angustias, livre da contaminação das grandes cidades tão artificiais e 

cheias de ameaças. 

              E continuava a voz amiga, do lado oposto do fio telefônico : 

-            Desejaria mostrar às minhas crianças de hoje, aquelas páginas cheias de encanto, que nos prendiam 

às suas historinhas de aves, de matas, dos cafezais sem fim, dos grandes pomares plantados a esmo, mas 

trescalantes dos perfumes das árvores que ofereciam a polpa cheia de sumo e de doçura de seus frutos 

sadios. 

             E prosseguia ela: 

-            Havia, não sei se a senhora alcançou esse livro, uma poesia muito linda que lhe servia de 

introdução. Não me lembro mais dela, de seus versos, mas que pela vida em fora, marcaram como os 

versos mais lindos, jamais lidos. 

-           Nós somos, dissemo-lhe em resposta, da geração de Erasmo Braga do João Kopke e do Thales, 

também. Lemos as mesmas páginas e à sua simples evocação, vem-nos  à memória aquelas lições 

inesquecíveis de “Noturno”, “A Órfã na costura”, “A Velha Lenda de Creta” e dos “Pinheirais”. 

Lembramo-nos sim, do “Coração”, a poesia encantadora que se introduzia à leitura de “Saudade”. Ela aí 

vai, para sua satisfação : 

 

                                                                     CORAÇÃO 
 

                                              Lembrança, quanta lembrança 

                                              Dos tempos que já lá vão! 

                                              Minha vida de criança, 

                                              Minha bolha de sabão? 

 

                                                           Infância , que sorte cega, 

                                                           Que ventania cruel 

                                                           Que enxurrada te carrega, 

                                                           Meu barquinho de papel? 

 

                                              Como vais, como te apartas, 

                                              E que sozinho que estou! 

                                          -  Ó meu castelo de cartas, 

                                              Quem foi que te derrubou!? 

 

                                                           Tudo muda, tudo passa, 



                                                           Neste mundo de ilusão, 

                                                           Vai para o céu a fumaça, 

                                                           Fica na terra o coração. 

 

                                              Mas sempre, sem que te iludas, 

                                              Cantando, no mesmo tom, 

                                              Só tu coração, não mudas, 

                                              Porque és puro e porque és bom! 

 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 24/04/1981 ) 
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                          SARGENTO  JAIRO  BAPTISTÃO 

 
              

                 Faleceu em Caçapava, neste Estado, em 23 do mês que se finda, o botucatuense Jairo Baptistão. 

Filho de José Baptistão e de D. Ursulina Guazzelli Baptistão, o jovem, muito moço ainda, demandou 

trabalho em outras plagas, depois de haver cursado o primário e o ginasial nesta terra, estagiando como 

ótimo aluno, em nossas melhores escolas. 

                Ele não se distinguiu no mundo universitário nem no mundo das letras. Não se tornou milionário, 

nem ocupante de cátedra. Não foi político nem deixou empresas. Desenvolveu simplesmente atividades no 

comércio interior. Em Caçapava, onde a seu tempo serviu o Exército, casou-se. Lá constituiu família, criou 

seus filhos e lá desapareceu, aos 62 anos de idade. A cidade amortalhou-o com a Bandeira Nacional e deu-

lhe guarida no Monumento aos Heróis, lá erigido para imortalizar seus grandes filhos. 

              O coração cansado e vivido, fraquejou. E prostou-o, ainda em plena maturidade, quando muito de 

si poderia dar e muito colher da vida, eis que ela dele exigira ao máximo, o sacrifício maior que um homem 

pode oferecer à Pátria e à Sociedade. Porque ele foi um bravo, um herói , um pracinha. Esse vulto 

admirável do soldado combatente, lutando além-mares, quando na efervescência da última hecatombe 

mundial, o Brasil alargou as suas fronteiras indo combater o inimigo lá longe, na longínqua Europa, para 

legitimar e gritar a todos os quadrantes, sua autentica formação democrática e reafirmar ao mundo, a 

integridade geo-política de seu povo. 

            Jairo Baptistão foi, como tantos outros irmãos nossos, um herói da FEB. Não deixou outras 

credenciais que essas : Herói da FEB. Que outros maiores atributos poderiam enaltecer-lhe o nome? 

Singrou um dia, os mares tempestuosos a caminho da Itália. Numa radiosa manhã brasileira, o “Duque de 

Caxias” levantava ferros, levando em seu ventrudo bojo, muitas centenas de jovens vidas, a selecionada 

flor da juventude brasileira, que ia levar lá longe, uma desabrida resposta ao torpedeamento de navios 

nossos, em costas brasileiras. 

           Mais do que isso. Ia responder com bravura, ao desaparecimento das tripulações sacrificadas no 

afundamento do Baependi, do Araraquara, do Aníbal Benévolo, do Itagibe, do Arará e do Jacira. E de 

muitos outros mais, todos torpedeados abruptamente em pleno Nordeste do País. Mais ainda : ia juntar ao 

clamor universal, o brado de guerra ao sectarismo totalitário, na defesa acirrada da liberdade dos povos.  

           A Segunda Grande Guerra alastrava-se pelo Ocidente, incendiando o mundo civilizado. Declarada a 

guerra, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica procederam a maior convocação da História. Estava formada 

a Força Expedicionária Brasileira . E integrando os milhares de jovens irmãos, a caminho do “front” 

europeu, lá se foi também, Jairo Baptistão. 



          O que foram o treinamento, a partida dolorosa, a chegada em terras estranhas, as incertezas do 

amanhã, a adaptação em clima e costumes diferentes, o ambiente de guerra total, a dura disciplina das 

trincheiras, a neve e o frio, as horas negras de sentinela e de avanços, as noites insones, o combate a arma 

branca, a bravura dos combatentes, a perda de irmãos, o abandono das cidades, a miséria, a destruição, tudo 

isso estampou-se-lhe no olhar sofrido do soldado, do herói que viu de perto e sentiu fundo, os horrores da 

guerra. Em Pistoia ficaram, mais tarde recambiados à Pátria, 451 companheiros que viveram as lutas de 

Monte Castelo, Camaiore, Castelnuovo, Monte Plano e Monte Cassino. 

         Depois a vitória, o regresso, o silencio sobre o herói. E agora, numa madrugada silenciosa, o coração 

parou-se-lhe no peito lutador. Herói autentico. A quem, nesta crônica , prestamos o nosso respeitoso preito 

de velha amizade, de grande admiração. Sobretudo, de imensa e imorredoura gratidão. 

 

                                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 01/05/1981 ) 

 

 

 

             O   ENLACE DE ELISABETH FERRARI VENDITTO 
 

 

               Elisabeth Ferrari Venditto e o Eng. Nelson Ailton Basso, precedendo em dias, os dias de Maio – o 

mês glorioso das noivas românticas – subiram o altar da basílica menor de Sant’Ana, onde os esperava o 

Vigário PE. Sebastião, para o cerimonial litúrgico da benção nupcial. 

              Beth, a noiva lirial e graciosa, discretamente maquiada por Haute Coiffeur, levava na pureza 

admirável de seu talhe grácil envolto em nuvens de tule imaculado, modelo Amydricia – São Paulo, a 

fisionomia angelical de uma menina de coração puro, na imagem serena da mocidade haurida na formação 

perfeita de um berço onde as virtudes essenciais se fundamentam no ideal cristão. Um lírio raro, que não se 

consumiu nas labaredas que hoje consomem muito cedo e crestam a juventude em flor. Assentou-lhe 

admiravelmente, a rica grinalda parisiense que lhe adornava em “strass” e pérolas, a cabecinha equilibrada 

de menina que sabe confiar mais em Deus que nos triviais e voláteis ideais terrenos. 

             Pelas mãos de artista do decorador Sakae Watanabe, a catedral adornou-se de branco e amarelo, 

entremeado de tufos de imaculado setim e de crisântemos. Pela escolha graciosa de noiva gentil, a 

Orquestra e o Coral de Silvio Baccarelli transportaram da Capital pra cá, harpa, órgão, percussão, cordas e 

sopro e com as vozes escolhidas de que se servem, executaram todo um programa musical que por si só, 

valeu e dirigiu as mil vozes que saudaram o Papa João Paulo II, quando da sua visita à Aparecida do Norte. 

           Um  frêmito de emoção sacudiu os convidados que superlotavam a vasta Catedral quando pela nave 

desfilou, levada pelo pai orgulhoso e comovido, a noiva, qual lindo, solene e lirial cisne, ao som 

soleníssimo dos “clarins de Roma” marcados pela vibração sonora dos carrilhões clássicos. Músicas 

selecionadas pela jovem abrilhantaram ainda mais, as palavras muito felizes do celebrante. O Coral 

executou a “Ave Maria” de Gnoud que há tanto tempo não se ouvia, destacando agora com brilho, o timbre 

de sopranos e violinos. Em belíssima surdina ouviu-se com grande agrado : “Se todos fossem iguais a 

você?”. Ao desfilarem, já marido e mulher, as sonoridades empolgantes de Ketelbey : “Pompa e 

Circunstancias” saudaram Beth e Nelson, unidos para sempre. 

         Ela mesma sonhou em seus jovens anos, ser leve e donairoso cisne branco desfilando pela vasta nave 

da Catedral que a batizou um dia, levada pelo pai querido, em busca do bem amado escolhido. Sonho 

maravilhoso de romance que a toda jovem,  na flor dos anos, é consentido sonhar. Ela mesma embalou esse 

sonho,acalentou-o com suas virtudes de coração puro e mente límpida e agora, o sonho se realizava. 

         Um dia, em meio aos estudos superiores, ela encontrou seu ideal no jovem universitário integro, dono 

de um ideal profissional perfeito, de estupenda formação cívica e religiosa. Um belo caráter dono de um 

coração voltado mais para a metafísica do trabalho do que visando, para si, aboletar bens, muitos bens 

terrenos. 



        Em Santo Anastácio, onde irão residir depois de uma longa lua-de-mel pelo litoral brasileiro, a 

população já tributou ao jovem engenheiro todo o penhor da estima e do respeito de que se fez credor. O 

jovem liberal, numa visão grandiosa de humanismo e compreensão cristã, em meio a um programa 

estafante de trabalhos técnicos, traça graciosamente, para os pobres, seus projetos de construção civil. 

Exemplo maravilhoso que bem poucos seguem, nas profissões liberais. 

       No Botucatu Tênis Clube, decorado a primor pelo Buffet Chopin, de Maringá – PR,cascatas, 

caramanchões, chafarizes cintilantes de flores, colorido e arte, ornamentaram as escadarias, o vestíbulo, o 

vasto salão. Uma  equipe de quarenta garçons desfilou, na  meia-luz ambiente, a inigualável e rara 

“quituterie” de salgados, doces, frutas, sorvetes, licores e vinhos finos das mais ricas adegas nacionais e 

estrangeiras. Tudo, ao som  suavíssimo da Orquestra e Coral Baccarelli, cujo maestro veio, pessoalmente, 

prestigiar a noite de gala da sociedade botucatuense. 

       Filmado, fotografado e gravado pela Firma H. Poladian, de São Paulo, numa atmosfera irreal de 

sonhos e imagens maravilhosas, assim foi o casamento do ano, nesta Botucatu de surpresas e grandezas.  

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 08/05/1981 ) 

 

 

 

                                    ESCOLA  NORMAL  DE BOTUCATU 
 

 

                                  Celebramos nesta semana – em 16 de Maio – o aniversário da Escola Normal Oficial 

de Botucatu. Nesse transcurso, há uma nota mais carinhosa a destacar, na cadeia gloriosa de elos vividos. 

São agora setenta anos que se completam. É uma existência. Logo após a celebração vibrante em preces, 

flores, cânticos à Mãe. Mãe terrena, carnal, afetiva, “ fons vitae”, nas invocações alegres e solenes da 

Igreja. 

                                 Agora, dentro da oitava, o aniversário da Normal. Há sentido no paralelismo Mãe-

Escola. Porque esta, completa a obra educativa da outra. Porque a Normal de ontem, de hoje, do amanhã, 

de sempre, foi e será a fonte vital perene, o acalanto terreno e sentimental para a juventude que se lhe 

aproxima na busca do Saber, da Instrução, da Educação, do Civismo. 

                               Terna e carinhosa Mãe, encanecida no tempo e no espaço. Matrona admirável que viu e 

sofreu todas as vicissitudes pelas quais, no transcorrer dos anos sofreu social, política, econômica e 

culturalmente a nossa paciente e querida cidade. Porque a Normal de Botucatu, com a Igreja local, forma o 

retábulo sagrado que emana as tradições gloriosas deste povo. 

                              Velhas memórias afluem à tona nestes dias de aniversário. Quando numa manhã de 17 

de Maio de 1946, dias após a morte de Dom Luis, ocorrida em 05 do mesmo mês, detonou como um raio, o 

decreto de transferência da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos daqui para além-fronteiras 

municipais, a Escola Normal em peso, na pessoa de seus alunos, percorreu as ruas da cidade, num espaço 

ínfimo de tempo, levantando numa coleta memorável, fundos monetários para a maior campanha cívica de 

protesto e de solidariedade. Em resultado, milhares de telegramas enxamearam a mesa da Presidência da 

Republica e dos Ministros de então. 

                           Morto o protetor incondicional da repartição Federal centralizadora da maior região 

postal-telegráfica  do Estado, a juventude estudantina assumia seu papel na grande vitória objetivada. A 

Repartição permaneceu desde aí, por mais vinte e seis anos. 

                          Quando a cúpula da Igreja-Mãe, a Catedral de Sant’Ana se alçou nas alturas, o Grêmio 

Normalista, liderado por um grupo de estudantes sob o comando do aluno Pedretti Neto empolgou-se numa 

belíssima campanha a que todos os demais estabelecimentos de ensino aderiram com entusiasmo : tratava-

se da aquisição de uma imagem do Cristo Redentor que lá do alto, abençoasse a cidade desde sempre. A 

contribuição eram quinhentos réis “per capita”. O entusiasmo juvenil cobriu a previsão, indiferente no seu 

arroubamento entusiasta, às linhas severas do gótico que prevalecia no estilo. 



                          O remédio era de difícil aquisição, de difícil mercado. Mas a sua eficácia inconteste iria 

restituir a vida a milhares de vitima do grande mal. Sua cura milagrosa prometia uma radical conceituação 

da moléstia rompendo a melancolia das colônias. O Dr. Sebastião de Almeida Pinto, médico humanitário e 

nobre, iniciou a campanha do Promin. E a Normal, pelos seus centanares e centenares de alunos ganhou as 

ruas e sagrou-se vitoriosa numa jornada benemérita sem par. 

                          Depois foi a vez de Napoleão Laureano. E o resultado foi o comovente espetáculo de 

arrecadação de fundos para a construção do hospital regional na região nordestina, na luta do combate ao 

câncer. Em tudo, os alunos da Normal enalteceram o nome da Escola. No movimento cívico de 1932, a 

primeira mulher botucatuense a subir a tribuna da praça do Espéria – D. Dylia Ribeiro, bibliotecária da 

Normal foi a voz entusiasta que concitou á juventude na luta pela Constitucionalização do País. Nesse 

período, o prédio da Escola transformara-se no alto comando do movimento revolucionário, solidário com 

São Paulo. Seu átrio soberbo coletou toda a doação de “Ouro para o Bem de São Paulo”, na maior e mais 

notável campanha pró-revolução. 

                          O monumento à Caxias, cujo busto ornamenta a praça da Normal, é também um marco 

admirável da grandeza cívica dos alunos que a Escola educou. Por tudo isso, no transcurso festivo de seus 

setenta anos de vida, pela saudade imorredoura dos mestres que nos conduziram pelos caminhos da vida, 

pelos colegas e pelos amigos que lá deixamos no mais verde da juventude, por tudo, o nosso preito de amor 

e de carinho: 

                                    “ Meiga Escola na grande Via-láctea. . .” 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 15/05/1981 ) 

 

 

                         JOÃO  PAULO  II EM BÉRGAMO 

 
                     “ A glória de Deus é que o homem viva”. Assim começou João Paulo II sua alocução 

vespertina, quando exatamente ao meio-dia, se encontrou entre os bergamascos, celebrando com eles, a 

data gloriosa para a pequenina aldeia de Sotto Il Monte. Era 26 de Abril último, sua mais recente 

peregrinação antes do atentado que lhe ameaçaria a vida, pondo em perigoso risco o destino da 

Humanidade. Encontrava-se em Bérgamo, exatamente em Sotto Il Monte, para comemorar no torrão natal, 

o transcurso do primeiro século de nascimento de João XXIII, de saudosa memória. 

                     Percorria as ruas sinuosas de casario lavado e sem atavios senão os gerânios no peitoril 

florido. Estendia ao longe, o olhar sensível às eiras uniformizadas ao verde vivo da plantação sadia. Sentia 

no calor humano que o acolhia o transcorrer sem doidas ambições daquela vida simples firmada na doce 

irradiação evangélica da igrejinha paroquial rica de memórias deixadas pelo filho ilustre que a dignificara 

na grandeza de um dos mais históricos pontificados. 

                    Lá, João Paulo II foi retemperar a alma sedenta daquela espiritualidade que lhe caracteriza 

singularmente o infatigável apostolado. No entardecer sereno de Sotto Il Monte, ele saudou – e suas 

palavras tem ressonâncias infinitas, onde quer que esteja – o povo simples que o ouvia : “ Regina Coeli 

laetare, aleluia!” A glória de Deus é que o homem viva. A invocação pascal à vitória da vida sobre a morte 

atravessa as almas e toca profundamente as consciências”. 

                   Saída recentemente das comemorações pascais, a Igreja lembrava por sua oração, o renascer do 

homem para a Eternidade em Cristo. Era uma vez mais, a persuasiva exortação à pureza dos costumes, à 

renovação interior da criatura para a dignidade de filha de Deus. Ali, em Sotto Il Monte, relembra-se da 

formação admirável do grande papa que pautara sua vida dentro daqueles valores fundamentais que 

enobrecem a família e que lhe robusteceram a fé. 

                 De retorno a Roma, algo de muito grave haveria de lhe ferir, mais que os inopinados projéteis de 

um insano, as investidas de medidas governamentais entre outras visando exatamente, por votação popular, 

a opção para que se estanque, no seio materno, a vida do ser humano. 



                 Minutos antes do atentado que abalou o mundo, um ônibus de turistas, segundo o noticiário 

jornalístico, tomado por quatro deputados, munidos de faixas e dizeres alusivos, invadia a Praça de São 

Pedro desafiando-lhe a autoridade de pontífice e clamando pela oficialização do aborto numa visão nihilista 

do supremo bem da vida humana – o direito de nascer. 

                Mais, muito mais do que os projéteis que lhe penetraram as entranhas devem ter ferido mais 

profundamente sua alma cristalina a fria e negativista atitude desses políticos que se fizeram um dia 

mentores do povo.  

               O plebiscito está às portas. Paira no ar, a terrível ameaça. O povo decidirá. Abre-se daqui para o 

futuro, para este fim de século atormentado e inseguro, o dilema terrível para a Humanidade. Ou o retorno 

quase utópico às fontes sacrossantas da Vida, a moderação, a reforma dos costumes e a paz bucólica da 

regeneração ou a visão apocalíptica que paira no ar, como a destruição e a degradação total do homem 

sobre a terra. Está na consciência de todos, a decisão.  

              Numa antevisão do que virá depois, João Paulo II já se fez holocausto. 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 22/05/1981 ) 

 

 

                         CANTINFLÁS  E  AS  CALINADAS 

 
                       Segundo o que nos vem da admiração que sempre nutrimos pelo inolvidável Cantinflás, hoje 

definitivamente afastado das telas, essa alcunha com que se notabilizou no cenário cinematográfico 

mundial significa : o embrulhão, aquele que fala, fala, explica, complica e não chega a nenhuma conclusão. 

No entanto, o humorismo latente do grande artista estava naquele taramelar de palavras e gestos 

vislumbrando uma critica profunda e cômica. Isso é, em bom e popularesco mexicano, “can-tin-flás”. 

                     Seria para nós, o “tapeador”?. Para o italiano ( que no-lo expliquem melhor nossos leitores 

donos da língua de Dante ) seria o “chiachierone”. Ou “tontolino”? Para o francês, a semântica é : “ o 

calino”. Do nome próprio Calin, aquele que diz disparates, estúpido, bronco, homem simplório metido a 

sabido. Daí, a palavra “calinada” como bom galicismo nosso também, cujo significado é : ato ou dito 

próprio de calino : tolice, asneira. 

                    Embora pouco usada e conhecida, a calinada aplica-se no mundo estudantil, máxime quando 

se realizam provas vestibulares, em que os candidatos, na sua sincera confissão, “chutam” as respostas a 

serem dadas no questionário torturante que se lhe apresenta na aferição de conhecimentos gerais. 

                   O mal é generalizado pois que estudante existe em toda a parte. Nos Estados Unidos edita-se 

além dos livros de bolso, os famosos subtítulos : “ boners”, palavra que vem de um certo individuo sem 

cultura, simplório, popularmente famoso pela mania que tinha de emitir conceitos sobre tudo, quando se 

encontrava entre os doutos. Há na calinada, um certo relacionamento com os “bobos da côrte” e o célebre 

Falstaff de Shakespeare. Isso seria objeto de outro estudo. 

                   Mas, no mundo estudantil, fiquemos por aqui. A calinada bem analizada, não deixa de 

subentender um certo conhecimento do aluno, sobre o assunto questionado. Lembramo-nos, a propósito, 

das famosas aulas de História universal do saudoso Prof. Silvio Galvão. De uma feita, numa sabatina-

relampago com que costumava surpreender a classe, foi perguntado : “ O que era o “muezzin”? Estudava-

se então, o Islamismo. Uma coleguinha, mal preparada, singelamente respondeu : “ Muezzim era um árabe 

que os mulçulmanos “penduravam” todas as tardes na “torre de mensagem”, pra falar com Alá”. Ou então, 

a resposta de um rapaz à pergunta : - “ O que eram as leis das Doze Tábuas?” Resposta : “ Eram Leis 

escritas no bronze com que a qualquer hora os escravos de Roma ameaçavam os patrícios que ficaram com 

tudo”. 

                 Todo esse preâmbulo nos vem agora, porque perdido entre os livros de nossa biblioteca 

encontramos um recorte do “Estadão”, de anos atrás, quando Paulo Mendes de Almeida nos deliciou com 

um apanhado de calinadas lidas alhures, num volume ocasionalmente encontrado : 



                 “ Masculino, homem; feminino, mulher; neutro – cadáver”. 

                 “ O feminino de solteiro é uma senhora esperando.” 

                 “ A adolescência é o estágio entre a puberdade e o adultério”. 

                 “ Mártir é uma pilha de lenha pegando fogo com um homem em cima”. 

                 “ Paralelepípedos são animais com pés paralelos”. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 29/05/1981 ) 

 

 

 

                                           O CRONISTA  LUIZ MARTINS 
                                

 

                    Um tríplice motivo nos traz hoje, por caminhos diferentes, o casal Elvira-Dr. Francisco 

Marins. Dizemos tríplice, para obedecer a certa cronologia que lá se faz carente de receptividade, de um 

sinal de vida, de agradecimento, quando não, de solidariedade por parte desta bisonha escriba. Dia a dia 

acumulam-se as distinções que nos fazem mais e mais devedora da cordialidade e do atencioso aceno de 

ambos. 

                   Primeiramente, as remessas sempre presentes e atenciosas das várias publicações com que a 

APL vem atualizando ou melhor, divulgando a sua já longa história septenária. Recebemos ainda no 

começo do ano, o precioso volume : “ 70 anos – Academia Paulista de Letras”. Percorremo-lo no seu todo. 

Fixamo-nos em seu prefácio, na crônica de seu Presidente reeleito, prova inconteste de uma atividade e de 

uma participação jovem, dinâmica, entusiasta. É sangue novo no sistema arterial que ameaçava enrigecer 

dentro da rotina dos dias. Idéias novas, novos encontros, dinamização de estudos, emulação, enfim. Vida 

intelectualizante no torvelinho automatizado do cimento da metrópole. 

                  Dois botucatuenses – Marins e Donato – “tomaram” a APL e no sistema botucudo do trabalho 

lideraram excelentes equipes. Cada qual mais esmerada em produzir um levantamento, uma atualização 

documentária do grandioso que se fez nesses setenta anos, enquanto a cidade crescia. Houve, ao que se 

intui, um total levantamento histórico. E aí está, numa programação-modelo para outras Academias, o 

silogeu paulista brilhando numa constelação de valores literários e artísticos que fizeram e fazem a glória 

cultural de São Paulo. 

                Na luz e sombra da memória, desejamos externar ao Dr. Francisco Marins, o pesar sincero pelo 

falecimento de Luis Martins. Muito se disse já, do inefável cronista do “Estadão”. A nossa modesta e 

consternada mensagem é um voto familiar de muita tristeza, de quase solidão, diríamos, ao vazio deixado 

pelo cronista. Ocupava na APL, a cadeira Nº 28, fundada por Rubião Meira, cujo patrono é Caetano de 

Campos. Nossa consternação de leitores e admiradores foi grande. No meio familiar, começava-se a leitura 

do matutino, pela Crônica de L.M. Num sentido possessivo, tão nossos eram seus recados, que permitiamo-

nos – pais e filhos – num bate papo ameno, no terraço da casa, após o almoço tranqüilo, aprovar-lhe as 

idéias, contradizê-las, às vezes, incensá-las sempre. Imagine-se daí, o carinhoso anseio com que, 

diariamente ou quase, o aguardávamos, começando sempre o diálogo assim : “ Que nos diz hoje o “nosso” 

L.M.?” Esse “nosso” era a sua arte admirável  de se fazer lido, atraindo gostosamente, no anonimato de 

uma legião de leitores, as simpatias e o carinho distante com que era aguardado. 

                Na roda familiar entrou ele com sua fala mansa, simples, sem atavios e rebuscados pensares, 

sempre otimista, irradiando na elegância das frases curtas, a luz serena de uma paz que vem de dentro, do 

espírito aberto à beleza, o coração tranqüilo de um homem bom. Tirava do fato comum, uma lição suave e 

ministrava a todos, como ele mesmo o disse, a “pílula” leve e digesta de um pensamento puro. Não lhe 

conhecemos a inteira obra. Falta-nos o romancista. Mas colecionamos zelosamente, num querido volume 

de recortes, todas as suas crônicas . É trabalho de muitos anos. É a nossa homenagem. 

               Lá de longe, da pureza azul de um céu sem nuvens, da viração amena de tantos milênios, veio-nos 

a seu tempo, o cartão de Elvira-Marins : “. . . a velha Grécia e as ilhas de Creta, Rodes e outras . . .” 



Cantou-nos logo aos ouvidos, a recomendação de Circe a Ulisses : “ Não te detenhas naquele lugar, não te 

fascine o canto das sereias”. . . 

              Logo mais, um sopro espiritual varreu a narrativa homérica e a atenciosa mensagem prosseguiu : “ 

. . . e também em Éfeso, na Turquia, por onde andaram os apóstolos São Paulo e São João Evangelista. Os 

monumentos ruíram mas as palavras deles ficaram”. 
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                                                                   “  I   FIORETTI  ” 
 

                    Um capuchinho moderno nos perguntou há não muito tempo, se lêramos “I Fioretti”. 

Respondêmo-lhe que é nossa leitura preferencial no mês de Outubro.  

                 – E crê naquelas bobageiras do medievo? 

                    Olhâmo-lhe o rosto jovem e já macerado das orações, querendo penetrar-lhe o espírito da 

“sabatina” : - Sim. É preferível crer numa obra de setecentos anos que vivificou a alma de tantas gerações 

optar pela revisão vandálica atual e à charlatanice da ciência vã. Entre a simplicidade e a erudição, a Fé 

reside exatamente na primeira. E a Fé desafia os tempos. 

                   Estamos no mês de Junho em que se comemora mundialmente os grandes campeões da Fé : 

Santo Antonio, São João e São Pedro.  Cronologicamente vem primeiro São João, o Precursor. Destinado à 

dura tarefa de aplainar os caminhos, endireitar as veredas, nivelar as montanhas, aclarar os corações. Foi o 

arauto, o que anuncia. Viveu da austeridade e do rigor da obediência. Alimentou-se do mel silvestre e de 

gafanhotos. Não repgne a ninguém essa morigeração de hábitos. O gafanhoto do deserto é, como outro 

animal qualquer, que entra na alimentação rudimentar do homem comum. 

                 Definiu pela singeleza dos trajes, dos hábitos e da vida, a pureza dos costumes.  Mais um louco a 

vociferar contra a lascívia, do que um Profeta. Pregou em vão. A eloqüência veemente de seus brados 

custou-lhe a cabeça decepada. Pregara no deserto dos homens, diz a tradição. Mas foi grande. E foi Santo. 

                 São Pedro foi um perjuro. Por três vezes acobardado, negou a Cristo. Mas o coração era-lhe 

maior do que a dura cabeça, do que o entendimento difícil. A Consciência despertou-lhe lágrimas quentes 

de remorso sincero.  E coube-lhe por essa demonstração extraordinária do arrependimento, a chave da 

igreja. 

                Andejou pelo mundo antigo, levou a todos os povos o testemunho da sua fraqueza e a Grandeza 

da sua Fé. A Igreja uniu-o a outro grande peregrino convertido – São Paulo, que debateu  na sinagoga com 

Estevão, a contraditar-lhe a pureza do pensamento cristão e que, impassível, assistiu-lhe à morte violenta 

do apedrejamento. Esse também, foi posteriormente tocado pela graça da conversão. E é também, grande 

na Igreja. 

                O mais jovem desses titãs, é Santo Antonio. Não consta das páginas bíblicas e nem do Novo 

Testamento. É figura medieval. Filho de São Francisco. Herdou dos dois primeiros, a grandeza de uma Fé 

profunda. Sua figura tradicional é segurando um livro : os Evangelhos. Inteligência sobrenatural, é ele, na 

agiografia da Igreja um dos maiores interpretes dos textos sagrados. Trazendo infusa a sabedoria divina, 

usou a palavra como um verdadeiro “martelo dos hereges”. A ciência humana desafiou-o publicamente e 

ele fulminou, com o dom dos milagres toda a pretensão terrena. 

                Elevado às honras dos Altares, há setecentos anos ele se assegura do maior culto universal dentro 

da Igreja católica . A proliferação de seus milagres é algo inconteste que desafia os mais severos censores.  

                Plasmou sua vida de berço nobre no rigor dos jejuns, das mortificações, da humildade e dos 

sacrifícios. Como São Francisco , seu mestre, chegou ao extremo de confundir a mortificação com a 

loucura humana. 

               Chesterton, se não nos enganamos, denominou sua admirável vida, de a “divina loucura” tal o seu 

entranhado amor a Cristo Vivo nas sagradas espécies.  



               Mortificado de corpo e sublimado de alma, Santo Antonio teve êxtases de um misticismo 

profundo, sendo-lhe alcançado, por obras do Altíssimo , apertar em seus braços amorosos, o Divino 

Infante.  

              Passado já, nestes últimos tempos de tanto negativismo, um período ostensivamente obnubilador 

da vida e da obra de Santo Antonio, voltam agora os homens a estudar-lhe mais atentamente os grandes 

milagres.  

             Estariam voltando “I Fioretti”? 
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                                                A GUERRA E AS CRIANÇAS 
 

           

                       Uma das mais trágicas e comoventes fotografias que os jornais, nestes últimos tempos 

gravaram, foi o da pequenina sul-oriental correndo desesperada estrada a fora, arrancando de si o que 

restara dos trapos que mal a cobriam, inteirinha queimada pela bomba de nepal que a aviação lançara 

naquelas paragens sacrificadas, como primeira experiência destrutiva numa guerra futura, que será total.  

                      Ali estava a menininha, de seus oito a dez anos, arrasada no mais triste e desalentador dos 

desesperos, perguntando a si própria o porquê do seu desamparo, do sofrimento e da dúvida terrível, vitima 

inocente de uma luta intérmina onde a família, os pais, os avós e os irmãos já haviam desaparecido, 

deixando-a na estrada, sozinha, esfomeada e agora, quase inteirinha, queimada. 

                     Se um livro ou um filme nos dessem essa figuração pungente, diríamos que o Autor exorbitara 

da própria capacidade criativa. Mas a realidade ali estava, divulgada para espanto de toda a humanidade. A 

criança, vitima inocente da técnica guerreira. 

                     Meses depois, a inadvertência e o desamor conduzido pela irresponsabilidade vitimavam um 

trem de turismo em que uma escola ou classe numerosa viajava, no sentido altamente instrutivo de levar os 

alunos a um passeio histórico. 

                    Tudo acabou tragicamente, num empilhamento de pequeninos féretros improvisados 

conduzindo em seu bojo, na imobilidade angelical dos oito aos doze anos, trinta ou quarenta pequeninos 

estudantes que enchiam de alegria, de cânticos e de rumores um trem que os conduzia, na mais altamente 

aperfeiçoada técnica de ferrocarris eletrificados, para a morte. 

                    Mais uma vez, a criança pagava seu tributo inocente, nas mãos, não da fatalidade, porém, da 

incrível irresponsabilidade alheiada e desumana. 

                    Os jornais dos últimos dias publicaram com afoiteza e açodamento, a notícia vinda da Índia, 

onde um trem descarrilou porque na linha havia uma vaca placidamente pousada na atitude beatifica de um 

deus nédio e bem cuidado. 

                   Acontece que nesse trem, de muitos vagões, apinhavam-se centenas e centenas de pobres 

passageiros, na talvez demanda fervorosa de uma concentração religiosa. 

                  Mas a deusa vaca estava repousando, o trem deveria respeitar-lhe a postura, a freiagem se fez 

rápida, os vagões engavetaram e o resultado foi uma colheita de corpos mutilados, desfeitos, entre eles, 

centenas de crianças inocentes. 

                  Em São Paulo, há não muito tempo, a superiora de um Hospital lançava à imprensa, um brado 

angustioso : no pátio do hospital, entornando dos baldes, os fetos extraídos estavam à disposição da 

voragem dos cães vadios que adentravam esfomeados os portões da casa da mãe solteira. 

                  Vidas em botão que nem sequer haviam aspirado o ar, mesmo contaminado e fedorento da 

metrópole, jaziam em decomposição dentro do plástico , pagando pelo crime de se encasularem para a 

Vida. 



                  Na Itália, há poucos dias, o drama do Alfredo, cardíaco e de seis anos, comoveu o mundo 

inteiro : ninguém foi capaz de arrancá-lo à emoliente, pegajosa e traiçoeira lama do poço artesiano, uma 

das maravilhas que o homem pôs a serviço do homem. 

                 Sem amargor nestas pobres recapitulações, sem desilusões ou pessimismos, lembram-nos essas 

cenas esparsas, o velho latim que o saudoso mestre Cintra tanto teimou em nos gravar na mente e que a 

alegre juventude tão pouco gravou : “ homo lúpus”. O velho latim, tão figurativo, tão amplo na sua 

ideografia, tão profundo no seu significado filosófico : “o homem é um lobo devorando outros lobos”. 
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                                        REMINICÊNCIAS DA RUA CURUZU 

 
 

           Milton caríssimo. Acabamos de receber do Touring Club Italiano, o volume “Capire I’Itália – I 

Musei”, brinde destinado aos seus abonados. Trata-se de excelente coletânea rica de páginas densas dos 

mais belos flagrantes de todos os museus italianos, comentados por onze monografias de peritos 

museólogos internacionalmente conhecidos. 

           A primeira delas, assinada por André Chastel, cuida de “L’Itália, museo dei musei”, ilustrada por 

belíssimas fotos coloridas, iniciada, pela “Sala dei filosofi nel Museo Capitolino, La piú ântica raccolta 

pubblica d’Itália”. Nas paredes e nas estantes alinhadas destacam-se os bustos, em mármore, dos grandes 

filósofos não só da península, como também, através dos tempos, da Grécia Antiga. Bem no centro, ainda 

em carrara, corpo inteiro, na românica tribuna, a figura clássica de Marco Aurélio, no eterno aceno de 

mestre. 

           Figurou-se-nos o flagrante, a melhor forma de dedicar-lhe, Milton, esta crônica. Se um dia você 

pudesse adentrar, pela memória vivida e lúcida de nossos venerandos pais, o mundo maravilhoso que foi a 

rua Curuzu, onde, se estamos certa, você também nasceu, você diria que ali viveu, por várias épocas, num 

suceder extraordinário de indivíduos e caracteres, a mais luzida e admirável plêiade  de filósofos, não hoje 

esculpidos em mármore ou bronze, não celebres pelas obras escritas legadas, mas pela anônima, 

incomparável riqueza de vida e de ensinamentos que transmitiram, da admiração de seus contemporâneos, 

para a memória da rua. Ai sozinha, está a mais bela “raccolta”, a mais completa resenha da Botucatu 

histórica dos primeiros tempos. Como deixar morrer tudo isso? 

         Lá longe, num rápido bosquejo limitado pela restrição desta coluna, está a casa solarenga de Emilio 

Cani, que abrigou tantos tropeiros das bandas do Pardinho e que se transformou após, numa risonha 

escolinha urbana onde tantas crianças, sem os lazeres de hoje, gozaram já das delicias do recreio, em plena 

rua, à sombra acolhedora do velho e centenário carvalho impiedosamente abatido na retificação do 

percurso via Ana Rosa, mais distante. 

         Depois, o patriarcal casarão dos Ferrari, figuras tão queridas, que de pai a filhos fizeram a 

comunidade tradicional, testemunhas da liderança respeitável do velho político Nhô Quim Batista, 

tragicamente morto na mais incrível tragédia, carnificina singular que nem Hitchicok escreveu. 

         Ali mais adiante, Fernando Boava, figura histórica e despreendida legou, segundo a tradição, vasta 

área para a Igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, depois, de São Benedito, com a condição de uma rua 

ser traçada em vertical, saindo da porta da igreja até a sua casa, na Curuzu. Por isso, está lá redivivo, o 

Beco sem saída que leva o seu nome. 

         Ainda existe o velho solar dos Paes de Almeida. Ali morou Pedro Paes de Almeida, “perrepê” 

militante, homem probo, integro. Amigo incondicional e inimigo político do trêfego Leônidas da Silva 

Cardoso. Ambos personagens de um nobre exemplo político bem pouco conhecido. Fracassado o 



movimento revolucionário de 24, o Cardosinho, na defensiva, precisava deixar a cidade. Confiar a quem, a 

família? Bateu à porta do amigo : 

-       A revolução falhou. Não quero ser preso. Volto depois. Confio a você, a minha família. 

-       Eu não te avisei? Sabia que ia dar nisso. Você é teimoso! Eu cuido de tudo. Vá embora e não me diga 

pra onde. Se houver denuncia, não quero que me incrimine. Vá com Deus! Cardosinho partiu. Paes de 

Almeida tranqüilo, vencedor da revolução, não denunciou o amigo. 

        Mais em frente, a casa solarenga dos Pedretti, cujo filho, tio Nello, estudante em seminário na Itália, 

procurando justificar a reprova nos exames e a nenhuma vocação sacerdotal, escreveu ao pai, no Brasil : 

“Os mestres me querem tanto, que me pediram para permanecer no segundo ano, mais uma vez”.  
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                              VICENTE  MOSCOGLIATO – MEU PAI  

 
                   Papai : Como Deus foi bom! Dotou-lhe o humano coração com os raios de Sua Munificência 

divina e expandiu em sua alma pura e reta os reflexos de Sua Infinita Perfeição. Como agradecer-Lhe, 

Papai? 

                   Ele não lhe permitiu as dores cruciantes de uma longa e cruel enfermidade; não lhe consentiu 

agonia, Papai! Após os albores da aurora, o senhor ainda leu o “Estadão”, comentou o editorial do dia. 

Ensaiou uma programação para as horas seguintes, tomou sua primeira refeição no leito e já se preparava 

para levantar-se. Tudo foi tão rápido, tão duro para nós, mas tão suave para o senhor! Não houve 

despedidas. Apenas o declinar da cabecinha branca nos braços do Antoninho, sob os olhares carinhosos de 

Mamãe! Deus abriu os braços a mais um Vicente de Paulo. E acolheu-o, carinhosamente, em Seu Seio. 

                O senhor conservou na fisionomia risonha, a alegria profunda da última chamada telefônica dos 

netinhos. Lá de longe, a vozinha deles, cada um a sua vez : “ Vovô, quero ir aí” Como seu coração se 

encheu de emoção, Papai! 

                Que incrível carisma o senhor possuía, Papai! Os médicos vieram ao senhor, não o senhor foi a 

eles! Como explicar os cuidados amoráveis do Dr. Antonio e do Dr. Aleixo, que viam no senhor, quem 

sabe, o próprio Pai? 

                Que fez o senhor ao dr. Chamma, ao Dr. Ubajara, ao Dr. Renê, que sacrificaram justos lazeres, 

para estudar-lhe a velhice em declínio? Como explicar o filial e dedicado desvelo do Dr. Samuel, a quem o 

senhor na flauta, pela última vez, num canto de cisne, trilou gorjeios e tercinas, sem cansar-se? 

                Como explicar, Papai, que um menino, a quem um dia, o senhor ministrou os rudimentos da 

Música, voltasse agora, profissional respeitável, tendo a sedimentar-lhe a Ciência Médica, um quinhão 

profundo de despreendimento e nobreza que só o berço faculta? Como explicar, senão pelo seu carisma 

pessoal, Papai, que o Dr. Fernando se integrasse a nossa família, a ponto tal, de sacrificar o domingo do 

jovem, para levar a passeio, em seu carro, um ancião alquebrado? Como agradecer tudo isso, Papai? 

                Que iremos dizer doravante, aos seus múltiplos alunos de flauta, violão, dos seis aos cinqüenta 

anos, que lhe vinham beber não só a Música, como a palavra amiga? Como explicar ao Batistão, ao Prof. 

Aécio, ao Paulo Ciaccia, ao Dr. Marão, ao Ângelo Albertini, ao Sr. Lourenço, ao Dr. Tilio, que o senhor 

“foi ao Banco e já volta” quando na realidade, o senhor partiu e já não há retorno? E ao Dr. Dalton? Não 

haverá mais “gancho de poço”? 

                A flauta emudeceu. O violoncelo cabisbaixo voltou à estante. Os selos recolheram-se aos álbuns, 

as peças de xadrez encerraram-se em definitivo no estojo. Não haverá mais música nas salinhas de aula. 

Nem o folhear paciente dos livros filatélicos. Não haverá o doce ócio no terraço entre os filhos, os 

familiares, os amigos e os alunos. Oh! Papai! Tão perto ainda e já tão longe vai o senhor, para Deus! 



               Tão logo o senhor repousou, Dom Zioni e Monsenhor Violante vieram. Imediatamente autorizou 

Dom Zioni a Missa de corpo presente, concelebrada aqui em casa por Mons.Violante e o querido Pisani. 

Como foi linda, Papai! 

               Uma revoada de hábitos brancos rodeou-lhe o esquife franciscano. O Santa Marcelina 

interrompeu o retiro espiritual e a Revda. Madre Superiora, tão amiga, com um coro de anjos puros, veio 

rezar a Meditação do Terço, cantando após : “ Nó céu, com minha Mãe estarei. . .” Quanta bondade, Papai! 

Como agradecer a esses amigos? 

              Amigos? O senhor sentiu o terno calor intimo da última vigília, na madrugada lá fora frigida, 

acalentada aqui dentro pelo afeto incontável de seus amigos? Como agradecer a tudo isso? 

             A Academia, a Sta. Casa, o La Salle, na pessoa do Dr. Marão, do cavalheiresco Pedro Losi, do Dr. 

Agnelo, de Irma Célia, Irmãos Laurentino e Hilário, tributaram-lhe sua homenagem. As Irmãs  Servas do 

Senhor, meditaram conosco em suas orações. A rua Curuzu chorou, Papai, e seus antigos colegas barbeiros 

disseram adeus ao seu “decano”. 

             O Presidente da Câmara Municipal esteve presente, Papai. De Santos, de Bauru, de Curitiba, de 

Lençóis Paulista, a DRT 7, o PF, o IAPAS, também local, tributaram-lhe homenagens. De Araçatuba, a 

Segurança Pública esteve presente. Os telefonemas estrugiram e de São Paulo e de todos os recantos do 

Estado, os sobrinhos acorreram chorosos, para receber a última benção do patriarca do imenso clã. Como o 

senhor os amou, Papai! 

             Pela madrugada da última vigília, um jovem adentrou a casa e pediu-nos para colocar em suas 

mãos inertes, uma rosa. Entendemos, papai! Era a gratidão da legião imensa daqueles que se beneficiaram 

da anônima caridade que lhe enriqueceu, para Deus, os seus oitenta e nove anos vividos. Como o senhor foi 

bom, Papai! 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 10/07/1981 ) 

 

 

                       UMA FLAUTA, UM HOMEM, UMA HISTÓRIA 

 
                                                                              Hernâni Donato 

 
                 Na ausência da colunista – motivada pelo passamento de seu pai – apresentamos, neste espaço, 

uma série de crônicas dos amigos do saudoso Vicente Moscogliato . . . 

 

                 In illo tempore. . . não ficava bem às senhoras e senhoritas irem aos salões de . . . barbeiro, para 

terem aparados seus cabelos. E salões exclusivos para o sexo delicado não os havia. Então os senhores pais 

de família elegiam dentre os fígaros citadinos aquele que merecesse a “confiança de penetrar o sagrado 

recinto do lar” e manipular tranças, ondas e medeixas. Mais do que habilidade no manejo da tesoura e do 

pente, exigia-se uma respeitabilidade completa. Para essa incursão à sala-de-dentro das mansões, os 

profissionais vestiam colete, borzeguins lustrosos, polainas e perfumavam delicadamente as pontas dos 

dedos. 

               À esse preparo que incluía relógio com longa corrente de ouro, o Vicente Moscogliato 

acrescentava equipamento para as duas mãos. Em uma, a maleta com os pertences do ofício. Na outra, o 

estojo para a flauta. Pois, frequentemente findos os cortes de cabelo, as aparadas nos bigodes do senhor ( às 

vezes, em segredo de confessionário, uma delicada raspada no buço da matrona ), instalava-se uma sessão 

musical. Às famílias  daqueles anos vinte, supriam domesticamente a quota de prazer espiritual que 

modernamente usufruem (?) ligando aparelhos e repoltroneando-se. As habilidades distribuídas, cada casa 

de bom nível constituía um conjunto. Estas casas chamavam o Vicentinho para o corte do cabelo, o 

convívio musical, a conversa participante e instrutiva. 



             Esse amor pela música não se dissociava das outras opções de recreação e criava fidelidades que, 

por si, constituem folclore e fenômeno social. O cinema – no qual todos viam o fantasma que remeteria o 

teatro para o arquivo – era a empolgação do decênio. Mas não tão firme que dispensasse o chamar-se Cine-

Teatro. E sendo mudo, o cinema pedia à música, a voz faltante ao celulóide. Cada Cine-Teatro mantinha a 

sua orquestra. 

           À musicalidade, entendia como propensão e cultivo da expressão musical, era tradição muito cara 

em Botucatu. Alimentada, principalmente, com a imigração italiana e alemã a partir de 1855-90. Às 

corporações musicais, os artistas, o teatro, provam-no com eloqüência. Na Rua do Curuzu, cervejarias 

musicais conservavam na poeira serrana os costumes alemães : música, bebida, salsichas, alegria. 

           Ao mesmo tempo em que na Curuzu valsas e mazurcas animavam o salão da cervejaria, mais acima, 

ao redor do Bosque, os cine-teatros Casino e Espéria recebiam as famílias que buscavam o cinema 

assistindo ao som da orquestra composta pela Alzira Rabazzani que viera de Santos para tocar piano pelo 

alto salário de quinhentos mil réis mensais : pelo Serra Neto ao contrabaixo, o professor Barbuí ao violino 

tendo ao lado o aluno predileto, Liguori e o Vicente Moscogliato à flauta. 

          Do Moscogliato dizia o exigente e culto J. Serra Neto, com a autoridade de aluno aplicado do 

celebérrimo Furio Francheschini, ter “ao sopro divino”. “Não basta saber música, dispor de dedos ágeis e 

de sopro poderoso. É preciso saber soprar. O Moscogliato sopra e por mais que se observe, não se o vê 

soprando. É como se um anjo soprasse por ele”. 

         Tão excelente o nivel desse conjunto que algo notável ocorria. De uso que as frisas e camarotes do 

Espéria e do Casino fossem tomados em “assinatura” anual pelas excelentíssimas famílias. Algumas faziam 

pendurar à porta da localidade,  palestras “Frisa da Família Tal”. Pois a maioria de tais 

senhores,fazendeiros de café, políticos eminentes, viram-se compelidos pela pressão doméstica a tomar 

assinatura de frisas tanto no Espéria quanto no Casino, pois a “orquestra” referida apresentava-se uma 

semana em cada casa. As famílias seguiam a orquestra, provocando distúrbios na programação dos 

cinemas. 

         Entende-se : sendo mudos os filmes, a orquestra ritmava, emocionalisava o andamento. Devia ilustrar 

o rio manso no qual a mocinha saia a passear de canoa, depois o encampelamento, a corredeira, a cachoeira 

onde ela fatalmente cairia se . . . o valente mocinho não aparecesse. E havia trechos para as tempestades, a 

paz da campina, o horror do facinora em ponto de cometer o crime repelente. Tudo a musica devia 

comentar, “viver”. 

        No domingo, os bravos músicos que haviam “narrados” o filme exibido pelo Casino ou pelo Espéria, 

estavam  na missa das 9 horas, na Capela de São Benedito, Largo do Rosário, solenizando a missa cantada. 

Uma testemunha daquelas matinais, garganta cerrada pela emoção, depôs : “ Ouvir o Serra Neto no 

harmônio, o Moscogliato na flauta, o Barbuí no violino era ouvir os anjos do céu musicando a nossa 

missa”. 

         Mais e mais e mais haveria para dizer do Vicente Moscogliato, homem, músico, cidadão “de 

confiança”. Assinalar sua fidelidade aos valores espirituais, a lucida e aberta firmeza com que – criou e 

mais do que criou – educou, a família por todos os títulos emulável. E essa comovente disposição, de vírus 

romano, de querer morrer em sua casa, velado intra-muros na quentura dos seus deuses lares em vez de na 

frieza higienizada do hospital. Mas parece-me que o fundamental na vida do homem é referir o como e o 

quanto ele inseriu-se no seu tempo e comungou com a sua gente. Enquanto houver amor à música, nas 

velhas partituras, no som  que vem da rua noturna, da melodia que a memória faz aflorar, Botucatu ouvirá e 

cultivará a arte e os nomes de Serra Neto, Luis Cardoso, Liguori, Barbuí, muitos outros e o de Vicente 

Moscogliato. Não é dizer pouco. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 17/07/1981 ) 

 

 

                                                 BEMÓIS  E  SUSTENIDOS 
 



                                                                                            Eduardo Menezes Serra Betto 

 

 

                 Era o ano de 1950. Cursando a última série do curso primário na então Escola Normal, 

necessitava preparar-me para o exame de admissão ao curso ginasial, e por isso fui levado, desde a 

Avenida Floriano Peixoto, até uma casa térrea, com portas altas e janelas com grandes vidros, lá na Rua 

Curuzu. Teria, a partir daquela data, aulas diárias, à tarde, numa instituição denominada pela minha família 

como “Externato Moscogliato”. 

                O sobrenome italiano não me era estranho. Já aos dez anos de idade, no meu pequeno mundo 

familiar, Moscogliato era um senhor amigo de meu pai, que tocava flauta, que conversava com minha irmã 

mais velha, Branca, com minha mãe, sobre música, sobre pautas, sobre bemóis e sustenidos. Um senhor 

baixo, cabelos brancos, que eu via tocando flauta, que eu sempre via falando de música, discutindo acordes 

e compassos, com os músicos de minha casa. 

                E eu, nos meus dez anos de idade, não conseguia entender o que iria aprender na sua casa, pois 

queria fazer o exame de admissão, aprender aritmética , pontuação, capitais da Europa : música não estava 

nos meus planos. . . 

                Iniciadas as aulas, dadas com dedicação e severa disciplina por uma professora pouco mais alta 

que os alunos, fui entendendo que aquela casa da Rua Curuzu não era apenas um lugar onde se falava de 

música. Era muito mais que isso. Era também uma escola, na acepção plena do termo, onde se exigia dos 

garotos atenção total, estudo diário, execução das tarefas dadas pela mestra Maria Anna, para “fazer em 

casa. . .” 

               Muitas vezes, durante as aulas, quando a sala da frente, onde ficavam as carteiras, recebia o sol 

quente da tarde, vinha lá de dentro da casa um som macio, suave, que parecia refrescar o ambiente, que 

acalmava os alunos e que, sobretudo, sensibilizava a professora : era o som já meu conhecido, da flauta do 

Maestro Moscogliato, como o chamava meu pai. 

               Aprendi muito naquela casa da Rua Curuzu, sobre pontuação, aritmética, fiquei sabendo todas as 

capitais, não somente as dos países da Europa, mas as de todo o mundo. Aprendi, e quando até hoje, que 

“heroína” se acentua, que as frações podem ser próprias ou impróprias”, que a Capital do Peru é Lima. . . 

               Hoje sei que aquela casa da Rua Curuzu foi para mim muito mais que o “Externato Moscogliato”. 

Foi muito mais que a casa em que vivia o amigo de meu pai, companheiro de música clássica, integrante de 

um conjunto responsável por inesquecíveis momentos de sensibilidade, de que os tempos atuais são tão 

carentes. 

               Aquela casa, e mais recentemente, a casa Nº 999 da Rua General Telles, sempre abrigou uma 

família forjada no calor da presença de um patriarca. E se agora a flauta silencia, não desaparece, não se 

esfuma, a veneranda figura do patriarca Vicente Moscogliato, como não desapareceu, não se esfumou, a 

figura de seu colega de bemóis e sustenidos, J. Serra Netto, quando, há vinte anos, o harmônio do Santuário 

de Lourdes silenciou. 

 

                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 24/07/1981 ) 

 

 

                                                                SEU VICENTE 
 

                                                                                Aécio de Souza Salvador 

 

              Dizer algo sobre Vicente Moscogliato é lembrar a personalidade multiforme do músico, do atento 

ledor, do conversador sempre bem informado, do critico e do observador arguto. Veio à luz no bairro do 

Bexiga, da Capital, reduto de milhares de italianos aqui aportados graças à patriótica política levada a 

efeito pelo Conselheiro Antonio Prado. Permaneceu em São Paulo até os seis anos. Seu pai José 

Moscogliato excelente artífice veio trabalhar na fábrica de calçados do Sr. Pedro Delmanto. 



              Os estudos escolares foram interrompidos por incidente provocado por colega de classe, 

possivelmente invejoso do sucesso do companheiro. O Diretor do Grupo não deu razão ao italianinho. 

Havia na época muita prevenção contra os italianos. Motivou este fato a retirada do Vicentinho da escola. 

Muitos italianos disfarçavam a origem ao aportuguesar os sobrenomes. Dessa forma Olivieri tornou-se 

Oliveira, Lorenzon, Lourenção; Salvatore, Salvador e muitos outros. 

             Graças a seu espírito aberto e ansioso por conhecimentos, adquiriu excelente cultura perlustrando 

livros e revistas nacionais e estrangeiras. Estudou música em tratados italianos. Muitos fatos, revelam o 

espírito tolerante de que era dotado. Certa feita, embarcou na antiga estação da Sorocabana com destino a 

São Paulo. A ferrovia em seu traçado inicial grandemente sinuoso, beirava as perambeiras da serra. Vicente 

sentara-se defronte dum senhor bem apessoado, de aparência síria. 

            Após a descida, V. meteu a mão no bolso direito do paletó, dele tirando um velho canivete e um 

minúsculo pedaço de fumo em corda. A seguir, começou a picar calmamente o tabaco. Notou que o 

viajante fronteiro estava a observá-lo. Sacou a seguir um maço de rústicas palhas, preparando-as. 

            Nesta altura o viajante disse-lhe: 

-          O Sr. É bem relaxado. 

-          V. levantou a cabeça e com a calma peculiar respondeu : 

-           Nem tanto. Porque? 

-          Meu amigo, não se faz um cigarro dessa maneira e muito menos com essas palhas. Vou-lhe fazer 

outro. O Sr. Apreciará. Dê-me o que tem em mãos. O homem atirou fumo e palhas pela janela. A seguir 

com um canivete prateado começou a picar um rolete de fumo. Pronta a obra prima entregou-a a V. Veja 

como é bom. 

           V. apreciou bastante e a seguir manteve cordial palestra. Nas proximidades de Conchas o homem 

disse: o Sr. Ficará com este pedaço de fumo de Passo Fundo e com estas palhas. V. foi à Capital 

saboreando o presente recebido, todo satisfeito. 

-          Muitos outros fatores revelam e confirmam as qualidades enumeradas no inicio desta nota. Deixa 

V.M. uma lacuna que não será colmada facilmente. 

            A ele aplica-se com propriedade a divisa da Academia Botucatuense de Letras : “ Não morrerei 

inteiramente”. De fato V.M. permanecerá no coração de seus familiares, na memória dos amigos, na 

lembrança afetiva dos colegas e nos ensinamentos recebidos pelos inumeráveis discípulos. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 31/07/1981 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                      A  FLAUTA    MÀGICA 
 

                                                                                         Aleixo Delmanto 

 

 

                                                       “Saudade, febre que a gente 

                                                          Sem querer, pode apanhar. 

                                                       Nunca mata de repente, 

                                                          Sempre mata devagar.” 

 

 

               Lindos versos de uma jovem poetisa catarinense. É a saudade, a dura realidade da vida, que nos 

constrange e emociona ainda. Desapareceu a flauta mágica de Vicente Moscogliato, instrumento perfeito 

de inolvidável trinado, recordando os inesgotáveis recursos da notável “Flauta Mágica” de Mozart, em seu 

último capolavoro. 



              Bondade, modéstia, talento, retitude, “engenho e arte”, todos englobados em uma única ópera 

humana de saudosa memória. Autodidata, músico desde a infância, vangloriava-se comigo, de ter 

participado da pequena orquestra que abrilhantara as núpcias de meu genitor. Fui seu médico durante mais 

de cinqüenta anos e portanto o conheci bem. 

             Poucos dias, antes de seu desenlace, confessou-me que já havia escrito uma “romanza”, à espera de 

uma poesia que deveria ser minha. Anui, mas foi a última luz de um relâmpago que se estinguiu quase aos 

noventa anos de idade, levando para sempre o romântico segredo. 

             Esperava melhorar de seu rebelde pleuriz para com um sopro de vida, ainda, aproveitar o sopro de 

seu predileto instrumento. Foi um exemplar autodidata. Durante mais de sessenta anos ensinou flauta, e, 

sobremaneira, o violão mais comum. Grandes e pequenos foram os seus inúmeros alunos; e também, 

gratuitamente, muitas crianças pobres, desprovidas de bens materiais. 

            Certa vez, disse-me : “Quando a idade avançada, pulmões e pernas não me auxiliarem, terei as 

mãos livres. E por isso, sem mestre, estudou e aprendeu o violoncelo. Sobre ser grande flautista e 

violonista, o difícil violoncelo! 

           Durante a enfermidade que o acometeu, abandonava em profunda tristeza os seus pequenos alunos. 

Como o velho agricultor cálabro, nas altas montanhas da terra de seus antepassados,  frente ao Glauco 

Tirreno, nos dealbares itálicos, podia ele cantar os lindos versos do poeta Pascoli : 

 

                                                          “Ó leve peneira eu te amo, 

                                                           O meu destino é igual ao teu : 

                                                           Reter o joio. O trigo, límpido e puro, 

                                                           Esparramá-lo ao longo do teu nobre caminho.” 

 

          Outro poeta, o grande Ugo Foscolo, em seu célebre “Os Sepulcros”, que é um capolavoro de poesia 

peninsular, assim escreve, já no inicio do poema : 

 

                                                          “ All’ombra dei cipressi e dentro de Le urne 

                                                           Confortate di planto, é forse Il sonno 

                                                           Della morte men duro? 

 

                                                           À sombra dos ciprestres e dentro as urnas 

                                                           Confortadas pelo pranto, é por ventura o sono da morte menos  

                                                           duro?” 

                                                            

                                                           Não te olvidaremos. 

 

                             Vivo, católico sincero, não acreditaste nos versos de Calderon de La Barca : 

 

                                                        “ Que és La vida? 

                                                         Uma sombra, uma ilusion, 

                                                         O El maior bien és pequeno 

                                                         Que toda La vida és sueno 

                                                         Y los suenos suenos son.” 

 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 07/08/1981 ) 

 

 

                         HOMENAGEM À VICENTE MOSCOGLIATO 



 
         Caríssimos Glorinha – Dr. Adolpho :- Antes de mais nada, o dever da gratidão. O nosso 

afastamento se fez pela necessidade irreprimível do mergulho profundo no silencio, nas caladas horas da 

tristeza, da meditação, da prece, e da saudade. Um homem partiu, um homem que era tudo para os seus : o 

bondoso amigo, o compreensivo confidente, o terno companheiro, o sábio conselheiro, o guia seguro e, 

sobretudo,o Pai extremoso. Rumo à imortalidade feliz, no pleno gozo da bem-aventurança em Cristo, na 

inteireza de uma vivencia cristã, ele que seguiu na vida as pegadas de um Francisco de Assis na omissão 

pessoal, no desprendimento, na abnegação, no total devotamento, na inteira imolação em favor dos menos 

favorecidos, dos desesperados, dos que a ele recorriam para, muito mais do que o óbulo material, dele 

receberem a palavra que reconforta e vivifica. Um Frederico Ozanan dos tempos modernos. 

            A própria Arte que ele cultivou, dedicou-a primeiramente ao serviço da Igreja, prodigalizando-a 

depois aos que lhe reclamavam os conhecimentos e o ensino. Foi, como Francisco, um menestrel de Deus. 

           Mas a “Gazeta” não nos permitiu, pela bondade carinhosa de ambos – Glorinha e Adolpho – um 

retiro espiritual que nos traçáramos. No túnel profundo e escuro em que mergulháramos, uma luz surgiu, 

radiosa em seu calor envolvente : a amizade. Deu-nos alento, comoveu-nos às quentes lágrimas da  

gratidão, fez-nos voltar à realidade ambiente para provar-nos que nos duros momentos que atravessamos, 

nós – os Moscogliato – não estávamos sós. E como é maravilhosa essa radiação amiga e confortadora! 

           A Direção da “Gazeta” cobriu o espaço semanal com a acorrencia surpreendente e espontânea de 

novos colaboradores, desta vez, mais de elite, valores indiscutíveis na vasta e rica seara das letras 

botucatuenses, brilhando cá dentro ou lá fora, mas sempre enaltecendo de forma sem par a cultura 

tradicional e autentica. 

           E todos aqueles nomes – verdadeiros árcades – Milton Mariano, Hernani Donato, Maria Amélia 

Blasi de Toledo Piza, Eduardo Menezes Serra Neto, Bahige Fadel, Aécio de Souza Salvador, Ver. 

Francisco Guedelha, Aleixo Delmanto, depuseram numa coletânea singilarissima  e envolvente de calor 

humano e de fraternidade cristã, em favor da figura de si mesma humilde, omissa e apagada do homem que 

quis ser, ávida inteira, apenas “um uomo qualunque” embebido não do sectarismo destrutivo do 

materialismo dos que assim se denominam, mas tão somente voltado ao dever do trabalho útil, da anônima 

existência meritória aos olhos de Deus. 

          Se se pudesse tirar da morte o quinhão material que consolida e alenta os que ficam, nós diríamos 

que nosso saudoso e inesquecível Pai nos legou,não bens materiais de que era falto, mas uma herança 

imperecível e valiosa na pessoa de cada um daqueles que, individual e carinhosamente nos envolveram 

com sua palavra próxima ou distante, pejada daquele humano calor que transfunde alento, coragem, 

estimulo e vida. Esses, são a essência da verdadeira amizade. 

         Ao depoimento impresso, que a “Gazeta” de forma tão carinhosa traduziu, juntamos aqui alguns 

nomes que, simbolizando os quadrantes extremos de uma correspondência intérmina que continua 

chegando-nos, nos trouxeram de longe a manifestação cordial e fraterna do mundo maravilhoso que nosso 

saudoso pai nos legou : Dr. Rivaldo de Assis Cintra e Sra.; Prof. Hugo Avellar Pires e Sra.; Dr. Francisco 

Sanches Guttierrez e Sra., de São Paulo; Prof. Antonio Carlos Antonelli, de São José do Rio Preto; Sylvio 

de C. e Silva Mattos e Sra, de Salvador-Ba; Dr. Rubens-Luciane Serpa, Rio Grande –RS; Prof. Paulo de 

Assunção Marques e Sra. de Curitiba-Pr; Dr. Alceu C. Barroso e Sra. Brasília-DF. 

       A vocês ambos – Glorinha – Dr. Adolpho, ao pessoal diligente e amigo dessa Redação, uma vez mais, 

o penhor eterno da gratidão e da amizade de todos os Moscogliato. Realmente, não estamos sós. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 14/08/1981 ) 

 

 

                                                      O  PADRE  E  O  ATEU 
 

 



                  A 22 do andante, às 18:00, no Santuário de Santa Terezinha, em São Manuel, pelas mãos de 

S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, estará recebendo a Ordenação 

Sacerdotal, o jovem Luis Antonio de Castro, filho do casal Luis-Terezinha de Castro. Nossa homenagem. 

                  Do alto púlpito medieval onde pregava, em sua última noite em França, via que aquele rosto 

entre a multidão de ouvintes, desafiava-o num esgar cínico e provocador, propósito evidente de contradita. 

Um universitário quiçá, fundindo na mente incendida pelo “sprit scholar”, a metafísica do momento. 

                 Afeito aos grandes recintos, nas catedrais ou nos salões palacianos, o missionário discorria sobre 

a existência de Deus e a dualidade Bem-Mal dentro da essência cristã. Dono de uma oratória fluente, 

cursiva, profunda e sobretudo, inspirada, deixava que as palavras – dom admirável de que fora dotado – 

brotassem límpidas, pérolas genuínas de reflexão e de elegância. E saboreava com intima e santa alegria as 

emoções que despertava. Mas aquele rapaz. . . 

               Terminado o sermão, rumou o orador para a sacristia e pôs-se na expectativa. O jovem não se fez 

esperar. Entrou, com o desafio e a arrogância dos seus trinta anos. “Tantos quantos os meus”, pensou o 

missionário. E aguardou. 

-        Padre, disse sem mais delongas, ouvi seu sermão. E não creio em nada do que disse. Deus não existe. 

E nem há céu, nem inferno. 

               O missionário não se surpreendeu : 

-             Ateu? 

-       Mais do que isso : hedonista. Eu creio na vida, nos prazeres, nas ambições, nas conquistas. É o 

pressuposto natural da inteligência num corpo sadio, jovem, cheio de vida. Eu creio no que sinto, no que 

vejo, no que possuo. Não me perco em indagações que levam a nada. A vida é uma só. Deve ser vivida 

com intensidade ao sabor dos reclamos de suas próprias solicitações. A morte é puro acidente. Fim de tudo. 

Como o sol morre no ocaso, a flor na haste, o vento na amplidão. Nada existe além. Nem o sobrenatural, 

nem a imortalidade apregoada pela ficção cristã. Falou num jacto, sem interrupções. Desabafou. 

             O missionário pensativo, inclinou a cabeça sem nenhuma intenção de polemica : 

-     Pois é, meu filho. Caminhamos caminhos opostos. Eu creio em Deus. E nas Suas promessas. Questão 

de Fé. Dirá você, que eu estou errado. Admito. Aos seus olhos, estarei completamente iludido. Finda a 

existência terrena, eu morrerei sem ter gosado a vida. Terei vivido, segundo você, em vão. Vou partir 

amanhã, para as Missões do Oriente, levado pelo ideal cristão : visitarei regiões inhospitas, catequizarei 

canibais, pensarei as feridas, recolherei os órfãos, ampararei os velhos, abrigarei os migrantes, os 

perseguidos, os esfomeados, os infelizes. Segundo você, meu jovem, uma existência tola .  

            Ainda com uma ponta de ironia, nos olhos, mediu-o o jovem : 

-           Pois é uma pena!. . .       

            O missionário susteve-lhe o olhar e prosseguiu : 

-       Admitamos agora, que o errado é você. Toda essa exuberância de vida e talento, um dia gastar-se-ao. 

E frente à Eternidade, você será chamado a dar contas da existência que levou. Pedir-lhe-ão o resultado da 

liberdade ampla e ilimitada que lhe foi posta nas mãos, para gastá-la segundo sua consciência. Que contas 

você vai dar ao Autor de seus dias? Despediram-se. Nunca mais se viram. 

            O missionário passou quarenta anos em terras pagãs. Quando se cansou foi lhe dada para o final de 

vida, uma florescente paróquia em plena  Paris. Soube então, que na Sainte Chapelle pregava um grande 

capuchinho. Foi ouvi-lo. 

-          Tenho a impressão de que já o conheci um dia. 

-          Mas eu o conheço de há muito!. . . 

-          Como assim? 

-       Foi a quarenta anos atrás. Desafiei-lhe o pensamento. O reverendo não discutiu comigo. Após a sua 

partida,  refleti melhor.    

            Entreolharam-se Prosseguiu o frade: 

-          E me tornei capuchinho. 
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                                        A  IMORTALIDADE  DA  ARTE 

 
                      Por toda a parte, aquela geral insatisfação, aquele malestar crescente que torna, dia a dia, a 

criatura mais desorientada, mais desalentado o animo, mais aniquilada a inteligência, absorto o coração 

numa ansiedade pungente na busca da paz, aquela paz primeiramente interior, depois liquefeita como 

bálsamo no meio comum, assegurando ao grupo o relacionamento tranqüilo tão desejado por todos. 

                      Hoje, colecionam-se angustias. Em todos os meios. No social, político, esportivo e por que 

não, doméstico. O jovem na planície, observa o adulto no alto da pirâmide, intocável e soberano, emitindo 

conceitos que ele não pratica, figura degenerada que há muito deixou de ser exemplo. Então, ao jovem 

confundido, vem as fugas, as contestações, a revolta e daí, o desbaratamento social onde a moral exânime, 

tenta afirmar-se. Violência, angustia, sofrimento. 

                     A literatura, o teatro, a poesia, a música estertórica, horizontal, sem conteúdo harmônico, 

transudam a tragédia cotidiana do homem vazio, nuns alinhavos de obra de arte, ferindo a beleza da forma, 

da figuração, do som, numa falta de gosto acintosa, numa deselegância de expressões, como, se por 

exemplo, o palavrão fosse a panacéia mágica que desopila o fígado e recreia o espírito, tudo isso imbeciliza 

as platéias e torna o homem mais grosseiro, mais desajustado, mais infeliz. 

                    A pintura perdeu o senso estético e hoje qualquer borrão quer dizer subjetivamente – para o 

autor, é claro – uma grande mensagem. Exteriormente, porém, perdida a linha acadêmica, desapareceu o 

senso estético e tudo, num remate, é borrão. Por que a obra clássica é eterna? 

                    Há pouco tempo, numa entrevista, a nossa Leilah Assunção debatia-se na curiosa pergunta :  

-                  Por que os modernos não tem a perenidade assegurada do teatro clássico? 

                   Tão simples, a resposta : - Não há, na atualidade, aquela profundez de conteúdo artístico, 

somado ao vivencial, ao humano. Por que não morre nunca, uma só frase shekespeareana, por exemplo, o 

célebre : “Ser ou não ser?” 

                   O pior é que tudo hoje se impõe de modo possessivo, impositivo : ou se aceita, ou ao contrário, 

se é primitivo, antiquado, ultrapassado, e quejandas expressões que atingem até a dignidade individual. Aí 

está a violência na Arte : deve-se aceitar, de qualquer forma, entenda-se ou não, o conteúdo, tudo aquilo 

que a mediocridade impõe nos salões, nas pinacotecas ou exposições. Essa é a ansiedade que encasula e 

embota a inteligência e entristece o homem comum. 

                   Nem a voz humana é a mesma, reparem. Notem a diferença entre os locutores do vídeo, 

firmados numa escola belíssima de comunicação., alimentados pela vivencia e pela prática para com o 

publico.Depois, procurem ouvir, ainda no vídeo, se quiserem, aquela  chusma de repórteres adolescentes 

mal seguros na impostação oral, ou os mestres que ministram aulas, perdidos numa floresta cabelo-barba-

óculos escuros e elocução enfadonha, desafinada e desinteressante. O narrador bisonho acaba com o 

auditório. Daí, a evasão. 

                 Toda essa visão tumultuada, mavórtica, deságua num mar tranqüilo de águas límpidas, numa tela 

vivia e real de um suave Renoir : no lusco-fusco da tarde hibernal que morre em golfões violáceos  no 

poente, uma velha senhora portando em cada braço uma grande cesta de flores, modestamente vestida, 

lenço à cabeça, oferece, num sorriso de madona, a sua mercancia : 

-              Copos-de-leite, minha senhora? Compre-os! Apanhei-os ainda agora, nas margens do ribeirão, 

acaminho do Lageado. 

-                Lindos, níveos e macios! 

-                Compre-os! Devo levar o pãozinho quente, ao netinho enfermo, que me espera! 

                 Ainda não morreu de vez, a poesia cotidiana! 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 28/08/1981 ) 

 



 

 

                                                AS MARAVILHAS DO MUNDO 

 
 

                Como exercício de tradução do italiano, vamos publicar aqui, através de uma série de crônicas, 

algo de cultura, que interessa particularmente àqueles estudantes sujeitos a vestibular, no que tange a 

conhecimentos gerais; àqueles curiosos que fazem da leitura um exercício diletante e sobretudo, para 

aqueles que apreciam ampliar seus conhecimentos como sedimento à boa conversa, à palestra brilhante. 

                A UNESCO vem de selecionar para a posteridade, as oitenta maravilhas do mundo que devem 

ser salvas e que devem transpor o segundo milênio para atestar às gerações futuras, a grandeza do Passado. 

               Trata-se de um trabalho meticuloso que mobilizou, de cada nação, o alto escalão cultural, 

aferindo-se após, o valor da obra no consenso histórico, como patrimônio da Humanidade. 

               Antes de Cristo, lá pelo terceiro milênio antes de Sua vinda, os sábios antigos selecionaram as 

“sete maravilhas do mundo”, aquele mundo antigo que serviu de suporte – quer queiram ou não, os 

modernos – para as conquistas de hoje. 

               Vale a pena repetir, pela ordem em que foram classificadas : a) a Esfinge de Gizeb, no Egito. 

Alta vinte metros e grande cinqüenta metros ; b) o Templo de Artemide, em Éfeso, com suas 127 colunas, 

hoje só ruínas ; c) o Monumento Fúnebre a Mausolo, na Ásia Menor; d) o Colosso de Rodes. Tinha 

trinta metros de altura; e) o Farol de Alexandria, espalhando e orientando a navegação nas águas 

mediterrâneas; f) a Estatua de Zeus ( Júpiter) em Olímpia, com doze metros de altura e g) os Jardins 

suspensos da Babilônia. 

              A maior parte dessas maravilhas já desapareceu na voragem dos tempos, só restando de uns e 

outros, citações históricas ou esparsas ruínas, veja-se por exemplo, a esfinge, corroída pelo “simoun” e 

soterrada pelo ardente areial do deserto. 

             Agora, numa revisão histórica, vem a UNESCO de selecionar, abrangendo cerca de vinte e sete 

países – de A a Z – ou melhor, da Algéria ao Zaire, passando tais jóias históricas a pertencer ao patrimônio 

comum da Humanidade. 

             Para grande satisfação nossa, de brasileiros, incorpora-se doravante, a esse patromonio cultural, a 

cidade mineira de Ouro Preto que é, por si só, o mais rico museu vivo de nossa história. 

             Mas, observemos pela ordem alfabética, a discriminação dessas oitenta obras de arte da 

Humanidade : Na Algéria, está a ruína de Kalsa de Beni Hammad ( observaremos fielmente os nomes 

próprios tais como são berberes hammadites. Foi construída em 1007, por Hammad, filho de Bologhine, 

fundador da Algéria. Foi após, abandonada em 1090. Daquela época, restam minaretes e os bastiões 

avançados de palácios. 

  2   -   Brasil – A cidade de Ouro Preto – Situada no Estado de Minas Gerais, desenvolveu-se nos inícios 

do XVIII século, depois da descoberta do ouro. Seu primitivo nome foi Vila Rica. Conserva ainda igrejas e 

casas belíssimas, testemunhas daquele rico perioso. 

  3  -      Bulgária – O Túmulo trácio de Kazaniak – foi descoberto por acaso, em 1944. Trata-se de um 

vasto recinto feito de ladrilhos com sepultura e um corredor, ambos estupendamente decorados de afrescos. 

Ainda nesse país : Madara Rider – É um baixo-relevo esculpido na rocha, a vinte metros de altura, em 

Madara. Representa um homem a cavalo, acompanhado de um cão, que subjuga um leão. Esse baixo-

relevo, único na Europa, remonta ao século VIII, depois de Cristo. A Igreja de Ivanovo – Já na antiguidade, 

as cavernas ao longo do rio Rusenski Lom, vizinho ao vilarejo de Ivanovo, eram habitadas. Do séc. XII 

depois de Cristo até 1396, os monges escavaram na rocha, celas, capelas e igrejas que decoraram e ligaram-

nas com galerias. 

Continua. . . 
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                                        AS  MARAVILHAS  DO  MUNDO – II 

 

 
                Nós nos propusemos, no número anterior, enunciar, como exercício de tradução do italiano, e 

para divulgação cultural, as oitenta maravilhas do mundo a serem salvas da ação predatória consequente da 

sua já imanente antiguidade e a atestarem, no milênio que se aproxima, a sua histórica e inconteste 

grandeza : 

               Ainda na Bulgária, o que se explica por ser país centro-oriental da Europa, testemunha da invasão 

dos bárbaros, cadinho efervescente de povos no laboratório da Humanidade : A Igreja de Boyana – trata-

se, na realidade, de três igrejas formando a cruz grega, com a fachada ricamente decorada e que formam, as 

três, um harmonioso complexo no antigo vilarejo de Boyana, hoje integrado à periferia de Sofia. As três 

igrejas foram construídas entre o nono e o décimo terceiro século d.C. 

               No Canadá , selecionam-se cinco parques. País de maravilhosas reservas florestais, conta com : 1 

– Parque histórico de Anse aux Meadows – Esse bosque se situa ao longo da praia de Epaves Bay, onde, 

há vinte anos atrás foram encontrados objetos de ferro, bronze, osso, pedra e restos de três habitações e 

quatro chamadas “oficinas”. Essas construções, significativas em seu plano, foram levantadas no XI século 

d.C., por navegadores escandinavos, provenientes da Islândia. 

2 – Parque de Nahani – Ocupa uma superfície de 4.770 quilômetros. Entre as suas maravilhas, aponta-se 

o “canyon” de duzentos e noventa quilômetros, escavado na cordilheira onde nasce o rio Nahani que forma 

assim, cascatas muito altas, de centenas de metros de altura e grotas profundas. Ali vivem perto de cento e 

setenta espécies de pássaros e quarenta de mamíferos. 

3 – O Parque dos Dinossauros – É o maior cemitério de dinossauros do mundo. As pesquisas trouxeram à 

luz da ciência, mais de 300 espécies desses monstros répteis, vencidos mais de setenta milhões de anos de 

sua origem. 

4 – O Parque de Kluane e o Monumento de Wrangell – Sto. Elias – A cavaleiro das fronteiras entre o 

Alaska (USA) e o território canadense de Yukkon. Constituem as maiores reservas naturais em geleiras, 

muitas de mais de 4.500 metros de altura, vulcões e perto de trinta rios. 

5 – Burgess Shale Site – Situado na Columbia Britânica oferece um perfil sem par, testemunha do período 

cambriano começado cerca de setecentos e cinqüenta milhões de anos. 

CHIPRE – Ali se encontra Pafo, na costa ocidental da ilha. Fundada no II milênio a.C. na era micenica, 

era famosa pelo santuário de Afrodite, emersa segundo a lenda, das águas dessas paragens. Da Nova Pafo, 

que a substituiu, conservam-se ainda restos de um teatro e de um estádio. 

Equador – 

 1) O Centro Histórico de Quito – Erigido pelos incas no séc. VI d.C. a segunda capital de seu império 

tornou-se depois a sede do governo colonial espanhol com o nome de São Francisco de Quito. No centro 

histórico conservam-se preciosos testemunhos do esplendido passado desse povo extraordinário. 

 2) Galápagos – São dezenove ilhas do Pacifico de propriedade, desde 1831, do Equador. Por muito tempo 

reino incontaminado, riquíssimo de uma fauna e de uma flora, únicos no mundo, está agora ameaçado pela 

ação predatória do homem, dos cães, das cabras, dos porcos e dos insetos. 

Egito – 1) Menfis e as Pirâmides – Fundada 5.000 anos atrás, Menfis foi a capital do Egito unificado, até 

2.150 a.D. De seu antigo esplendor restam algumas estatuas colossais e restos de um templo. Famosas são 

suas vizinhas necrópoles que compreendem, entre outras, as pirâmides reais de Cheops, Kefren e 

Mikerinos, Gisé, e o complexo de tumbas nobres da Sakara e Dahshur. 2) A antiga Tebas e as necrópoles 

– Sepultada hoje sob a moderna cidade de Luxor, Tebas tornou-se a capital do Egito unificado no segundo 

milênio  a.C. Acerca de dois quilômetros de distancia encontram-se os restos dos monumentais templos de 



Karnac e Luxor. De importância artística e histórica, são as vizinhas galerias reais, ricamente decoradas, e 

as tumbas privadas escavadas na rocha. 
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                                                    A    FESTA   DO    LIVRO 

 
               Nossa prima grau dois, a Lê ( Maria Letícia Lacerda Pascucci ) sete anos cheios de vida, graça e 

simpatia, veio convidar-nos e logo mais, buscar-nos para a sua festa, exatamente às três horas da tarde, no 

La Salle. E acrescentou, com o sorriso malicioso, cheio de gula : 

-           Não falte viu? Haverá salgadinhos, doces e refrigerantes! 

-       Claro que iremos! Não é festa sua? Lá estaremos! E, prezados leitores, Educação Moral e Civismo 

começam assim : 

            Que festa encantadora! Imaginem só : a Festa do Livro! Do primeiro livro escolar, daquele 

impresso em letras de forma, a página mais tomada de ilustrações a cores, mas sempre, a primeira 

historinha, o primeiro enredo, a primeira cursiva narrativa. Aquele livro prometido, aquele que nos dilata as 

pupilas curiosas, caminho aberto para as tabuletas nas ruas, os cabeçalhos do jornal do papai, das revistas 

da mamãe . Aquelas primeiras leituras que nos guiarão para o primeiro bilhete à vovó, a primeira cartinha à 

titia! Que mundo risonho e encantador! 

           Como nos enterneceu o programa simples, desataviado, tão cheio da graça, do donaire e da 

irrequietude dos sete anos, em que cerca de oitenta crianças – quantas, Santo Deus! E já crescidinhas! – lá 

estava a Cintia, filhinha do Fadel, o meninão louro da Antonina, o Juliano, gente que a gente viu há pouco 

ainda – como passa o tempo !. . . em fraldas e carrinhos! Hoje, lá estavam todos empolgados em seus 

uniformes branco-vermelho, o branco representando a pureza angelical e o vermelho, a chama ora ateada 

do estudo, do saber, da instrução. 

           Ah! Bendito educador La Salle, o nobre humano que se tornou o nobre nos altares percorrendo a 

trilha magnífica do mestre cristão, conduzindo a infância e a juventude pelos caminhos serenos do 

Evangelho, sementeira miraculosa que consolida a paz e edifica solidamente as nações! 

          Como programação da Semana da Pátria, não podia ter começado melhor em nossa cidade a 

comemoração festiva da Independência. Oitenta crianças muito atiladinhas, cônscias de seu papel, entraram 

no vasto auditório musicado, o tempo todo, pela Glorinha que por si só, ao piano, faz as delicias dos 

ouvidos musicais. 

          Todas nos seus lugares, começou uma audição seguida de vários números corais sincronizados com 

o bater de pés e palmas, tão ao gosto do mundo infantil. Ali estava presente o folclore numa programação 

afinadinha, harmônica e bem graciosa : “Se voce está contente bata o pé”; “ A Casinha do Cupim”; “ A 

Casinha da Princesa”; “A Igrejinha”; “ O Livro”; “O schotisk” da Vovó” e por fim o “Hino do La Salle”. 

          Depois, a chamada nominal. Ali então, apertou-se-nos o coração. Que galanteza, que garbo! A 

educação vigilante que tempera os dons do coração com a energia necessária à santa disciplina! Que 

ordem, que compenetração e que promessa de responsabilidade! Uma a uma essas crianças deveriam ser 

dadas como o exemplo belíssimo da formação integral : educação, religião, civismo! 

         Uma representação graciosa, um jogral muito bem ensaiado, deu-nos aos adultos, uma lição sem par : 

o Decálogo do Livro. Cartazes ilustrativos, dizeres e pensamentos expressos na linguagem accesivel à 

criança numa mensagem real para os grandes. Amor aos livros! 

         Eis aí, o que, na realidade, vem faltando ao homem moderno. O amor à leitura, ao manusear paciente 

das páginas que transfundem a verdadeira mensagem formativa que eleva o homem às culminâncias da 

nobreza do caráter, do enriquecimento da alma e da grandeza do ser no que ele tem de divino e eterno pois 

que é uma criatura de Deus. 
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          EURÍDICE  CERQUEIRA CESAR DE ABREU SODRÉ 
                                     EM  RUBIÃO  JUNIOR . . . 

 
                    Faleceu em 16 do andante, na Capital do Estado, a veneranda Sra. Eurídice Cerqueira Cesar de 

Abreu Sodré. 

                    Naqueles idos tempos, Rubião Junior tornara-se uma estação de repouso, destinada não tanto 

aos tuberculosos declarados, mas sim,  àqueles que sob séria suspeita, tinham já enfraquecidos, os pulmões. 

Ali reuniram-se então, por sucessivas décadas, as famílias que, longe da ostensiva climatérica de Campos 

de Jordão, procuravam discretamente o maravilhoso clima, sob a custódia de Santo Antonio. 

                   O Hotel Varoli, de nossos avós maternos, e a Pensão Lopes, não aceitavam hóspedes doentes. 

Mas forneciam marmitas. 

                   Uma tarde, pelo trem das dezesseis horas vindo de São Paulo, aportou no Hotel, um casal em 

viagem de núpcias, meio canhestro nos seus primeiros contactos frente à algaravia pitoresca de nossa 

“nona” Anunciadaine, que liquefazia em sua alegre e descontraída linguagem exótica, o velho dialeto de 

Cargalla, na Itália, sob a grande influencia do langued10c-mediterrâneo francês, com o bom lusitano 

brasileiro. Malgrado, o primeiro contacto resultou numa amizade que ligou profundamente uma das mais 

tradicionais famílias paulistas ao velho tronco de italianos de Pontremolli. 

                  O casal vinha recomendado aos cuidados especiais da “nona” pela matrona dos Cerqueira 

Cesar, D. Anésia, mãe da jovem. 

                  Primos entre si, teimaram em casar-se. O amor venceu. Ele, Antonio Carlos de Abreu Sodré, 

recém-saido do Largo de São Francisco onde já dera mostras do homem público que seria depois. Ela, 

Eurídice Cerqueira Cesar, trazendo na beleza sadia de um rosto lindo, enfeitado por um par de olhos de 

jabuticaba madura, revelava na inata distinção, na discreta elegância do vestir e do falar, o apanágio dos 

bem nascidos. 

                 Eram muito parecidos. Ele, aquele típico clássico de herói romântico, político em germinação, 

ardoroso advogado a estrear-se dentro em pouco, já restabelecido e forte, na Promotoria Pública de 

Botucatu. Em viagem de lua-de-mel,traziam consigo apenas, uma mala de roupas. 

                 Alugaram, perto do armazém dos Michelim, pasmem!. . . uma casa de tábua! Ali, manifestou-se 

na grandeza de um feminismo sem par, a extraordinária esposa, enfermeira, amiga e companheira. Casta e 

linda, prendada e brilhante. Com massa de papel por ela preparada e aplicada, foram cobertos todos os 

desvãos das paredes. Por ela mesma, foi calafetado o soalho precário e encardido. Uma alfombra macia de 

tapetes feitos de meias e retalhos velhos, deu colorido ao chão. Diversas mãos de caiação, por ela 

orientadas deram aspecto alegre à sala, ao quarto, cozinha e dependências. Os móveis sumários, foram por 

ela desenhados e executados, em caixotes de querosene “jacaré”, pelo tio Ferrúcio. Tudo recoberto depois, 

com esmero e arte, pelos estampados alegres e coloridos do cretone das Pernambucanas. Num toque de 

mágica, aquela extraordinária mulher transformou um pardieiro em ruínas, num bangalô florido, lindo e 

poético, fascinante “home” jamais visto pela trêfega menina que lhe admirava em silencio, tanta beleza e 

simpatia. 

              A vida na bucólica Rubião daqueles tempos, mudou completamente. O último passeio da tarde era 

feito pelo casal, à Estação Férrea, à espera do trem das quatro, quando o Costillas lhe entregava o 

“Estadão” do dia. Aquela romântica Estação, até hoje imutável, foi, para o Dr. Sodré, sua primeira tribuna. 

Rodeado de amigos, entre eles, o saudoso poeta Gilberto Pereira Machado, o farmacêutico Sebastião de 

Almeida Pinto, Baeta, o violinista, Darcy Bertoni, Julio Butignolli e tantos, protestava o noticiário, 

ensaiando o movimento democrático que viria depois de 1930. 



 

Continua . . . 

 

 

 

          EURÍDICE  CERQUEIRA CEZAR  DE  ABREU SODRÉ 
                                                           EM  RUBIÃO JUNIOR . . . 
              

 

              D. Eurídice fez-se, de nossas tias, a amiga, a mestra, a companheira. Nessa ocasião, a trêfega 

menina curiosa, em suas andanças de férias de grupo, aprendeu, só de ver, artes decorativas : transformar a 

flanema engomada, após riscada e recortada a canivete, em lindos quebra-luzes coando na filigranada 

tessitura, cenas clássicas grego-romanas; “frivolité” a duas e três navetes; aprendeu pintura a bico-de-pena, 

em organdi suíço e seda, artes essas que fariam hoje inveja às páginas de “Vida Doméstica”, ou “Moda e 

Bordado” da Abril Cultural. E o “filê”, então?           

             Quantas vezes, a vasta cozinha do Hotel teve em D. Eurídice a colaboradora espontânea e eficiente 

de nossa “nona” quer batendo a massa de bolos ou a de batatas para a famosa torta típica dos 

pontremoleses. Ou então, nas horas de lazer, sentadas ambas na soleira da porta do vasto casarão dos Pinto 

Conceição, hoje desaparecido de ao sopé do morro de Santo Antonio, trocando receitas e ensinando mais 

um ponto difícil de “tricô”, para a “nona” de quem era inseparável. 

             Enquanto isso, o Dr. Antonio Carlos divertia-se na sala de jantar com vovô Xisto, desafiando-o 

numa partida de “paciência” ou provocando-lhe risonho, as leituras de Papini. 

            Nos Maios românticos organizavam-se passeios aos sítios próximos, na busca de laranjas e 

mexericas.O Julio era o motorista. E lá ia o caminhão apinhado de moços e moças sob a liderança do casal 

democrático e amigo. Nosso velho álbum familiar registra um sem número de fotos da época. E quantos 

idílios sob os laranjais dourados, não partiram para a vida real. . . 

            Depois, veio a moda do “à La garçonne”. Então, trazido pela “nona” o casal passou a freqüentar a 

velha e modesta casa da rua Curuzu. Enquanto no gabinete das senhoras o Fígaro  aparava a nuca ilustre de 

D. Eurídice, o Dr. Carlos derreado na poltrona austríaca, debatia com papai os “desmandos” de 

Washington Luis, que declarara num rompante de autoritarismo que “governar” é abrir estradas”. 

           Por trás da porta divisória, em seu modesto quarto sob a luz da clarabóia francesa que até hoje, lá 

está, a trêfega menina, tornada quartanista do grupo escolar, ouvia a prosa enquanto saboreava a leitura de 

Ardel ou Delly, de Balzac ou Chantepleure, ou Julio Ribeiro ( por que, não? ) e Aluizio de Azevedo. . .     

Em Rubião ainda, o casal gerou o primeiro filho que teve : Antonio Carlos. Nossa “nona” acalentou em seu 

regaço a linda criança. Velha foto do álbum, nos dá o casal, na Capelinha de Santo Antonio, estando tia 

Yole com o Antonio Carlos ao colo. Velha e querida amizade que se esfumou com o tempo. . .        A 

Promotoria Publica trouxe o Dr. Carlos ao Fórum local. A família mudou-se para Botucatu, indo residir 

numa casa hoje demolida, da Praça Rubião Junior. A velha amizade com os Varolli não esmoreceu. 

           Os anos passaram. A carreira forense e a política reclamaram o Dr. Carlos para a Capital. Tudo 

passou. 

           Só viemos a reencontrar D. Eurídice, já viúva, na marcha inesquecível da Família pela Pátria e pela 

Religião. De terço na mão, ela desfilou com os nomes tradicionais da São Paulo antiga, de mãos dadas com 

o povo. Ela assinou o manifesto histórico da Mulher Paulista. 

           Era bem a figura admirável da mulher nobre. 

           Agora, num último encontro, a trêfega menina de outrora, rende-lhe, nesta crônica sua sentida 

homenagem. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 25/09/1981 ) 
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                                                                A    ÚMBRIA 

 
               Abrem-se para todo o mundo cristão, neste Outubro de 1981 a entrar, os festejos pelo transcurso 

do 8º Centenário de nascimento de São Francisco de Assis. 

               A Úmbria é a única região italiana destituída, ao mesmo tempo, de fronteiras terrestres com países 

estrangeiros e de litoral marinho. É, na expressão geográfica, uma região central, definitivamente 

interiorana. Colocada no coração da península, resume em si tudo quanto de mais tipicamente intimo 

possui a Itália, quer em aspectos físico-geográficos quanto históricos; quer nos costumes quanto nas 

artes;quer no nativo orgulho nacionalista quanto no profundo sentimento voltado para o sobrenatural. 

              A Úmbria é uma região profundamente mística, religiosa. 

              Atravessada a ocidente pelo rio Tevere, tem a oriente, a cadeia dos Apeninos. A unidade da 

Úmbria resulta desse aspecto físico e dos característicos espirituais que, de Norcia a Assis; de Cássia a 

Monteflco, de Folignano a Cortona, distinguem-na na constelação nobre da Igreja de Cristo. Essa unidade 

fundamenta-se ainda nos registros religiosos-artísticos, resultantes da fusão de duas regiões ali 

concentradas, de perfis nitidamente diversos : a dos etruscos, antes do Tevere, e a dos úmbrios, à esquerda 

do rio. Civilização bem pouco conhecida, de idioma dificilmente identificado, os etruscos deixaram a 

marca de uma evolução espiritual extraordinária que se impregna malgrado o perpassar dos milênios, no 

paisagismo sereno e límpido da Úmbria como traço indelével de seus primórdios. Dos primitivos úmbrios, 

mais chegados à ulterior civilização romana, conserva a região o ardor político e belicoso, campo de muitas 

contendas históricas onde se confundem o religioso e o social. 

             Ligada a Roma, no passado, pela Via Flaminia, que leva ao sul, por ali passaram evidentemente, 

em sua missão apostólica, Pedro e Paulo. Se a lenda obscurece a tradição nesse particular, o certo é que a 

Úmbria recebeu diretamente de Roma o Cristianismo incipiente. 

             Seu aspecto físico é de incomparável beleza, mutável segundo seus variados aspectos : lá longe, os 

cimos nevados Apeninos; nos altiplanos, destacam-se as verdes pastagens floridas. As encostas ridentes se 

opõem às sinuosas e macias colinas recobertas de copadas arvores. Nos planos relvosos ondulam as 

messes. As longas estradas, de margens severas ou acolhedoras, alinham as cidade, os burgos medievais, 

impregnados da poesia dos menestréis, as fortalezas esborcinadas, que refulgem nas auroras vibrantes 

clarões rosados do sol nascente. 

            Tudo ali é belo e profundamente natural. Despertam o turista as madrugadas outonais e envolvem-

no na serenidade bucólica dos meios-dias estivais, as sombras hospitaleiras dos pomares ubertosos. 

            Tudo ali, região predileta de Deus, toca intimamente a alma e eleva-a ao doce misticismo que 

assoberba tanto o artista, como o homem comum, ou o espírito irrequieto e belicoso. 

            Tudo é calma, espiritualidade e paz, sopitando às vezes, a arroubada inquietude terrena da 

irrefreável humana aventura. Que o diga o seu passado histórico. 

            Paisagem mutável e sedutora, a Úmbria, em seus mais singelos recantos fascina pelas suas 

delineações surpreendentes e pelo seu delicado colorido de cambiantes suaves. Onde quer que esteja o 

viandante, o céu é sempre luminoso, os campos amorosamente cultivados. Essa harmonia de tons, esse 

tranqüilo desdobrar bucólico e pastoril leva a alma à oração. 

           Os tramontos de Assis comovem e penetram o espírito o mais indomável e recalcitrante. A Natureza 

o envolve na maciez da paisagem simples, sem artifícios, outros senão, aquele vindo do fundo dos séculos 

como remanescente poupado por mãos divinas, da extinção edênica, sempre igual, sempre pura, sempre 

encantadora, inconspurcada pela felonia, pela soberba e pela maldade humana. 

           Nesse berço intocável, tecido carinhosamente pelo Altíssimo, nasceu num dia de 1181, Francisco, o 

eleito de Deus.    

 



                                                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 02/10/1981 ) 
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                                                      ANO   FRANCISCANO  

 
 

            Abre-se com o mês de Outubro iniciado, o ANO FRANCISCANO com o qual o orbe católico 

celebra o transcurso do 8º Centenário de nascimento de São Francisco de Assis.    
        A lírica e contemplativa Úmbria, captadora serena das ondas místicas evoladas dos eremitérios e 

dos cenóbios que se engastam como gemas preciosas, aqui e ali, na esmaecida e sedutora paisagem dos 

cromos pastoris, não esconde contudo, na fermentação ácida de seus anseios, os sonhos emancipadores de 

vida civil. Até ela chegam as contendas, as rixas sanguinolentas em que se envolvem guelfos e gibelinos. 

Essa visão dialética do medievo, que de norte a sul da península itálica insufla as rebeliões, as lutas 

fratricidas, estimula o heroísmo individual. Nada mais natural que se guerreie por Cristo e pelo Papa. 

Francisco, na flor dos anos, deixou-se empolgar pela carreira das armas. 

           Durante os seus quarenta e cinco anos terrenos, os ecos distantes e alentados das narrativas 

aquecidas ao calor dos racontos singelos, porém, frementes, dos menestréis itinerantes, enchem a 

imaginação ardente e sonhadora da juventude de então. 

          Enquanto em Assis decorrem os dias de vida tranqüila e mansa de pequeno burgo, desenvolvem-se 

em sucessivas empresas a terceira até a quinta Cruzadas com seus ideais de libertação do tumulo de Cristo 

e seus malogros bélicos frente à sanguinária e feroz resistência dos hereges levando a Europa inteira a 

vibrar pelo martírio cristão. Todos desejam doar-se na plenitude da vida a Cristo prisioneiro dos infiéis. 

         Francisco marcará sua presença um dia, em terras pagas. Desafiará o trono dos sultões e pregará o 

Evangelho. E, num dos seus muitos milagres em vida, não será decapitado. Ao contrário, outros, dois 

irmãos seus, evangelizarão e batizarão o bárbaro. 

         Há uma onda de ascenção e de libertação trazida dos mais distantes confins. Francisco vive essa 

época. Na Literatura, a “Canão de Rolando” varou fronteiras e os decênios e é hoje cantada em todos os 

burgos e cantões europeus enquanto crepita nas noites hibernais a tosca lareira cujas vivas labaredas 

deformam nas rústicas paredes o perfil sonhador da juventude ali reunida. “El Cid” empolga o mundo 

jovem com os episódios marcantes do herói ibérico. Começam a crescer, já rompidas de há muito, as 

primeiras vergônteas literárias do romance e da poesia medieval. 

         Na Arquitetura, o gótico insculpe na pedra em ogivas, as mãos unidas para o céu. Seu mais belo e 

clássico exemplar, de onde sairão outras mil reproduções famosas, a Notre Dame de Chartres irromperá os 

séculos como o testemunho invulgar da piedade e da religiosidade cristã. 

         Do rico mercador, seu pai, Francisco recebe não só o nome preferido – pois fora batizado Jaó – mas 

também,entre tantas benesses, uma linda bandurra na qual executa, nas noites boemias de Assis, quem 

sabe? O “ Jeu de Marion et Robin”,lírico, pastoril, gracioso. Francisco é bem nascido, rico, jovem e goza a 

vida. 

         De 1181 a 1226, ele delineará não só para a sua época, mas para a posteridade, um perfil 

surpreendente e fascinante. Mundo de então, em que todas as iniciativas humanas, ainda em germinação, 

definem os mil anos do Medievo, não como erradamente o querem uns, como período obscurantista e 

nebuloso, mas sim, como uma lenta evolução que já prenuncia, com o Renascimento, a época das luzes. 

         Francisco está nesse contexto. Homem histórico e homem de Deus. É preciso entendê-lo nessa 

moldura regional – a Úmbria – acrescida dos recamos brilhantes que o antecederam, com ele viveram e o 

ultrapassaram após, calcando nos anos pósteros, a visão evangélica de seu vulto. 

         Na cronologia cristã, Francisco é uma figura rediviva do Messias que surge sob a estamenha e o 

cordão, para uma única e definitiva lição aos homens : Pare, medite, viva! 

 



                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 09/10/1981 ) 

 

 

                                                   ANO   FRANCISCANO  II 

 
                Existe em Assis, entre tantas outras, a Igreja de São Francisco,o Pequeno. Foi erigida para 

lembrar o exato local onde nasceu o Santo. Em seu pórtico principal há, em latim, a inscrição seguinte : “ 

Esta igreja foi um estábulo de bois e burros, onde nasceu Francisco, o espelho do mundo”. 

               Assim está registrado, na panorâmica Assis, o nascimento de Francisco. Sua inteira existência, do 

nasceu ao morrer, é um suceder de fatos e de ocorrências que deslumbrarão desde os autores os mais frios e 

analistas, aos escritores os mais imaginativos e poéticos. 

              A mãe santa, se estorcia sob as dores do parto. O pai ausente, o vasto solar entregue à famulagem 

desnorteada, tudo dizia de um desenlace iminente. De repente, uma figura misteriosa atravessa o burgo, 

adentra a mansão e determina : 

-          “Levem-na ao estábulo. Lá nascerá o menino! E Francisco veio ao mundo. Forte, belo, robusto.” Na 

pia batismal, o mesmo misterioso vulto toma o menino nos braços e apadrinha o ato. Todos o acatam com 

uma naturalidade impressionante. Contudo, ninguém o conhece. Só o menino, mais tarde, tornado 

penitente, irá dedicar-lhe, numa ilhota deserta e tranqüila, um jejum de quarenta dias de meditação e de 

oração, findos os quais, retornará à Porciúncula, estigmatizado. 

               Finda a cerimônia do batismo, o desconhecido atravessa, de volta, o burgo de ruas estreitas e 

tortuosas, proclamando alto e bom tom : “ Pax et bonum!. . . “ Pax et bonum!. . .” 

               Esse será sempre o fascinante e místico ambiente de Francisco. Ele surgirá no duocentos e 

projetará para a posteridade, o anacrônico e desconcertante perfil do homem e do santo. Ele será ambos ao 

mesmo tempo, para confundir o juízo precário do mundo e refletir as benemerências do Alto. 

              De educação palaciana, trocará um dia as deliciosas “trouvailles” aprendidas no regaço materno, 

pelos salmos melodiosos, em puro latim dos mestres. Para a convivência com as aves do céu, o silencio das 

grutas, o ermo dos bosques, a vigília aos enfermos pestilentos. 

             Aos antigos companheiros das noitadas álacres , pedirá agora,entre as zombarias e os ápodos, o 

resto de comida para seus irmãos ou o óbulo para as igrejas que reconstrói. 

             Com os seus místicos cantares, inaugurará Francisco uma nova estética e definirá para a língua 

úmbra um delicioso arcabouço poético que sustentará em suas raízes, a Literatura Italiana, a surgir. O 

conteúdo mavioso e singelo com que ele impregna os seus improvisos revela, à parte o seu valor religioso, 

a intima dignidade, a imanente possibilidade expressiva de cada coisa, de cada ser, o mais humilde, como 

obra criada por Deus. 

             Nenhuma filosofia humana, antes ou após Francisco, dirá com tanta eloqüência e simplicidade, da 

grandeza dos elementos que ele tanto dignificou com o carinhoso “irmão” : a irmã água, o irmão fogo, o 

irmão vento e as criaturas. O “Cântico das Criaturas” desafiará desde então, a poesia dos séculos. 

            Ele proclamará às gerações atônitas, que a única escola de perfeição repousa tão somente na “Paz e 

no Bem”. Alienará a sabedoria humana e personificará, mais pelos próprios exemplos do que pela 

pregação, o Evangelho vivo. Foi tido como louco e menosprezado. 

           Mas traçou ao vivo, nos quarenta e cinco anos terrenos, novas normas para a língua, para arte, para a 

sociedade, para as Nações. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 16/10/1981 ) 

 

 

                                                   ANO FRANCISCANO  IV 

 



                “I FIORETTI” : Nome intraduzível, que nos chega do passado de tantos séculos, vivificado pelo 

prestigio do tempo e da Fé, embalsamado pelo perfume das almas dos que renunciaram ao orgulho e à 

carne, ao dinheiro e à ilusão, para acompanhar a santa loucura de um Mendigo” 

                 Aí está, em sua essência, a Regra Franciscana. Ditada por uma alma de eleição, que, nascida sob 

os carinhosos olhares do Altíssimo, destinava-se a reeditar na própria carne, o Evangelho. Foi homem e 

santo. 

               Malfadada linguagem atual, destituída de qualquer senso de grandeza, pobre em seu taramelar 

esfomeado de promoção e captação em massa de uma legião numerosa de leitores menos preparados e 

incapazes de penetrar a espiritualidade do tema franciscano. 

              Chamar São Francisco de “hyppie” de Deus, é minar desastrosamente oito séculos de tradição 

religiosa vivida por milhares de almas que se entregaram, voluntária e humildemente a engrandecer, 

através da Paz e do Bem a verdadeira essência humana. 

              Francisco de Assis traça sua vida ascética sobre o tríplice principio já assente no Novo Testamento 

: “ Quem quiser viver em Cristo, morra para o mundo”. E aquele infeliz rapaz do Evangelho não teve 

forças para tanto e não pode seguir o Mestre. Francisco , porém, impregna-se da Verdade. Primeiramente, a 

longa moléstia que o imobiliza, traz-lhe a reflexão profunda. E imerso em pensares, opta pelo melhor. 

Renuncia, despoja-se. Não só dos bens materiais, mas de sua própria humana personalidade. Já não é mais 

deste mundo. Engolfa-se num espiritualismo cujo proselitismo abala o mundo medieval. 

             A cena do confronto com o pai incapaz de entender-lhe o intimo, não representa rebelião ou 

contestação. É, simplesmente um ato de submissão total. Sem revolta, sem mágua. Nunca, a ostensiva e 

degradante revolta contra o lar, como nos dias de hoje. O caminho de Francisco é diferente. 

            Não é fácil despojar-se de alma. E Francisco o faz. Anula-se como humana criatura, sensível aos 

acenos do mundo. Sustenta-se no próprio burgo que o viu nascer e crescer em meio à emoliência que a 

fortuna propicia. Enfrenta agora, pequenino e humilde, a zombaria, os ápodos, a ostensiva ironia dos 

antigos companheiros. 

            Porque da humildade, faz a sua doce companheira. Alma privilegiada, sem deixar atrás de si nada 

que o maculasse, teve sempre uma juventude exemplar. Alegre e comunicativo, nunca dissoluto. Por isso, 

não há em Francisco, conversão, como se operou em muitos outros santos. Francisco passa-se, 

simplesmente, para uma vivencia total, segundo as Leis do Evangelho. Há algo de interiormente recôndito 

em sua alma, que o aproxima de Deus. Deus fala-lhe – “Vai Francisco. Repara e reconstrói a minha Igreja”. 

           Não só a Igreja material. Mas sim, o arcabouço cristão, solapado infelizmente, já naqueles tempos. E 

ele a levanta de novo a Igreja que se projeta rica de santos para os séculos vindouros. Ele é o novo arquiteto 

desse edifício imenso que não ruirá jamais. Porque não foi construído na areia. 

           A Pobreza foi sua esposa. E os humildes, os pestilentos e infelizes, os seus filhos prediletos. Difícil 

para os nossos dias, e quase impossível ao cronista bisonho, entender a profunda espiritualidade 

franciscana. Quando o mundo atual imerge ao materialismo concupiscente e obsceno, como penetrar a 

grandiosidade do franciscanismo? 

            Já tornado o Arauto do Rei, no último banquete aos amigos que lamentavam a perda do anfitrião, 

ele responde à pergunta sobre seu próximo casamento : “ Penso, em verdade, tomar uma esposa. Mais será 

a mais nobre, a mais rica e a mais bela  de quantas vós jamais vistes. Ela vence a todas em beleza e 

sabedoria” 

           A Renuncia, a Humildade e a Pobreza iluminam-lhe a alma. Tido como louco irrecuperável, 

transforma-se paradoxalmente na figura carismática que atrai,  seduz e conquista. Os mais ricos, os mais 

aquinhoados  em fortuna e inteligência, seguem-no para a Porciúncula. Surgia no mundo o franciscanismo. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 23/10/1981 ) 

 

 

                                                   ANO   FRANCISCANO  V 



 
           Que estranha loucura essa, que atrai e conquista ricos e pobres : letrados e iletrados; nobres e 

plebeus, sacerdotes e leigos? Que filosofia essa, que anulando as hierarquias terrenas, une a todos numa só 

classe : a dos “irmãos”? 

                Os três primeiros seguidores de Francisco fixam-se, na história do Franciscanismo, como as 

colunas-vigas da Ordem. São homens no pleno goso dos privilégios que a bem poucos se concede na 

ordem natural. São os mais invejados de sua época, porque possuem exatamente os ricos dons da fortuna, 

da sabedoria e da mocidade. Tudo lhes sorri. No entanto, falta-lhes aos pés, a firmeza dos caminhos que 

levam à Única Verdade. 

               Bernardo de Quintavale, rico homem, de relacionamento palaciano, tem a seu dispor, tronos e 

soldados, nobres e vassalos. 

              Pedro de Catânia é advogado e jurista. Traz com orgulho, uma vida universitária que lhe valeu os 

melhores anos de estudos entre os grandes mestres de Bologna. 

             Egídio, conta com dezoito anos. Fase dos prazeres, das grandes ambições, dos anhelos terrenos de 

felicidade. Juventude esplendida nascida em berço conceituado e rico. 

             Pela primeira vez, na história do Cristianismo, não foram simples pescadores, os Apóstolos de 

Francisco. Nem sequer ele os convidou. Foram os três , a ele, numa abjuração total ao viver de até então, 

de homens do mundo. Seguem o “santo louco” numa profissão absoluta de obediência, pobreza e 

sacrifícios. Ao conforto, ao luxo, à vida de prazeres, preferem a enfermagem aos leprosos, o amparo à 

pobreza, o sacrifício das grutas, nos ermos caminhos, sofrendo a fome, o frio, a sede, as privações. 

            E multiplicam-se à difícil compreensão dos humanos juízos, os milagres que irão firmar, para o 

Franciscanismo no mundo, a aura de santidade que distingue a sua grande e extraordinária obra de pobreza 

e humildade. 

            E o que passaria, a principio por obra transitória de um “louco”, firmou-se no decorrer destes oito 

séculos de vida franciscana espalhada em todo o mundo cristão. 

            Cresce a Ordem e, aqui e ali, perto ou distante, aquelas figuras singulares, dum misticismo 

impressionante, atraem para si a admiração e o respeito. Tronos e governos, grandes e pequenos, inclinam-

se ante a grandeza da obra franciscana. Tão humildes são, que se denominam “frades menores” o que 

representa , os menores entre todos os que pregam o Evangelho. 

           Clara de Assis, bem nascida, jovem, bela, rica, foi a companheira de Francisco nos bailes e 

recepções da época. Inteira-se também, das transformações espirituais do antigo companheiro e amigo. 

Tocada pela Fé, segue-lhe os passos. E funda, para a posteridade, a Ordem Segunda Franciscana, ou seja, a 

Ordem Feminina do franciscanismo. Do seu convento, sairão, para a constelação da Igreja, muitas santas. 

Ela é a primeira. 

          Havia na época, um titã do Cristianismo : Domingos, da Ordem Dominicana. Atraído pelo ascetismo 

admirável dos frades menores, aproxima-se de Francisco. Não pode passar-se de Ordem. Mas recebe o 

cordão grosseiro e áspero do Poverello. Nasceu daí, a ordem dos Cordigeros. São os leigos que professarão 

no lar, no meio-ambiente, na sociedade, as regras franciscanas. 

          Morre o Santo. Uma onda vivificadora renova a Igreja de Cristo. Seus filhos espalham-se pelo 

mundo afora. O que todas as Cruzadas não conseguiram, conseguem-nos os capuchinhos : desde 1.219, 

quando da passagem de Francisco pela Palestina, são os frades menores os guardiães dos Lugares Santos. 

Até hoje. 

         Nunca ninguém viveu, com a intensidade evangélica uma vida tão nobre e tão edificante, como de 

Francisco de Assis. Ninguém senão sob seu “espelho admirável”, aproximou-se do Cristo, como o fez 

Francisco. Ninguém como ele, sentiu o amor profundo que o fez proferir, num êxtase de amor divino, a 

frase-lema que se perpetua : “ Meu Deus e meu tudo!”. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 30/10/1981 ) 

 

 



                                                ANO   FRANCISCANO  VI 

 
                                                          CÂNTICO     DO      SOL 

 

                                                                              Francisco de Assis   ( tradução de Armindo Trevisan ) 

 

                                          Altíssimo, onipotente, bom Senhor: 

                                          Teus são os louvores, a glória, a honra, 

                                          E toda a benção. 

 

                                                                     A Ti somente, Altíssimo, 

                                                                     Se devem tais homenagens, 

                                                                     E homem algum 

                                                                     É digno de pronunciar teu nome. 

 

                                           Louvado sejas, meu Senhor, 

                                           Com todas as tuas criaturas, 

                                           Especialmente o senhor irmão sol, 

                                           Que faz o dia pelo qual nos iluminas. 

                                           Ele é belo e radiante : 

                                           Com grande esplendor 

                                           Nele a tua imagem aparece, ó Altíssimo. 

                                                                   

                                 

                                                                   Louvado sejas, meu Senhor, 

                                                                   Pela irmã Lua, e as estrelas : 

                                                                   No céu Tu as formaste, 

                                                                   Claras, preciosas e belas. 

 

 

                                         Louvado sejas, meu Senhor, 

                                         Pelo irmão vento, 

                                         Pelo ar, pelas nuvens, pelo céu limpo, 

                                         Por todo o tempo, 

                                        Com que sustentas tuas criaturas. 

 

                                                               Louvado sejas, meu Senhor, 

                                                               Pela irmã água, 

                                                               Que é muito útil, humilde, 

                                                               Preciosa e casta. 

 

                                         Louvado sejas, meu Senhor, 

                                         Pelo irmão fogo, 

                                         Com que aclaras a noite : 

                                         Ele é belo e alegre, 

                                         Robusto e forte. 

 

                                                             Louvado sejas, meu Senhor, 

                                                             Por nossa irmã mãe terra, 



                                                             Que nos alimenta e governa, 

                                                             E produz diversos frutos 

                                                             Com flores coloridas e erva. 

                                          

                                           Louvado sejas, meu Senhor, 

                                           Por aqueles que perdoam por teu amor, 

                                           E suportam enfermidade e amargura. 

 

                                                             Bem-aventurados os que resistem em paz: 

                                                             Por Ti, ó Altíssimo, serão coroados. 

 

                                           Louvado sejas, meu Senhor, 

                                           Por nossa irmã morte corporal, 

                                           Da qual nenhum homem vivo 

                                           Pode escapar. 

                                           Aí daqueles que morrem 

                                           Em pecado mortal! 

 

                                                           Bem-aventurados os que se encontram 

                                                           Na tua santíssima vontade 

                                                           Porque não lhes pode fazer mal 

                                                           A segunda morte. 

 

                                           Louvai e bendizei meu Senhor, 

                                           Agradecei-lhe, 

                                           Servindo-o com grande humildade. 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 06/11/1981 ) 

 

               

 

                                        AO MESTRE COM CARINHO 
 

 
                                                “Quem encontra um amigo encontra um tesouro” ( da Bíblia ) 
 

 

            Desde que, por determinação de Deus, Papai nos deixara, ele foi o companheiro nosso naqueles 

primeiros momentos de desolação, de surpresa dolorosa e de inadaptação. Oito dias depois, reunida a 

família inteira, ele ocupou, por eleição unânime, a cabeceira da vasta mesa de refeição. 

            Foi assim que nós, os filhos e noras, homenageamos uma sólida amizade de cinqüenta anos, 

firmada num cavalheirismo jamais desmentido, nas raízes profundas que, primeiro a Música, depois o 

conviver diário entre leituras, exercícios teóricos de Harmonia e Composição, na prática só agora 

interrompida dos trechos  do violoncelo, nas mutuas consultas de vernáculo e andamentos, nos diálogos 

mais domésticos entre trocas de receitas culinárias e experiências com a flora medicinal e quejandas 

confidências  na ordem familiar, consolidou aquilo que o rei Salomão já gravara nas páginas do Velho 

Testamento que desafia, até hoje, a sociedade em dissolução do nosso tempo. 

           Papai teve o dom de fazer amigos. E deixou-nos, como maior bem, esse legado. O que é caro nos 

nossos dias, se tomarmos a palavra amigo no seu exato radical latino que os antigos romanos parodiavam 

com a palavra livro : “ paucis sed bonum”. 



          Assim destaca-se nesta crônica, o Prof. Aécio de Souza Salvador, que a nossa terceira geração, já 

herdeira valioso tesouro, anuncia pela boca do Juninho : - “O Prof. Aécio está no telefone”. 

          Queremos aqui, antecipar a homenagem que o Brasil-Itália prestará ao ilustre botucatuense que nós 

tivemos a honra de indicar para a cadeira 10 – Humberto de Campos – de nossa florescente Academia 

Botucatuense de Letras. 

          Numa sociedade politicamente mediocrizada, onde poucos se destacam realmente pelos próprios 

méritos, emerge hoje a novel entidade Brasil-Itália, cujos frutos já restabelecem  brilhantemente a 

tradicionalidade da Botucatu de sempre, para festejar com tanto acerto, um antigo mestre. 

           Bem falou a Glorinha lembrando filme de Sidney Poitier : “Ao Mestre com Carinho”. Qualquer 

movimento cívico-cultural tem que se iniciar, obrigatoriamente, pelas nossas escolas. E, em primeiro lugar, 

pela nossa Normal, soberana impávida, celeiro farto de cultura e de civismo que marcou Botucatu e 

irradiou-a como centro educacional imbatível e respeitável.  

          Justo portanto, entre tantas e tão louváveis iniciativas que vem marcando a Casa da João Passos, que 

um mestre, o Prof. Wesley – Diretor do Departamento Cultural da Entidade, tenha organizado um 

programa de músicas só do grande compositor e artista.Conhecêmo-lhe o acervo riquíssimo de produções 

musicais. Não só  música profana, erudita, música de salão e de concerto. Mas aí está também, a música 

Sacra. E só quem sabe de Contraponto e de Harmonia poderá avaliar sua belíssima Missa “Mater 

Puríssima” que nós cantamos no Coro da Catedral, nos áureos tempos de Dom Luis. 

          Visitava-nos Mascarenhas de Queiroz , grande jornalista e músico, então Secretário do Teatro 

Municipal de São Paulo. À mesa , em almoço intimo no velho casarão da Curuzu, encontravam-se Pedretti 

Neto e o Prof. Aécio. Discutia-se a parte musical do Centenário. Era necessário criar-se um poema 

sinfônico. Pedretti Netto forneceu, de pronto, o tema poético : “ Na doce paz da imensidão acreste”. 

Cantante, ritmada, sedutora, lembrando a Botucatu no nascedouro. Aécio prestou-se à musicalidade 

harmônica da frase.  A decisão foi gravada, de inicio, com uma foto, no terraço : Pedretti, Mascarenhas, 

Papai, Aécio. Fotografia histórica, que um dia, irá para o Museu.  

         Três dias depois numa cascata de harmonização, e beleza a Suíte Botucatuense, de primeira mão, era 

ouvida no piano de casa. Botucatu se imortalizava pela Música. 

 

 

                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 13/11/1981 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

            POSSE DO PROF. LAURIVAL ANTONIO DE LUCCA 

 
               O “TACHO”, numa  exceção digna dos melhores elogios, mobilizou seus diligentes e atenciosos 

auxiliares, para reunir, na última segunda-feira – dia de descanso – os membros da Academia Botucatuense 

de Letras liderados por seu Presidente – o Dr. Antonio Gabriel Marão, honrados com a presença sempre 

carinhosamente acolhida de Dom Vicente Marquetti Zioni, titular efetivo da Cadeira 22 cujo Patrono é 

Dom Aquino Corrêa. 

               A “Gazeta de Botucatu”, tendo à frente o casal amigo Glorinha – Dr. Adolpho, coadjuvados pelos 

filhos Carmem Tereza – Dr. José Roberto Pereira, recebia a Academia, festejando, numa noite memorável, 

verdadeiramente intelectual e elitista, seus colaboradores acadêmicos especialmente os mais novos imortais 

: Prof. Dr. Laurival Antonio De Lucca e Prof. Edson Geraldo Luís Lopes. 

              Reunidos em sua quase totalidade todos os acadêmicos e demais familiares e amigos, decorreram 

as horas num agradabilíssimo convívio a que não faltaram , como é já proverbiamente sabido, a “finesse” e 

os tradicionais dotes anfitriônicos dos casais amigos, eis que Carmem Teresa e José Roberto constituem já, 

a outra geração herdeira da afabilidade e da lhaneza dos ainda jovens pais. 



             Houve discursos. E muito agradaram. O Dr. Marão num belo trabalho historiou a genealogia da 

“Gazeta”, sem sequer esquecer a homenagem devida, entre outros, a Pedro Chiaradia e a Milton Mariano. 

Os  novos acadêmicos, saudados de inicio pelo Dr. Adolpho, num elegante preâmbulo, manifestaram-se 

após, numa demonstração sem duvida brilhante, do quilate autentico de sua formação, sua cultura, seu 

talento. Mais uma vez, a seleção rigorosa e elitista com que a Academia vem elegendo seus pares, 

demonstra o esmerado cuidado com que distingue seus imortais. 

             Dois discursos diferentes. Dois estilos próprios. Duas mensagens irmãs, no que tange ao ideal 

confesso de se preservar, antes que sobrevenha o caos ameaçador e muito próximo, a cultura tradicional da 

terra botucatuense. 

            Devem ter sido gravados. Merecem publicação. Porque dois estilos sedutores e definidos : Edson – 

o poema encantador,tecido com os fios dourados de uma sensibilidade tocante e avassaladora, De Lucca – 

um realismo vivo, sofrido, franco, objetivo. Está de parabéns, a Academia. 

            Presença singularmente honrosa e sempre querida, o casal Dr. Francisco Marins – Elvira . Ele, o 

brilhante escritor, o romancista apegado ao regionalismo vibrante que lhe é ingênito. Tornado a Botucatu, 

como bom filho, na hora certa. Sem nada perder do escritor, surge-nos como o homem de empresa, uma 

faceta antes desconhecida que vem propiciar à Botucatu que ele ama e engrandece, o “tônus” vital 

alentador que prevê já, para esta cidade, melhores dias na continuidade lamentavelmente interrompida de 

há tanto, Santo Deus! Do dinamismo construtivo dos velhos que fizeram nossos passados dias. 

           Deliciosamente agradável o diálogo com Dona Elvira. Surge-nos agora, para exemplo e edificação 

do sexo, a mulher empresarial. Um convite seu, para visitarmos a “ A Montanha” é uma ordem. 

           Captadora do dinamismo renovador do esposo, Dona Elvira está à frente da moderna editora que se 

vem montando em Botucatu, na João Passos, com disponibilidades para propaganda, promoções de alta 

classe e edições de obras rigorosamente selecionadas pelo esposo. 

           Esposa e companheira, culta e inteligente, aí está a mulher na inteireza de uma formação admirável. 

Mãe extremosa, avó ( como toda a avó ) esmerada na educação dos netos, zelosa no instilar-lhes os básicos 

princípios imprescindíveis nos caminhos que se lhes depara, a conversação enredou para a Literatura e 

Dona Elvira prometeu-nos à leitura, trabalhos seus, que sabemos, de delicioso sabor. 

           Às horas decorreram céleres, em minutos de encantador entretenimento. Positivamente. Se o 

Armando consentir,teremos de futuro, muitas segundas-feiras literárias no “Tacho”. 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 20/11/1981 ) 

 

 

                                                 CURSO DE ARTESANATO 

 
          Após dois anos, reabriu o Instituto Santa Marcelina seus amplos salões na ala nova, fidalga e 

linda, expondo a um publico daqui e de outras plagas, mais uma vez, os trabalhos confeccionados pelas 

alunas do Curso de Artesanato lá dirigido pelas Revmas. Irmãs Marcelina e Gema, com a cooperação das 

queridas Irmãs Suzuki, Luci, Ana Maria. 

               Elas tecem não só, com o sussurro dos lábios em prece e os gestos liriais de pureza e devoção, um 

hino ao Criador. O trabalho também é forma de Oração. E ali, nos ricos e freqüentados salões, se constatou 

a grandeza da Arte. 

              Não são artesãs, simplesmente, são artistas. Daquela linguagem subjetiva que traduz, para os 

humanos, as maravilhas do Senhor. Não se explica, a nosso ver, a denominação Artesanado. A mostra nos 

revelou, ainda uma vez, a capacidade incrível de se manifestar o espírito nos vários aspectos da Beleza. 

              Sempre vimos no artesanato em si, algo assim de inacabado, de despolido, áspero e grotesco, 

traduzindo a simplicidade do artista popular sim, mas canhestro na plasticidade da forma, da cor, do brilho, 

do acabamento. 



             Os alunos do Santa Marcelina ultrapassam essa elementaridade. São, cada um de per si, autênticos 

artistas guiados por mãos de mestres. Em cada recanto, em cada desvão, ou nos murais vistosos dos amplos 

salões, artisticamente dispostos, viu-se, do pequeno ao grande trabalho exposto, a minúcia, o acabamento, a 

perfeição do ponto de lã, de crochê, do pincel, do lápis, do entalhe das volutas, das pétalas de flores. A 

tecnicidade na douradura, no laqueamento, no verniz, em tudo enfim, sintetizando a perfeição humana, na 

transcendência de uma espiritualidade arrebatadora. 

            A tudo vimos, de surpresa em surpresa. Saboreando, meditando, invejando no bom sentido, o seleto 

grupo de alunos expositores, responsáveis em tão alto nível artístico pela genuína mostra de Arte 

comparável às grandes e famosas galerias internacionais. 

           Não há o que escolher. Difícil, muito difícil mesmo, um julgamento imparcial. O clássico, o 

acadêmico, o surrealista, o moderno, tudo ali se concentrou, refletindo, como bem foi escolhida a frase-

convite de De Lacroix : “ A arte é uma ponte lançada entre a alma do autor e a do espectador”. 

           Um abraço especial às Revmas. Irmãs orientadoras, aqui representadas pela Irmã Ana Maria Longo. 

O setor de Desenho e Pintura esteve magnífico. Acompanha-se a evolução artística do aluno desde a 

simplicidade do lápis-crayon à arte aplicada. O quadro de cássias amarelas é uma tocante demonstração do 

alto grau do ensino. Surpreendente, expressivo e lindo! 

           Como não citar ( em não se podendo fazer com todos, dada a exigüidade da coluna ) Conceição 

Pinhão nas mostras de porcelana? Que mãos de artista cobriram com leve e firme traço a matéria opaca, 

bruta, de argila ou louça, numa tessitura minuciosa, perfeita de grande perito? 

           A louça, os vitrais coloridos, as rutilações dos quebra-luzes, tudo foi um suceder deslumbrante de 

maravilhas revelando ao expectador cativo a eficiência do trabalho programado, da tarefa marcada, da 

programação inteligente, tudo ao condão de uma criatividade luminosa e ao mesmo tempo humilde, 

modesta, que é o apanágio das grandes mestras do Santa  Marcelina. 

           Como não há espaço para tantos nomes, daqui vai um abraço especial a Hilda Bauer e a Jesumina 

Dal Farra. Sozinhas, elas preencheriam uma custosa Galeria de Arte. Extrapolam ambas, as potencialidades 

femininas nos caminhos extensos e diversificados da Arte.  Em tudo, elas tem uma ativa participação. À 

Hilda, com o consórcio de esposo germânico, deve ter cabido uma herança de algum risonho, criativo e 

genial entalhador do Reno, eis que sua obra, painel riquíssimo de engenhosidade e de autentico artista. 

          Jesumina é a sucessora dos gênios medievais que inspiraram as preciosas iluminuras de antigos 

saltérios. A paciente pesquisa, a rigorosa obediência a estilos e escolas credenciam-na para a competição 

mais rigorosa e seleta. Da “Art-noveau” à tapeçaria, do vitral à cerâmica, do macramê à cortiça, do cobre 

ao entalhe. Ela está em todos. E agrada, e encanta e se torna credora de nossa sincera, fiel e profunda 

admiração. 

 

                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 27/11/1981 ) 

 

                               

 

                                           HOMENAGEM AO PROF. AÉCIO 
 

 

                Aqueles elementos esparsos reunidos pelo Prof. Aécio numa demonstração de boa vontade, 

davam por si, para prazer dos ouvidos atentos, a delicadeza de vozes e a afinação excelente com que 

executaram vários e delicados números de nosso rico folclore, saudando assim, o homenageado da noite. 

               O acadêmico Fadel, numa revelação surpreendente de improvisação, discorrera sobre a obra 

literária do Autor. Excelente estudo critico-analitico resultante de um mergulho inteligente e profundo na 

inteira bio-bibliografia do escritor festejado, já vertido em suas várias trilogias, para idiomas estrangeiros. 

A messe copiosa, de fundas raízes hauridas num sadio e puro nacionalismo vertido dos verdes cafezais, das 

paisagens tranqüilas do interior, da infância feliz, tudo foi revolvido por mãos de mestre. O esboço estava 

completo. O retrato fora fiel. 



             Depois , veio o ingresso de mais dois novos nomes a emprestar a Academia Botucatuense de Letras 

o brilho inconteste de seus méritos pessoais : Prof. Dr. Laurival Antonio de Lucca  e Prof. Edson Geraldo 

Luis Lopes. 

          “O tempo passado é mestre do presente e do futuro” Assim iniciou o escritor Francisco Marins 

seu agradecimento, na noite solene de 25 último, no vasto anfiteatro do instituto Santa Marcelina , quando 

lhe foi tributada pela Academia Botucatuense de Letras expressiva homenagem. Numa das singularidades 

próprias da ABL ali estava o patrono da Cadeira 6 de seu Quadro Efetivo.  

               O vasto salão-auditório repleto era a moldura merecida pelo orador que, da mesa da presidência , 

entre o mais seleto de nossa representação social, proferia brilhante, bela e atraente palestra em torno da 

historicidade acadêmica e da vida acadêmica em si. 

          “ O Tempo passado é mestre do presente e do futuro”. O velho latim revivido abrilhantando, na 

profundez do pensamento clássico, o pensamento moderno. Um sopro alentador de soterrado e esquecido 

humanismo predispôs o auditório a algo de há muito relegado, quando se perdeu então, o elo que transferia, 

de geração em geração, de mestre a alunos, a herança cultural trazida do fundo dos séculos e da qual hoje, 

bem pouco são os beneficiários. 

             Essa mesma herança perdeu-se, no emaranhado da especificação, quando as nações herdeiras das 

raízes grego-latinas repudiaram o ensino humanístico pelas programações pragmáticas do ensino 

meramente experimental. 

             Ali estava, não o filho pródigo de retorno ao velho lar antigo, desprovido e infeliz, mas o filho 

grato, o intendente que de uma moeda triplicara o valor, para oferecer, num testemunho admirável de 

gratidão e amor aos pagos, a soma de suas experiências , de seus incontestes méritos, de seus inumeráveis 

êxitos e glórias pessoais. 

             Partindo da nobre missão acadêmica  de preservar o idioma pátrio, o escritor historiou – com 

grande senso de humor e a narrativa interessante de episódios acadêmicos desde os Jardins de Academus 

até as programações brilhantes da Academia Paulista de Letras de que é, para grande honra botucatuense, o 

presidente reeleito. 

             Sua palestra transcorrida sem que os minutos contassem, teve um objetivo : restaurar, dentro das 

finalidades do Centro de Pesquisas Históricas que ele vem de fundar em Botucatu, o humanismo decadente 

: apelar para a juventude desligada de nossos dias, no sentido do culto aos grandes personagens de nossa 

História; despertar nos jovens o interesse pelos clássicos, de cujas páginas trescalam não só o inefável 

estétismo  mas também , o aprimoramento do espírito e a perfeição da alma humana.  

 

                                                                        (   A Gazeta de Botucatu – 04/12/1981 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

                                                      CULTURA   CLÁSSICA 

 
            Sobre cultura clássica, há, do Dr. Antonio Gabriel Marão, uma opinião colhida alhures, por ele 

transcrita em sua coluna num dos nossos jornais locais : “ Clássica é a obra que todo mundo cita mas que 

raros, leram”. 

                 De certa forma, há uma grande verdade nisso. As causas são muitas e de há muito relegou-se o 

humanismo, ou melhormente falando, a cultura ampla e aprofundada para as calendas gregas. 

                Hoje, citações esparsas, episódios isolados, frases soltas, disfarçam a pretensa sabedoria dos 

nossos dias. De Dante, quando muito, o : “Lasciata ogni speranza. . .” De Shakespeare, a famosa deixa 

teatral “To be not to be”. E assim por diante. Conhecer mesmo, a fundo, as obras mestras, isso está se 

tornando realmente uma raridade. 

                No seu preâmbulo à “Introdução à História da Filosofia”, Will Durant, há pouco falecido, 

cuidava já, a pedido dos editores, do “scorzio”, palavra italiana que, na sua polissemia, traduz : resumo, 



síntese, esboço. Tratava-se de discorrer, sem aprofundamento, sobre os filósofos e escolas filosóficas, sem 

amedrontar o leitor para especulações mais amplas.  

               E acrescentava o Autor, sobre o homem moderno, versado nas especializações :  “ O que ficou foi 

o especialista cientifico que conhece mais e mais a respeito de menos e menos e também, o especulador 

filosófico que sabe menos e menos a respeito de mais e mais”. 

              O conhecimento estraçalhado em mil partes isoladas, não mais deu como resultado a antiga 

sabedoria. Proscritos o latim e o grego das escolas, foi o humanismo brilhante perdendo sua luminosidade 

abrangente levando consigo o pensamento universal que através das idades e de seus luminares, formou 

noutras eras gerações e gerações de mestres. 

             Os antigos vestibulares obrigavam a análise de trechos de Cícero ou Cesar, de Homero ou Platão. 

Já agora, ,Camões e seus bem torneados trechos épicos nem mais vigoram a não ser em alguma biblioteca 

particular onde o intelectual preenchendo sábio lazer, ainda estuda e esmiúça-lhe o período elegante. 

             Na primeira quinzena deste mês, a Academia Paulista de Letras saudou, através de seus 

acadêmicos, o aparecimento de “Eneida”, comemorando o bimilenário de morte de Vergílio. Pela primeira 

vez, numa tradução brasileira a cargo de Carlos Alberto Nunes, daquele Silogeu, de quem já possuímos a 

inteira obra de Shakespeare, editada pela Melhoramentos, em 1954, ilustrada por John Gilbert, do período 

de 1817-1897. 

            Agora surge-nos a “Eneida” com preâmbulo assinado por Nogueira Moutinho, grande e apreciado 

critico literário, também daquela Academia. A compilação das notas  bibliográficas está a cargo do 

intelectual Pedro Brasil Bandecchi. 

            Foi a maior homenagem que se prestou, no Brasil, até agora, ao imortal poeta latino, cicerone e guia 

do vate florentino na grande e assombrosa passagem pelo Inferno e pelo Purgatório. Dele, fez Dante o seu 

“guia, senhor e mestre”. 

           Prenunciando já, o Deus Único, dezenove anos antes do surgimento radioso da Estrela de Belém, 

não pode no entanto, o bimilenário poeta penetrar os umbrais do Paraíso porque era pagão. 

           Mas o grandioso para nós botucatuenses, nessa realização que extrapola os lindes nacionais, é que 

tal obra clássica, entregue agora ao prazer da leitura, surgiu nesta cidade, como brilhante marco de uma 

Editora que desde então, sob a segura orientação do escritor Francisco Marins, inicia, na certeza da 

recuperação do tempo perdido, uma série extraordinária sob o titulo de “ as obras que abalaram o mundo”. 

Do ápice altaneiro de “Montanha”, a editora local, surge-nos pois, a grandiloqüência augusta de Vergílio. 

          Mais uma vez, Botucatu que tanto se ufana de seus filhos, que tanto se orgulha de seus foros 

culturais, atravessa seus limites e lança à inteira nação, um convite solene para a volta aos clássicos, para o 

mergulho feliz à latinidade imorredoura. 

         A Livraria São Francisco de Salles, nesta cidade, está recebendo a obra. 

 

                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 11/12/1981 ) 

 

 

                                   DUAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 

 
             Chamava-se Glicéria e nascera em Seyros, na Grécia Antiga. A Grécia das castas sociais e dos 

escravos. Em que época? Não importa. Não vinha dos jardins de Academus e nem deixou seu nome ao 

Panteon. 

                   Iletrada e plebéia, passou, porém, para a mítica fabulosa da Hélade por ser artista inspirada. 

Não do verso, nem da estatuária. Simplesmente compunha ramalhetes que eram ofertados aos deuses. 

Sabia  como ninguém, dispor o verde da mais singela gramínea dos bosques sagrados, anêmona macia e 

suave; juntava aos pálidos lírios dos vales a folha espalmada do acanto ou então, por inspiração do Olimpo, 

colhia no jardim de Midas as mais soberbas rosas confrontando-as com a simplicidade virginal da açucena. 

A cada ramalhete, dava formas e colorido tão originais que seduziam seus admiradores. 



                  Tão maravilhoso foram esses ramalhetes que Pausias quis reproduzi-los na tela. Mas os pincéis 

não retrataram a beleza inspirada dos ramos. 

                  O segredo de arte tão bela quanto simples, imortalizou-se e atravessou os séculos. Com o 

cristianismo, ela passou a simbolizar os predicados humanos reunidos num só todo, num tributo de 

perfeição da alma ao Criador. 

                  Tão significativa foi de Glicéria, a arte, que um dos mais suaves doutores da Igreja tomou-a 

como tema para tecer as páginas sublimes de sua “Filotéia”. São Francisco de Sales, oferece-nos nesse 

livro delicado e sedutor, reflexões de uma fragrância penetrante e deliciosa que encanta e quebranta os 

espíritos os mais empedernidos e incréus. 

                 Essa imagem mítica, tão linda e persuasiva, lembra agora, ao término do ano, uma obra 

extraordinária que se realiza nesta cidade, digna de ser divulgada com empenho, merecedora de uma 

promoção mais ampla para que todos avaliem e reconheçam a estrutura perfeita em que se apóia. Trata-se, 

entre outras, de duas entidades assistenciais cujo profundo alcance comove e leva a uma sincera exaltação. 

A nenhuma das duas foi fácil organizar-se. Demandou muito altruísmo, grande abnegação e o firme 

propósito de se concretizar, de emergir. São elas a Associação de Promoção Humana de Botucatu, à qual se 

filia o Plimec e a veterana organização das Damas de Caridade do Santuário de Lourdes. 

               Trata-se de um grupo – numeroso grupo de senhoras – que voluntariamente se desdobra para 

reabilitar e revalorizar o ser carente, adulto ou criança. Aquele, por que não? Desorientado, infeliz, 

revoltado; esta,vitima inocente, desvalida e triste. 

               A convite, fomos carinhosamente recebida nessas organizações onde cada voluntária, temos uma 

amiga. Não citaremos nomes. Não seria possível porque todas se identificam por um só ideal nobre e digno 

: servir. Naqueles curtos instantes de agradabilíssimo convívio, nossa imaginação lembrou-nos Glicéria e 

seus ramos admiráveis. 

               Exatamente. Ramalhetes humanos ofertados na grandeza da obra realizada, em homenagem ao 

Criador. Diríamos, para tanto, que o verde fundamental e ativo em toda grinalda, coroa ou ramalhete está 

na murta, está no acanto, ou na samambaia rendada. Seriam essas, as voluntárias hierarquicamente 

organizadas, tendo cada qual sua bela tarefa a cumprir : atrair, ensinar, corrigir, ministrar noções de higiene 

e saúde, agradar, provar, com a força da amizade, a grandeza humana na valorização pessoal pelo trabalho, 

pela disciplina, do caráter, da alma. Quanta beleza nessa dedicação apaixonante que cada vez mais domina 

a voluntária tornando-lhe o ambiente vital à sua própria existência. 

              E as flores desse imenso ramalhete humano? As mais variadas na procedência, na forma, na cor, 

na complexidade misteriosa de sua revolta, do desvalimento. Todas essas flores humanas, não diríamos, 

como Verlaine, todas “flores do mal”, mas a maioria incapaz de carregar a própria cruz.  

              Então, essas queridas Glicérias de nossos dias, longe da omissão, do comodismo fácil de um 

“status” confortável e rico, foram aos mais esconsos recônditos, colheram essas agrestes flores excêntricas 

e as enfaixaram numa sociedade producente, compensadora, reabilitadora, o mais lindo feixe que congrega 

todas, numa invejável comunidade onde há alegria estimulo, amizade e amor recíproco. 

             Um verdadeiro ramalhete humano ofertado em sua coloração, forma, tamanho, suaves aromas, a 

Deus. 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 18/12/1981 ) 

 

 

                                                         CRÔNICA   DE   NATAL 

 
           Saíra aos primeiros sinais do dia. O lume apagado, os odres vastos, a gamela inútil, no gancho, o 

ar enregelado da manhã silenciosa. Batia-lhe em dobres de tristeza o coraçãozinho agoniado. A mãe 

soluçara durante a noite e o pai envelhecido e cansado, grunhira uma praga. Agora mesmo estaria 

atravessando os carreiros, tropeçando nos regueiros, postar-se-ia junto ao cabanal, na humilde espreita que 



o bailio grosseiro lhe desse a minguada posta do anho abatido de véspera – paga mirrada de suas labutas na 

cordoaria do castelo. Pobre pai, quanta miséria! 

               A brisa gélida batia-lhe ao rosto. A neve cairia por todo o dia. Urgia atingir os almos e encher o 

grosseiro camelão improvisado em farnel das acendalhas que a neve ainda não cobrira e antes que o 

mateiro insolente o espalhasse com suas pragas. Com o lume aceso haveria brilho e calor na palhoça. A 

mãe transformaria amorosamente a escassa semea num pão macio e bom. Ele colheria de passagem, as 

últimas  amoras silvestres e ela faria então, o reconfortante licor que lhes aqueceria pelo menos, naquela 

noite, a fria enxerga. Enquanto as horas corressem, a mãe lhe contaria uma linda estória e o pai pensativo e 

taciturno espiaria lá fora a neve dos caminhos. 

             Precisava ganhar o Souto, estar as maravalhas mesmo antes que o rafeiro dos pastores avançasse 

ladrindo seu mister de guarda. Foi avançando, avançando. O dia pronunciava algo que ele não sabia 

explicar. Havia um quê de misterioso enleio em seu pobre coraçãozinho simples e crédulo. Na humilde 

choupana a mãe lhe ensinava as maravilhas do céu e o pai , sempre taciturno e triste rebelava-se por não 

lhe darem os músculos rijos e ainda jovens, o justo ganho no trabalho, aqui e ali, onde lhe determinasse o 

seneseal  frio e cruel. 

            O céu cinzento fora se fechando por sobre as agulhas dos altos pinheiros. De há muito deixara o 

menino a estrada real. O silencio do bosque entrecortava-se com os flocos de neve que caiam estalando os 

galhos hirtos. Súbito, um uivo soturno deu-lhe a proximidade dos lobos e a certeza de seu extremado e 

imprudente ermo. E agora? Adiantou-se a tremer, vislumbrando um choupal. Lá se refugiaria e 

cautelosamente tornaria aos pais. Onde estava? Por que fora tão longe? 

            Atingiu o choupal. Os pinheiros-arbustos cresciam em pequeno redor. Da clareira descia tênue 

opacidade de um crepúsculo hibernal. Lá estaria ao abrigo das feras que soltavam ganido voraz e incontido. 

           Parou surpreso. Sentada no cepo de um pinheiro abatido repousava uma jovem Senhora. A suave 

beleza do rosto nimbava-se de leve e encantadora luminosidade. As faces voltaram-se para o humilde 

maltrapilho que se inclinou indeciso. Ao se reencontrarem os olhares, viu o jovenzinho, oculto nas dobras 

do pobre manto da Senhora, um recém-nascido que vagia. O babujar entrecortado do pequenito chorava o 

frio da noite que caia. O jovem pegureiro se aproximou e disse a meia voz : 

-        A criança tem frio!” . . . A pobre Senhora entreabriu os finos lábios num leve sorriso e acenou uma 

afirmação. 

         Não hesitou o jovenzinho. Despojou-se rápido de sua maltrapilha estamenha. Depô-la  levemente, nos 

joelhos da Senhora, olhando curioso, o rostinho inocente que o mirava. A pobre Mãe envolveu solicita a 

criança no poído  e velho gibão. 

         Desnudo e humilde, o abegãozinho , cheio de piedade e confiança, aninhou-se junto ao cepo. E os três 

adormeceram. Ao redor, fechou-se a noite e os lobos vorazes, inexplicavelmente, se foram. 

         Quando as raias da manhã trouxeram outro dia, o pegureiro acordou na tepidez macia de uma 

estamenha nova! Olhou-se ao redor. Estava sozinho. Em torno, tudo era neve e silencio. 

         Tornou a casa levado pelo misterioso receio da solidão. Esperavam-no os pais em alegre confusão. 

Onde estivera que não assistira ao milagre? Durante a noite, enquanto dormiam, algo  de insólito ocorrera. 

O pobre catre recobria-se agora de lanugem macia e quente. O lume aquentara a vigília. As malgas 

encheram-se de suculentas postas, os odres transbordavam do vinho doce e sápido. A gamela chilreava a 

sopa suculenta e boa. O vento não mais sacudia as frestas rasgadas.  

        A choupana Luzia cores novas . E essa estamenha, filho, quem t’a deu? Olharam-se maravilhados!. . .  

Era Natal!. . . 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 24/12/1981 ) 
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SAINT   EXUPÉRY 

 
         Esta é a primeira crônica do ano. E nós a endereçamos, num carinhoso abraço, a todos os nossos 

amigos e leitores. Como é profunda e repousante a sensação feliz de termos amigos! 

              Do caleidoscópico girar das páginas do velho calendário que tanto nos marcou no suceder dos 

dias, extraímos para a meditação de todos, uma das mais nobres e profundas opções oferecida por 

espontânea manifestação jovem, numa réplica surpreendente ao marasmo inquietante que atravessa toda a 

humanidade. Algo no diálogo nos trouxe presente o romântico e inquieto Saint Exupéry, que palmilhou 

céus e terras, andarilhou desertos e trincheiras para chegar, num grito de alma, ao poema brilhante de Fé e 

de coragem que ele intitulou : “Abraça-me, Senhor!” 

             Ao lhe dar o mimo de Natal, através do balcão ao público, nós lhe desejamos toda ventura possível, 

dentro do Ano Novo a se aproximar. Ela sorriu-nos num olhar brilhante e confiante e nos tonteou, sim, nos 

tonteou com sua resposta firme, que dignifica ao mais alto, a beleza da juventude : 

-          Mas eu só quero uma coisa : entregar-me de corpo e alma, ao Senhor! 

           A resposta tão inesperada quanto formal, aturdiu-nos. Como dedicar-se a Deus, na flor dos anos, 

quando a juventude explode em puros anseios de uma natureza humana demais, absorvente demais, 

imperativa e livre demais, frente aos tempos atordoantes em que vivemos? 

           De novo, Saint Exupéry saltou-nos aos lábios, nos versos preciosos de uma entrega total : 

                                  “ Senhor, a missão do tempo que escoa 

                                      É de curar-nos e de transformar-nos 

                                         Em alegria para tua glória”. 

 

-       Essa vocação, menina, surgiu-lhe sob a influencia de alguma leitura, de algum exemplo, ou de um 

passageiro estado de espírito? Você sabe bem, o que está falando? 

-            É uma decisão tomada de há muito. Ninguém me influenciou. É uma solicitação que vem da 

infância! 

-            E seus pais? 

-            Não permitem, por puro sentimentalismo. Eu sou irmã gêmea . . . 

             Mais uma vez, Saint Exupéry segredou-nos aos ouvidos : 

 

                                      “ Senhor, abre-nos de par em par a tua porta 

                                          E faze-nos penetrar lá onde nada será respondido 

                                             Porque não haverá mais resposta 

                                               Mas haverá beatitude, 

                                                    Que é a resposta a todas as perguntas 

                                                        E presença que satisfaz!” 

 

           Olhamos comovida, aquela jovem graciosa, semblante límpido refletindo uma decisão inabalável, 

costas voltadas a todos os acenos humanos desde a conquista do amor terreno, do lar, dos filhos, do bem-

estar social, do futuro soberanamente conquistado : 

-        Não seria preferível um lar, o carinho do esposo, o amor dos filhos, a paz doméstica? 

-    A tudo isso, prefiro servir a Deus, voltando-me, numa Ordem religiosa, para a Humanidade sofredora . . 

. 

        Olhamo-la profundamente grata pela preciosa lição de Vida, num fim de ano melancólico envolto na 

nuvem incurável das belas recordações. 

        E Saint Exupéry  nos segredou de mansinho : 



 

                                                    “ Eu também me dirijo ao longo da rampa, 

                                                         Que estou subindo, para a serenidade de Deus, 

                                                             Aceitando renuncias que são condições de alegria, 

                                                                Como a imobilidade das crisálidas 

                                                                    É condição para alçar o vôo. 

 

                                                       Tu me enlaças, Senhor. 

                                                          Sei que não chegarei à paz e ao amor sem ti . . . 

                                                              Porque somente em ti, Senhor, 

                                                                 Se confundem, enfim, 

                                                                     Numa unidade sem litígios, 

                                                                        O Amor e as condições do Amor! 

 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 08/01/1982 ) 
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                         AGENOR NOGUEIRA 

 
                  Cada um deles representou, a seu tempo e a seu modo, a cidade que emergia, que se definia e 

assentava lugar de destaque, no desenvolvimento do Interior, nas prismas eras do inicio do século XX ou 

neste declinar melancólico do ano que se foi. Nossa homenagem a todos. Leva cada um de si, para a 

Eternidade, um brilho singular e expressivo da Botucatu que tanto amamos. 

                 Nos meados de Dezembro último, a Família Nogueira se reuniu para o culto comemorativo do 

transcurso do Centenário de Nascimento do patriarca Agenor Nogueira, que a crônica citadina menciona 

como representante fidalgo de um dos doadores de terras botucudas, muito ligado às aventuras 

bandeirantes que desbravaram estes sertões. 

                 Daqui nos manifestamos comovida, cumprimentando seus descendentes que hoje brilham extra-

muros, pelo dinamismo, pelos exemplos varonis, pela bondade e pela nobreza herdados do grande varão 

homenageado. 

                Conhecemos Agenor Nogueira em nossa adolescência. Ele foi grande e incondicional amigo de 

nosso, hoje, saudoso Pai. Todas as segundas-feiras, religiosamente por anos a fio, logo pela manhanzinha, 

ele descia até a barbearia modesta da Curuzu, onde se escanhoava e aparava os bastos cabelos já 

engrisalhados. Não apenas pelo cuidado inadiável da higiene pessoal de homem de negócios, bastante 

relacionado nos meios bancários e no alto  comércio local, mas porque, mais importante ainda, eram os 

momentos folgados, passados sem pressa, em que se entretinha em longas e confidenciais conversas com 

Papai. 

                Afável, tranqüilo, humor sempre alegre e igual, cavalheiresco e atencioso, abria-se 

confiantemente, extravasando-se sobre as lides do “metier” que eram os tratos da terra, do gado, os 

negócios e as preocupações que lhe giravam em torno. A “verve”, o bom humor, entremesclavam os 

minutos e o riso descontraído amenizava a sisudez do assunto. Figura simpática, expressiva e inesquecível.  

               Ele representou, a seu tempo, um dos grandes latifundiários da região. Agro-pecuarista. Ligado 

aos Paes de Almeida pela esposa, a saudosa Dona Zola, representou a nobiliarquia rural. Sua nobre e vasta 

mansão, de altas escadarias, dava acesso sem discriminação, aos humildes colonos, peões e agregados. 



Verdadeiro representante do patriarcado rural. Agenor Nogueira marcou, na economia do município , o 

baronato do campo. 

             Após sua morte, um testamento liberal deixou terras e haveres a muitos daqueles que – peões ou 

colonos – laboraram fielmente em suas vastas herdades. Político impoluto. Fidalgo e bom. Homem sério e 

justo. 

            Foi sepultado na Capital do Estado, em 23 último, o botucatuense Prof. Adolfo Pinheiro Machado, 

da tradicional família que legou o berço a esta cidade. Aqui fez seus estudos até a Normal. Bom colega. 

Amigo e companheiro gentil. Alegre, esportista, foi a vida do Grêmio Normalista. Orador entusiasta e de 

largos recursos. Lecionou Português e Literatura nos colégios locais. Ocupou importantes cargos públicos 

aqui e em São Paulo. Distinguiu-se como um dos mais brilhantes Diretores da querida Escola Normal. Seu 

pulso enérgico, equilibrado e justo, assegurou para a cara Escola anos de grandeza sem par, de disciplina, 

de desenvolvimento e de ascensão. Aqui ficam, o adeus da tradicional Escola e o adeus da colega de classe. 

          Luiz Chiaradia. O zeloso bancário, o agricultor, o amante da Natureza, o exemplar chefe de família. 

Nome que a cidade há de se lembrar, como protótipo do cidadão útil, prestante, integro. 

         Wilma Marisa Dallacqua.A morte implacável roubou-lhe a mocidade em flor. Moça pobre, lutando 

contra o mundo esmagador das competições e da inteligência. Cinco títulos universitários alimentados pelo 

ardor aos estudos, pela perseverança até ao sacrifício. Lecionou particularmente. Foi nesse campo que nos 

encontramos e sempre a admiramos. Um sincero tributo de saudade. 

         Antonio Sylvio da Cunha Bueno. Político jovem, inteligente, magnânimo. Soube fazer amigos. Usou 

a Política como ciência social, não como mera aventura eleitoral. Dedicou-se ao Interior e às suas 

reivindicações. Não alimentou rancores nem guerreou adversários. Soube conquistá-los. Deixa exemplo 

belíssimo na arte de conduzir os homens. Democrata. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 15/01/1982 ) 

 

 

                                                       LIVROS  RECEBIDOS 
               

                 A crônica de janeiro, por duas semanas ainda, terá obrigatoriamente temática natalina. Quisera-

mos aqui reproduzir, senão na sua totalidade – a limitação do espaço não no-lo permite – pelo menos 

algumas pequeninas obras-primas do idioma, recebidas, firmadas pelos amigos de Campos do Jordão ou de 

cambará, de São Paulo ou Ourinhos, cartas antológicas que lindas ficariam numa seleta especialmente 

organizada com bom-gosto e esmero, pelos nossos mestres de Literatura. 

                Muitas delas, dentre ricos volumes, vieram-nos trazidas pelos próprios remetentes : livros em 

último lançamento : “Memórias de Adriano” de Yourcenar ; “ Os Fantoches de Deus” mais recente 

tradução de Morris West ; “ Cartas aos meus filhos”, de Dagoberto Aranha Pacheco, acrescidas de flores, 

vinhos e guloseimas. Rico exemplar de Arte, esculpido pelos finos dedos de Irmã Ana Maria, veio-nos 

provocar ternura em seu bercinho de aniagem, exibindo num doce ressonar de infante, a carnação rosada : 

o Deus Menino. Gratíssima. Vocês todos que nos lêem , sabem que estão aqui incluídos. 

              A Agencia local do Sudameris tem novo Gerente. É botucatuense que retorna ao ninho antigo : 

Odair Pires Arruda. Nossos pais foram amigos. As raízes vicejarão. Trouxe-nos, como emissário, um rico 

exemplar do IV volume de “Arte e Cultura” que o Sudameris do Brasil encomendou ao artista Pietro Maria 

Bardi, certo da realização soberba de mais um trabalho valiosíssimo de pesquisa e estudos num capítulo 

não muito pródigo em obras de nossa literatura especifica : Mestres, artífices, oficiais e aprendizes do 

Brasil. 

              Não é livro que se leia num fôlego. Percorrê-lo-ermos com carinho, como já fizemos com os 

anteriores volumes I, II e III – com que o Milton, tão gentilmente nos obsequiou. A mensagem cultural da 

grande organização bancária internacional atinge agora um belo ensaio sociológico partindo das prismas 

eras do colonialismo : da descoberta gradativa das riquezas naturais do solo; do trabalho jesuíta ordenando, 

na senda dos artesãos europeus, a ciência dos primeiros ofícios. Muitíssimo interessante como valiosa 



contribuição a uma futura enciclopédia artesanal. Farto documentário colhido aqui, alhures, de coleções 

particulares, museus, galerias, residências, herdades. Obrigada, Milton. Voltaremos. 

             Entre os jornais, sobre a mesa, o exemplar natalino de Peixe Vivo, edição especial comemorativa 

do 6º aniversário de seu aparecimento. Editado em Santos, Órgão Interno da Região Fazendária do Litoral, 

onde é Delegado Regional Tributário, o Dr. Fabio Moscogliato. O BANESPA forneceu a capa artística em 

homenagem a esses seis anos. Um único poema, brilhante à luz da mais rigorosa analise, refletindo a 

formação marista e a alma de escol, do Fabio : 

 

                                                                     MENSAGEM 

 
                                                                       Companheiros 

 

                                                                            Na Dor 

                                                                            Na Escolha 

                                                                            Na Ufania 

                                                                            No Sol 

 

                                                                                  No Êxito 

                                                                                  Na Sombra 

                                                                                  Na Tristeza 

                                                                                  No Estertor 

                                                                                  Na Jactância  

                                                                                  No Amor 

 

                                                                            No Comando 

                                                                            Na Opulência 

                                                                            Na Negação 

                                                                            Na Vitória 

                                                                            Na Obediência 

                                                                            No Silencio 

                                                                            No Choro 

                                                                            Na Oração. 

 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 22/01/1982 ) 

 

 

               LIVRO DE DAGOBERTO ARANHA PACHECO 

 
                Dagoberto Aranha Pacheco enviou-nos, pelo Natal, seu primeiro livro originalmente editado : o 

próprio autor foi o impressor, o paginador, o encadernador e o distribuidor. Sem alarido, sem promoções 

especiais, sem tarde de autógrafos. Escolheu – edição restrita – um número limitado de leitores, e, para 

honra nossa, temos agora, em mãos, um exemplar da obra. 

               Se tal expediente se firmar, mal estão as editoras que cobram por edições, uma fábula monetária. 

Ademais, enviando cada exemplar ao leitor certo, estará o autor se assegurando, sem grandes sacrifícios e 

ônus, da divulgação da obra. Muito bem. 

               O livro, tal como o afirma o próprio título: “Cartas aos meus filhos”, tem um cunho intimista. É o 

livro, todo ele, um extravasamento de alma. Aborda, na essência, o esfacelamento da família nos nossos 



dias. Coisa muito comum, fato já corriqueiro : o pai separado dos filhos pelo desentendimento conjugal. 

Há, nesse esfacelamento de grupo, um único, real e maior martírio : o dos filhos, que sobrenadam no 

drama, trazendo mais tarde, para a sociedade, seus recalques e frustrações. E o futuro do mundo, estará um 

dia nas mãos desses órfãos de afeições e carinhos, que regerão segundo seu caráter, a sociedade de então. 

             Trata-se, sem dúvida, de um belo trabalho. A criatividade atinge o real. É a mensagem educativa de 

um pai, aos filhos. O toque melancólico está na impossibilidade do convívio diário; da sensível ausência 

paterna na hora do recolhimento ao fim da jornada de trabalho, no fim da tarde, nas horas intimas que 

recompõem, transitoriamente embora, segundo as circunstancias  do viver moderno, a integridade familiar. 

Hora do diálogo, da amorosa afetividade, da interpenetração de idéias, de orientação, de vida, enfim. 

             Aranha Pacheco que aqui estudou, que aqui viveu e sonhou, impregna os doze capítulos de que se 

compõe o livro – as doze cartas – de muito conhecimento, muita reflexão, de uma boa dose de filosofia, 

abordando temas profundos como a Fé. Ensina-os a orar. Discerne sobre a adaptação e o ajustamento. Fala 

do ideal, do amor ao próximo. Aprofunda-se no medo, o mal que gera, hoje em dia, como fundo movediço, 

o marasmo social. 

            Em tudo, proposital ou involuntariamente, ele se aproxima dos velhos preceptores que construíram 

com seus manuais e preconceitos codificados de ática e de vida, as normas da velha civilização de que 

somos indiretamente e já decadentes, os remanescentes herdeiros. 

            Revive o livro, o estilo epistolar mui pouco freqüente nos nossos dias. Não doutrinário, 

propriamente, mas o estilo familiar, destituído agora, pois que foi escrito por mãos masculinas, daquele 

adulcoramento  tão peculiar à missivista feminina. 

           A literatura epistolar foi sempre apanágio das mulheres. Bem poucos escritores usaram-na, máxime, 

nessa intenção educativa. Escritores houve que a empregaram na fixação de crônicas, impressões de 

viagem, relatos históricos. Agora mesmo, tivemos sob os olhos, neste fim de ano, “As Cartas de Meu 

Moinho”, de Alphonse Daudet. Mas trata-se aí, de crônicas deliciosas, sobre a vida à beira-mar. 

           Madame Sevigné, viúva jovem e brilhante, celebrizou-se na constelação literária de seu século, 

pelas cartas dirigidas a seus filhos, principalmente à filha, afastada do lar materno, pelo casamento na 

província. A série intérmina de missivas consubstanciou-se após, em dez alentados volumes, que lhe 

trouxeram a imortalidade literária. São verdadeiros compêndios formativos na educação da juventude. 

          Dagoberto Aranha Pacheco iniciou-se muito bem. 
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                            A MULHER NAS TROVAS 

 
                 Nosso Natal literário foi rico de alegres surpresas. Um pequenino volume veio-nos de longe, das 

praias azuis do litoral sul ( Obrigada, querida!) trazendo-nos uma apurada coletânea de trovas, na certeza – 

de quem a remeteu – de que para nós, vale muito uma trova inconspurgada, rigorosamente tecida na textura 

dourada do verso tradicional. 

                Interessante do volume, são as mulheres trovadoras. Versos mimosos, leves, ressumbrando 

sonhos, anseios, esperanças, tristezas, recordações. 

                Eis algumas delas : 

 

                                                                Rezei tanto, a vida inteira 

                                                                Com medo de te perder . . . 

                                                                Hei de rezar toda a vida 

                                                                Para um dia te esquecer 

 

                                                                                          Mercês Maria Moreira 



 

                                              Sem algemas, sem corrente 

                                              Sem cadeia, sem grilhão, 

                                              Estou presa fortemente: 

                                              Quando pode uma paixão! 

 

                                                                                 Lilinha  Fernandes 

 

                                                                Fique calado, eu lhe peço, 

                                                                Quando assunto não tiver, 

                                                                Mas, por favor, não me fale 

                                                                No nome de outra mulher . . . 

 

                                                                                         Albertina de Castro Borges 

 

                                                Há discretos sofredores 

                                                Que escondem tanta verdade 

                                                Que fazem das próprias dores 

                                                 Sinais de felicidade . . . 

 

                                                                                         Isaura Cunha 

 

                                                                 Diz o homem por vaidade, 

                                                                 Que é parte fraca a mulher. 

                                                                 Mas nessa fragilidade 

                                                                 Ela faz dele o que quer. 

 

                                                                                          Rita de Lara 

 

                                                 Um barco à margem de um rio 

                                                 Abandonado, sem remos . . . 

                                                 Lembrando todo o vazio 

                                                 De um sonho que não vivemos. . . 

 

                                                                                          Colombina 

 

                                                                 Quem amou demais na vida, 

                                                                  Provou do que a vida tem. 

                                                                  Passou momentos felizes 

                                                                  Mas, sofreu muito, também. 

 

                                                                                          Maria de Lourdes Costa 

 

                                                  Na vida de gente há sempre, 

                                                  Uns momentos bem vividos 

                                                  Que, embora corram os anos, 

                                                  Nunca serão esquecidos. 

 

                                                                                        Odete Donari 

 



                                                                  Ermo de ti, cheio de ânsia 

                                                                  Meu olhar nos longes erra . . . 

                                                                  Oh! Como eu amo a distancia, 

                                                                  Quando a distancia te encerra! 

 

                                                                                       Gilka Machado 
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                                              A   PROFESSORA DE PIANO 
 

               Pela primeira vez na vida – e como nos comoveu, Santo Deus! – tivemos o prazer de executar ao 

piano, a quatro mãos, uma pequenina valsa. A heroína no caso, e nossa parceira, foi Ana Lucia de sete 

anos, dona de um raciocínio de adulto e de um vocabulário precoce, que faz progressos brilhantes e 

promissores, na Música. 

              Os primeiros exercícios, os preliminares, executados pacientemente – professor e aluno – são 

comuns. Fazem parte daquele aprendizado elementar que desperta desde cedo na criança um censo de 

responsabilidade, uma participação consciente e o gosto interpretativo. Nesses trechos a quatro mãos, a 

criança desenvolve a melodia pura e simples enquanto o professor se ocupa da harmonização, ou melhor, 

do acompanhamento. 

             Mas Ana Lucia não fica só na sua parte. Vem logo a proposta : - Tia, agora invertemos : eu toco o 

acompanhamento. E faz maravilhas, nas pautas inferior e superior. Aí está a sua precoce capacidade 

musical. 

            Na irrequietude de seus poucos anos, ela salta logo para “ Pour Elise” de Beethoven, cujos 

primeiros compassos, de ouvido, ela aprendeu, naturalmente, no curso que freqüenta. 

            Esta crônica é uma homenagem à Profa. Honorina Selmo Escobar, de Bauru, que completou há 

pouco, seus vinte e cinco anos dedicados inteiramente à iniciação musical, com crianças não alfabetizadas.  

            Ana Lucia foi-lhe entregue com apenas quatro anos de idade. E desde então, já participou de três 

audições com grande desembaraço e completo domínio do teclado. Da primeira vez, iniciou a audição, 

“porque o Frederico, seu companheiro, teve catapora e faltou”. 

            Isso é muito importante, quando se tem quatro anos e se enfrenta, pela vez primeira, um auditório 

de quinhentos ou mais ouvintes. 

            Dona Honorina é uma alma de elite que abandonou do piano, a carreira de intérprete, para dedicar-

se, a vida inteira, às crianças. Diz ela, respondendo a enquête : “Além  de gostar da inocência da criança, 

sinto-me tão feliz e realizada ao alfabetizar musicalmente a infância de 4 a 5 anos! A minha maior alegria é 

ver que aqueles “toquinhos de gente” sabem tirar som no enorme instrumento que é o piano de cauda”. 

         De família protestante, destinava-se a interpretar as fugas de Bacch, no velho órgão do Templo. 

Mas a cidade não possuía professor de música e seu apendizado deu-se então, ecumenicamente, com a 

organista católica da Igreja Matriz, dona Maria Martins. Mais tarde, no internato, em São Paulo, cursou as 

aulas da Profa. Olga Kromberg . Voltou para o interior – Bauru, onde casou-se e seus dois filhos : Fulvia, 

intérprete de elite, volta agora da Europa com dois certificados obtidos, que lhe asseguram a cátedra no 

Instituto Nacional de Música e Wellington domina de Sul a Norte , o pianista da musica popular.  

            Acompanhando a filha , que já então prometia o brilho que hoje desfruta através do teclado, nas 

aulas de Arnaldo Estrela , em São Paulo. D. Honorina – verdadeira alma de artista – completou a 

especialização que o diploma do Conservatório lhe assegurara. Em Bauru , distinguida pela Revma. Irmã 

Maria Alice Gazetta, dd. Diretora do Conservatório Dramático Musical Pio XII, passou-se ao ensino 

musical para crianças. Nesse plano , construiu ela uma verdadeira Escola de Música.  



            E vem sendo, com reais méritos, a melhor professora de piano na imensa região. Anualmente, 

centenas de crianças são-lhe encaminhadas porque sua escola, seu método e sua delicadíssima didática 

asseguram ao aluno a base sólida elementar indispensável ao comum do ensino musical, hoje tão 

defraudado infelizmente, pela comercialização interesseira dos fabricantes de talentos.  

          Entrevistada, ela respondeu segura que atualmente, entre seus muitos alunos, Ana Lucia é a sua mais 

ridente promessa. Deus seja louvado! Que essa ao menos, saia ao avô! 
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                                         DOS   CADERNOS   DE   SUZANA 

 
            . . . Um grito na noite! . . . 

                  Na madrugada silente, o relógio da torre, lá longe, na vertente norte, instilou no ar, as tres 

batidas solenes que ecoaram de quebrada em quebrada. No outro extremo, o largo sem fim, morno e 

deserto, que fora antes a praça sagrada em vigília fiel ao Lausperene oculto lá dentro, na catedral imensa, é 

agora o mórbido cenário felliniano dos desencontros do destino, na luz mortiça de um luar tristonho e 

pálido. Ali, uma voz definível de jovem lançou um brado só : audível, ecoante, aflito, de dor ou de 

abandono? . . . de lassidão viciosa ou de desesperada solidão? 

                 A aragem da madrugada e o ronronar distante de uma última notívaga composição da FEPASA, 

lá longe abafaram o soluço de desespero e desamparo . . . 

                 Mas um grito na noite . . . 

                 . . . de alguma adolescente, ah! Sem duvida!. . . de mulher!. . . Uma quase menina talvez, 

deslumbrada da própria juventude, descuidade por certo, do tesouro precioso de seus anos em flor. 

                Mas um grito na noite . . . Adolescente ou adulta, inocente ou vivida, não importa! Um grito de 

mulher! Que aos vampiros soturnos só lhes interessa a tepidez macia de ombros virgens, incautos, velados, 

quiça, pelos bastos cabelos há pouco libertos da trança de menina ou do laço de fita rósea da melena 

infantil. 

                Mas um grito na noite . . . 

               . . . testemunha atônita da desordem das escadarias da praça, lá onde na calada da noite se 

desenvolvem rituais báquicos, extremes do vicio, nas cenas apocalípticas do próximo Armagedon. . . 

               Mas um grito na noite . . . 

              . . . a despertar a madrugada silenciosa dos corpos sagrados da cripta solitária. A sacudir a cidade 

que ainda sabe dormir. Que ainda guarda o respeito às horas reparadoras do dia escravizante. Que ainda 

não se bandeou, como nas babélicas metrópoles, aos rituais noturnos que solaparam a família e os lares de 

Deus. 

              Mas um grito na noite . . . 

              .  .  . a acordar as recônditas camadas da memória, a sugerir o claro-escuro das cenas 

hitchicokianas das infinitas ruas desertas, das fachadas sombrias do negro concreto, projetando no asfalto 

pegajoso e tétrico uma ou outra janela qual olho sinistro a refletir a luz velada do cortinado descido por traz 

do qual, quem sabe? A noite indormida oculta o desespero,  a aflição, o fastio mergulhado  no éter, a 

volúpia, o letargo, o vicio, o crime? 

             Um grito na noite.  .  . 

           .  .  . a sugerir o desamparo, os ermos espaços a entrega silenciosa às garras sinistras dos nesferatus 

redivivos saltando das negras regiões Zombies, na sede macabra do extermínio da beleza, da virtude, da 

vida em flor. 

            Mas um grito na noite . . . 



            . . . sopitando nos lábios exangues o pavor do desconhecido, da revelação brutal do homem-animal, 

grotesco e luxurioso, dominador e voraz, trazendo nos lábios bestiais, nos gestos grosseiros o poderio 

avassalador do cego instinto, a satisfação do dominio, da conquista fácil, da volúpia insana. 

           . . . três horas da madrugada. Um grito de mulher. O fim do sonho. 
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                                                                                      II 

 

                 São acumulações vindas do fundo dos milênios . Há a ciência delas. E a orografia diz que são 

depósitos decorrentes de movimentações da crosta terrestre. Resultado da lenta e progressiva escultura que 

as correntes aéreas, em danças loucas, quais desvairadas virgens, esculpiram na pele rugosa e caliginosa de 

suas estranhas formas. Um exemplo? Vila Velha. A mais singular e inexplicável formação, numa eterna 

confabulação entre o camelo e o cálice. Quem , a rigor, desenhou aquelas singulares figuras? E porque as 

juntou ali? 

                As águas também lhes modelam, ao sabor das vagas lentas ou indomáveis, as inexplicáveis 

formas. Graníticas. Rochosas. Arenitos. Basalto. Ah! O negro basalto, de superfície lisa e escorregadia, 

marcando as gargantas tenebrosas, aprofundando os abismos, subindo às alturas azuladas, num desafio 

soberano à audácia do homem. Veja-se o Himalaia, de neves eternas, tão alto chegaram suas agulhas 

inaccessíveis. 

               Estranhas formas a suscitar vida interior. Eterno mistério que emana de suas células rochosas. 

Seres singulares mumificados em ígneos rituais de coreógrafos feiticeiros. Escaras mórbidas na prospecção 

tirânica dos milênios. Crosta ferida pela guerra sem fim da evolução da espécie, a lhe sangrar, de milênio 

em milênio , os veios profundos de um sangue sagrado. 

               Figuras singulares, postadas para testemunhas do tempo. Hierofantes estáticos, estratificados no 

manejo de formulas misteriosas de temperos cabalísticos fermentados na magia primeva dos homens 

perdidos na verticalidade da coluna, cônscios de sua grandeza, na busca do Algo mais superior. 

              As montanhas atraem. Há nelas vida interior, imaginação perene chamando a si, em muda 

linguagem que aos homens ainda não foi dado perscrutar. Quem está sepultado sob a forma grotesca do 

Gigante Deitado? 

              Vultos misteriosos a desafiar, na impassibilidade hierática de suas posturas solitárias, a vã devassa 

dos sábios. Uma mensagem muda que a palavra do homem não desvendou. 

              A epiderme rugosa acumulou a caligem dos séculos. A garganta sufocada pelo último grito das 

raças, guarda o segredo milenar das civilizações perdidas. A beira dos abismos marcando a profundez do 

Averno, seu dorso sinuoso parte como seta veloz mostrando lá no Alto, a grandeza maior dos autênticos 

heróis. 

             “Os Monges de Mées”, a dois passos da pequenina igreja dês Petits-Champs, desafiam o 

entendimento humano. Que intencional ação pluvial juntou, em postura de oração perene centenares de 

pétreos vultos a expressar frades condenados em sua ultima prece terrena? 

              Lágrimas vertidas no seu seio pétreo, cristalizadas no coração granítico, refletindo à luz furtiva das 

auroras o brilho adamantino das estalactites. Choro convulso dos milênios. Lágrimas de seres – que seres! 

– deificados nas assembléias noturnas de misteriosos ritos. 

              Suas vertentes calcinadas, indiferentes à radiação dourada da luz mediterrânea, aceitaram tácitas e 

cruéis o anátema do Olimpo. E acorrentaram impiedosas o desvalido Prometeu que ousara o segredo da 

Vida. 

             Os píncaros ponteagudos das agulhas andinas, assistiram na placidez infinita das alturas ao inca 

ritual funéreo oferecendo ao Sol, no merencório gemer das quenas roufenhas, o ramalhete colorido de suas 

donzelas em flor. 



              Solitárias ou encadeadas, nuas na frigidez granítica de seus contornos, ou revestidas do 

esmeraldino verde de suas copas, são elas, na imensa e desprotegida crosta terrestre as sentinelas fiéis num 

eterno brado à comiseração de Deus. Há um estranho e misterioso segredo ao perfil fascinante da 

montanha. 
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                                    DOS  CADERNOS   DE   SUZANA   III 

 
 

              O fato aconteceu. Sem privilégio especial de lugar ou tempo. Se houver caso e personagens 

semelhantes, será mera coincidência. Podia ter sido num recanto da muralha da China. Ou ao pé da 

pirâmide de Cheops. Ou na vastidão dourada da baia da Guanabara. Mesmo num dos ângulos elegantes da 

Universidade do México. Não importa o local, o dia, a hora. 

              Aconteceu. O velho Sêneca, escrevendo sobre a ira, já previra de há muito, que ela transforma em 

vitima maior, o próprio irado. 

              Assim aconteceu. Nos desvãos de um frutal maduro, num pomar de herdade. Ao pôr-do-sol num 

dia lindo de verão. Quando as sombras do crepúsculo alongam as silhuetas das árvores copadas, 

antecipando o anoitecer. Alvejar um cão fiel, guarda seguro contra depredadores furtivos. Grande façanha! 

Heroísmo cruel e barato!       

              A arma? Uma Mauser, pequenina como brinquedo de crianças. O pai, o dono, não a usava. Nem a 

registrara. Um desses modelos que as industrias de brinquedos exploram para acelerar o processo 

degenerativo da juventude. Uma arma nas mãos de um adolescente revoltado. Arma verdadeira, não de 

assaltante primário. Com pente cheio. 

             O pai negara-lhe uma Honda nova, último tipo. E mais : proibira-o de gastar, na cidade vizinha, 

uma noite de parafernália e correrias loucas. Ora, sem a moto, perderia a garota e, como enfrentar os 

motoqueiros do grupo? 

             Rebelou-se. Tinha que fazer algo de muito afrontoso para impor seus dezesseis anos frente a um 

pai ferrenho e antiquado. A mãe nem o ajudara! Quadrados, os dois! 

             Destruiu, numa mirada certeira, um ninho de pardais que se acomodavam na tarde. Voou pena por 

todos os lados. Com pontaria firme, acertou numa folha seca, prestes a desprender-se da ramaria. Se 

pudesse atingir aquele urubu tardio, que traçava arabescos na tarde, antes de pousar no abacateiro. . . 

             Ora, nada disso. Tinha que destruir alguma coisa. Transmitir aquela ira danada que lhe corroia as 

entranhas revoltadas. Oh! Grande idéia : amedrontar o cão de guarda, animal querido do pai, que rondava 

fiel, os limites da chácara, varejando a noite com seu instinto sutil e apurado. Atocaiou-se.Agora!. . . 

Pplaft! Tiro rasteiro, não acertou. . . 

            Espera aí! Alguma coisa caiu além da cerca! Um som esquisito, surdo, pesado, de corpo que cai. 

Leve gemido logo apagado. Quem estava do outro lado da divisa? Um súbito malestar enjoou-lhe o 

estomago. Agora? Que fizera? Conviria ver? Ou fugir? Enfrentou : subiu os guarantãs velhos e sólidos 

como grossos mourões. Lá estava no chão! Caída de borco, a cabeça meio de lado jorrando sangue escuro, 

quase preto! Mãe! . . . Vieram-lhe de inopino, as lições longínquas de Irmã Clara : “ Honrará pai e mãe”! 

Velha verdade relegada agora para o sótão mais esconso da meninice passada. Viu no que dera a ira contra 

o pai? 

           A vitima estava, por certo, morta. Uma infeliz e importuna mulher. Era hora de catar gravetos no 

eucaliptal vizinho? Diabos! . . . Os olhos bem abertos, prendiam-no num fascínio exprobrador! – 

Assassino!. . . A fronte ferida olhava-o impassível. Os olhos não se moviam. A pupila dilatada fixava-o 

cruel. Libelo terrível! Ele a matara! Mãe! . . . 



           E agora? O pai, o juiz, o júri, sei lá! Os jornais! A garota, os motoqueiros curiosos e insensíveis. 

Teria amigos? O estomago rebelou-se numa terrível agonia. E os estudos tão mal levados até agora? . . . E 

os professores!? Vomitou. As pernas paralizaram-se-lhe. Uma câimbra atroz eletrizou-lhe o corpo inteiro. 

Babava. Quando o socorreram, internaram-no por determinação médica : choque traumático . Vida 

pregressa : álcool, fumo, adolescência precoce, tóxicos. Tudo isso, obnubilou-lhe a mente. Incapacitou-o de 

vez. 

           Quando saiu do sanatório, era um farrapo humano. Juventude perdida. 

           A vitima socorrida, restabeleceu-se. O projétil passara de raspão. Uma pobre mulher, moradora 

miserável da favela da vila próxima. Nunca soube, a rigor, o que lhe acontecera. 
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                              CAPELA    DE     SÃO   JOSÉ 

 
           Estamos no mês de Março. Mês consagrado pela Igreja Universal ao patrocínio de São José, 

padroeiro da Família e das Vocações Sacerdotais. Exatamente hoje – dia 19 – comemora-se em todo o orbe 

católico, o Dia de São José. Parabéns a todos os Josés. A eles, é dedicada esta crônica. 

                 É sempre bom sair-se um pouco do cenário dorido e acabrunhador em que vive a inteira 

Humanidade. É bom deixar a mente, as sérias preocupações que apunhalam o dia a dia, e põem  em jogo a 

convivência pacifica dos homens, eternamente ameaçados pela violência de toda ordem, pelos prognósticos 

apocaliticos, dentre eles o maior : a iminência de guerra letal, com destruição total. 

                 Por isso, aqui vai um fato encantador, algo de místico e de lenda, de real e de inacreditável. Mas 

o lado comprobatório da crônica, acha-se na Capela de estilo neo-gótico – à imitação da Sainte Chapelle de 

Paris – anexa a um Colégio de meninas, regido pelas Irmãs da Congregação de Nossa Sra. de Loreto, na 

cidade de Santa Fé – Novo México. 

                O curioso dessa Capela é que ela possui uma escada em espiral, de madeira preciosa inexistente 

na região, dando duas voltas de 360 graus, mas chama a atenção porque ela não tem eixo de apoio. Desafia 

a técnica arquitetônica e nenhum engenheiro saberia explicar a sua feitura, pois os trinta e três degraus que 

a compõem não se apóiam na parede. Nela não há pregos ou parafusos. Apenas, tarugos de madeira nas 

partes onde existe junção das peças. 

               Para os técnicos no assunto – engenheiros e arquitetos – é um fato inexplicável. Para os leigos, é 

uma maravilha dentre as muitas que a Capela possui. 

               Sua história é singularíssima. Remonta a 1874, data em que chegou a Santa Fé, a Congregação 

das Irmãs Educadoras. Ali instalada, puseram-se as Irmãs à obra de construção do colégio. Doações, 

ofertas polpudas, ex-votos, verbas oficiais, tudo contribuiu para a rápida ereção do vasto edifício. Tudo 

pronto, morreu o engenheiro arquiteto responsável, deixando completamente desnorteado, o mestre de 

obras. 

              Faltava a Capela, deixada para o final, pois importaria em obra de arte. Por sua vez, escasseavam 

já os donativos. Recursos materiais, como sempre acontece, não havia. Grande dor, profunda e amarga, 

dominou a Superiora de então. Agora, na Capela – um encanto de colunas torneadas e clássicas, faltava a 

escada que levaria ao Coro. 



             Confiantes em Deus e angustiadas, entregaram-se à oração, realizando uma novena a São José. 

Decorreram os dias, sem novidades. A angustia crescia. Maior que ela, a Fé alimentava a Esperança. 

             Um dia, bateu-lhes à porta um senhor de aspecto simples, porém, respeitável. Dizia-se sabedor do 

problema, propunha-se a construir a escada porque era carpinteiro, porém, impunha uma condição : durante 

o seu trabalho não admitiria a presença de ninguém no recinto. Sem outra alternativa, a Superiora aceitou. 

             Passaram-se três meses, fiados os quais, ele chamou toda a Congregação para a entrega dos 

serviços. A vista da maravilhosa escada, quedaram-se embevecidas todas as Irmãs. Prostraram-se, em ação 

de graças. Quando se voltaram, não mais viram o carpinteiro. Retornará, depois, para o ajuste das contas, 

pensou a Superiora. Ele nunca mais voltou. Na longa meditação do fato, chegaram ao Evangelho. Jesus 

feito Homem, teve por Pai, cá na terra, a José. E José era Carpinteiro. 
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                                        DOS CADERNOS DE SUZANA   IV 

 
           Irrelevante e inoportuno. Todavia, aceitou. O próprio Diretor da empresa construtora veio trazer-

lha, num gesto delicado e atencioso. Agradeceu. Guardá-la, onde?  Na corrente de ouro do pescoço, a 

relembrar-lhe a cada hora o momento dos romanos? Tolice. A idade é irreversível e caminhamos todos, 

sem exceção, para o fim. Velha filosofia! Lei imutável! Se tudo se renova, por que não, o homem? Mas 

impor-se aos seus verdes anos, como mosca tonta ao redor, não! Essa chave, sinceramente, era-lhe 

inoportuna e anacrônica. Mas ficou com ela. Como as grandes verdades que verrumam o intimo, malgrado 

as alhienamos teimosamente. 

                Prateada e pequenina. Até bonitinha. Um berloque, capaz de juntar-se aos muitos, presos à 

pulseira de prata mexicana que Dora lhe dera, da última excursão ao Caribe. Não. Não a prenderia ao 

pulso, para não ouvir-lhe ao menor gesto, o tilintar metálico insistindo teimoso, como criança chorona : 

-       Olhe! No final de tudo, você só entra por meu intermédio! Não me perca! 

         Com gesto maquinal, jogou-a na pequenina gaveta dos lenços. Veio-lhe do interior, o suave perfume 

de alfazema. A fragrância  renovou-lhe o ímpeto de vida jovem,sadia, sem preocupações de ordem 

metafísica! Contudo,aquele pequenino pedaço de metal prateado provocava-lhe sérios pensares. Não podia 

fugir de seu fascínio. Partiu para a divulgação fluida, leve, evanescente . . . 

        Claro. Não houve chave no Paraíso. Por quê? Se o Criador dera ao homem pleno uso de uma verz e 

plena liberdade? 

        Então? Como é que ela surgiu? Fácil : invenção do homem quando, entregue a si mesmo, teve que 

precaver-se. Então ela surgiu. Um bloco granítico, a principio, foi a sua forma. Na entrada da caverna. 

Contra animais e ataques bestiais. Depois, veio-lhe o lento evoluir. Lascas de arvore, sólidas, resistentes, 

prendendo e enredando em cordames vegetais secos, rijos e fortes, as armadilhas de caça e luta. Ataque e 

defesa. 

       Confúcio deu-lhe poderes maravilhosos de bem-viver. Buda, encontrou-a na meditação, como chave 

de beatitude. Quando Pandora, traída pelo esposo, perdeu a chave do cofre sagrado, infestou-se a 

humanidade de todos os males. Só ficou, por casualidade, no fundo, a leve esperança. E por esse tênue fio 

de esperança, caminhou o homem sua triste sina. 

        Um dia, um extraordinário taumaturgo judeu, dizendo-se Deus Encarnado, chamou do grupo, o mais 

forte, o mais arroubado, inquiridor e resmungão, escolhendo-o : - Tu és Pedro e sobre essa pedra, edificarei 

a minha igreja. Tu ficas com a chave de meu reino. O que ligares na terra, será ligado no Céu. E o que 

desligares, lá será desligado. 

        E a chave do Taumaturgo vem arrostando o desafio do homem. Nem vagalhões, nem gases letais,nem 

a fria e vaidosa arrogância da Ciência, fundir-lhe-ão o místico metal. 



         Os árdegos cavalheiros medievais partiam seguros para as pelejas distantes porque levavam consigo a 

chave da fidelidade conjugal. Mas já naqueles nebulosos dias, a virtude feminina trescalava a imanência 

em almas bem formadas, prescindindo altiva, de cintos e ferrolhos. Quantas heroínas coroaram-se de 

glórias imarcessíveis! 

          Os tempos correram e o homem criou outras e mais complicadas chaves. A chave do enigma, para os 

problemas insolúveis. Submeteu seus talentos e utopias, encerrando-os com chave de ouro. Michelangelo, 

em arroubos de artista, fixou a chave da abóbada, um milagre estupendo de equilíbrio, força e graça 

arquitetônica. Nos nossos dias, a Economia solerte entrega ao desavisado comprador a chave da casa e o 

acorrenta, num inferno em vida, aos juros e correções. 

          No trato social, entrega-se ao visitante, a chave da cidade. Na estratégia militar, estabeleceu-se a 

chave da posição, que uma casual bomba de napal  arrasará em segundos. 

          Deixou de divagar, e pôs os pés firmes, na terra. Urgia anotar, para os familiares, a nova chave. 

Tomou do livro registro e apôs, breve : “ Chave do jazigo. Na gaveta dos lenços. 
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                       ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS 

                         POSSE DO DR. OLIVIO STERSA 

 
            A Academia Botucatuense de Letras realizou em 27 último, sua primeira Sessão Solene anual, 

tendo por oradores da noite, os doutores Laurival Antonio de Lucca e Olivio Stersa, respectivamente 

acadêmico-apresentador e acadêmico orador oficial. 

           O programa constou de números litero-musicais, com a participação honrosa de Calil Filho, grande 

revelação com promissoras perspectivas para o lírico nacional, eis que ali está, em germinação, um futuro 

tenor de nossos palcos municipais. 

           O público, foi o mesmo de sempre. Brilhou pela qualidade, o que é grandemente confortador. 

Falaram dois médicos. Médicos conceituados e de grande projeção. Além dos acadêmicos médicos, 

compareceu, para prestigiar os colegas da noite, o Dr. Antonio Delmanto. 

           Participou da mesa, o escritor Francisco Marins, nosso caríssimo conterrâneo e Presidente reeleito 

da Academia Paulista de Letras. 

           Estiveram presentes os vereadores Henriques e Pagani, representando respectivamente o Sr. Prefeito 

Municipal e o Sr. Presidente da Câmara , ausente por justa causa. Ainda presentes se encontravam os 

Srs.Progresso Garcia e José Ramos. A Diretoria da Misericórdia Botucatuense fez-se representar por seus 

dignos Presidente e Vice-Presidente, Srs. Pedro Losi e Luis Baptistão. Presente ainda, por seus 

representantes, a “Gazeta de Botucatu” e o “Jornal de Botucatu”. 

          Justificadamente ausentes, enviaram carta e telegrama, os Profs. Genaro Lobo e Milton Mariano, 

ambos de São Paulo. As múltiplas atribuições do OVISA e do TLC impediram o comparecimento de S. 

exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni. 

         O Prof. Laurival De Lucca, apresentando o acadêmico Stersa, traçou-lhe com pinceladas elegantes e 

reais, o perfil de homem integro, chefe de família exemplar, profissional competente e dedicado, o médico 

raro que nestes tempos pragmáticos e frios, ainda mantém, a aureolar-lhe o nome conceituado e estudioso, 

o respeitável título de “médico de família” tal seu humano senso do dever profissional. 

          Estudioso e pesquisador o Dr. Stersa dedica-se à Musica , com a preferência ao órgão, e à Literatura, 

de que nos deu, na noite, as credenciais que justamente o levaram à eleição unânime para a Cadeira 18, de 

nossa Academia. 

          Não indiferente à problemática social, o Dr. Stersa já se fez ouvir no Ministério da Educação e 

Cultura, quando seu titular Jarbas Passarinho, indicando num belo arrazoado, programas de profundo 

conteúdo histórico-educativo junto aos canais televisivos.  



          Manteve correspondência com o Vaticano, levando a S.S. Paulo VI, sérios problemas de caráter 

social vinculados à prática médica e referentes ao planejamento familiar. Em ambos os casos, mereceu da 

autoridade competente, pronta e solicita resposta. 

         A tese desenvolvida de Paulo Eiró, o sofrido poeta do passado, figura admirável de pensador erudito, 

professor e acadêmico de Direito de extensa biografia, figura sem par, avançada para seu tempo, 

impregnado do romantismo byroniano, tão ao sabor da época, admiravelmente esboçada por acendrada e 

bem planejada pesquisa. 

        A graça da noite, foi Calil Filho.Menino de onze anos, aluno da 6ª série do 1º grau, em Conchas. Filho 

de D. Wilma-Calil Chaguri, o pai, presidente do Lions Clube conchense. 

        A criança é admiravelmente dotada. Possui belíssima voz tenorinal e promete uma gloria futura, no 

“bel canto”. Aluno do Conservatório Dramático Musical de Tatuí. Alia à graça natural da idade, uma 

simpatia cativante. É menino descontraído, delicado, dos altos dons com que o dotou a Providencia. 

        A assembléia rendeu-se cativa aos encantos da criança. A Academia deu-lhe titulo de “Honra ao 

Mérito” e um valioso volume : “ A Música do Homem”, a mais recente publicação de Yehudi Menuhine e 

Curtis W. Davis. 
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                                   DOS   CADERNOS  DE  SUZANA   V 

 
            Eles sabiam já. Antes de deixarem Jerusalém, com destino a Emaús, Simão e João haviam voltado 

do sepulcro e deram-lhes a confirmação. Traziam consigo, não o açodamento maravilhado das mulheres, 

mas sim, um misto de deslumbrada incredulidade e de indisfarçável temor. O sepulcro estava vazio. 

Malgrado tudo. Vazio! 

           Os dois discípulos partiram remoendo amarguras. Bem que Ele lhes havia assegurado a 

Ressurreição. Mas para a rude compreensão deles – homens simples e ignorantes – o suplicio da Cruz 

mostrara-lhes a cruenta e dolorosa agonia de um homem. Como? Se Ele era realmente Deus, por que não 

realizara um milagre fulminando os impiedosos algozes, Ele que tantas vezes maravilhara as multidões? 

Assim vencido, teriam sido vãs as suas Promessas? 

           Fora uma decepção! Agora cumpria retornarem à faina do campo, à vida de todo dia. O Mestre já 

não estava com eles. No fundo do coração, a melancólica tristeza aumentava-lhes o vazio. Estavam sós. 

Imensamente sós. 

           Palmilhavam ambos, a longa estrada vermelha e poeirenta. O sol ia alto, dourando as searas, o 

arvoredo, as florzinhas do campo, o longo e solitário caminho. Ardia-lhes a nuca ao calor do dia e os pés 

doíam nas grosseiras sandálias. Trocavam em monossílabos, amargurado diálogo. Os olhos baixos 

miravam indiferentes a própria sombra que lhes ia à frente. Súbito, estremeceram. Uma sombra a mais se 

lhes imiscuira. Alguém vinha com eles, silencioso e discreto. 

           Ouvia-lhes o entrecortado falar. Voltaram-se a meio, receiosos e desconfiados. O peregrino então, 

de voz pausada e mansa, argüiu-lhes : 

-         Que dizeis que vos faz tão tristes? 

Cleófas retorquiu-lhe : 

-         Por acaso passaste tão solitário assim, em Jerusalém, a ponto de desconheceres as coisas que lá se 

deram? Desconheces que nos crucificaram o Mestre, um profeta poderoso em palavras e obras diante do 

povo e de Deus? 

-            Insensatos, disse-lhes o peregrino, num tom grave de paternal censura. Não crestes nas suas 

promessas? Desconheceis os antigos profetas? Não lhes assegurou Ele que era necessária a sua Morte para 

que se cumprisse o que foi dito? Não vos prometeu Ele estar convosco até a consumação dos séculos?  



             Ouviam-no atônitos os discípulos. Quem era esse peregrino que lhes falava tão seguro e confiante 

assim? Não ousavam encará-lo. Mas terminaram o trajeto ouvindo-lhe a palavra reconfortadora e serena. 

Chegaram às primeiras casas de Emaús. O sol descambava. 

             O peregrino fez menção de continuar o trajeto. Mas eles, num gesto espontâneo de profunda e 

misteriosa confiança, invitaram-no persuassivos, numa frase perene, de dorido apelo : 

-          Fica conosco! A tarde já declina! 

            Aquiesceu o peregrino. Entraram na casa e foi-lhes servida humilde refeição. Sentado à cabeceira 

da tosca mesa, tomou o Hospede do pãp, e num gesto de benção, partiu-o e deu um pedaço a cada 

discípulo. Gesto amoroso de um Mestre que conduz os discípulos. Gesto espontâneo de um Amigo que se 

devota aos Amigos. Gesto humilde de um Servo dedicado a Servir. 

           Levantaram-se atônitos os dois rudes camponeses. Caiu-lhes a venda da incompreensão e da 

ignorância. Vislumbrou-se-lhes maravilhados os olhos nos rostos transbordantes de feliz realidade : aquelas 

Mãos que abençoavam o Pão estavam chagadas e sangravam ainda nos rebordos dilacerados. 

          Entreolharam-se estupefatos : o Mestre! Ele estava vivo, e com eles! Nada fora em vão!. . . O Mestre 

vivo e as promessas revividas para Sempre! Voltaram-se em alvoroço, para o Peregrino. 

 Ele se fora . . . 
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                                                   BOTUCATU – 127 ANOS 

 
          Retomamos, graças a Deus, o fio do passado, perdido há tantas décadas, no desenrolar lento da 

apatia, da estagnação que se sobrepôs à época brilhante dos Bacchi, Lunardi, Milanesi, Stefanini-Gomes da 

Cunha- Michelucci, Varoli, Dinucci-Pardini-Manoel Guimarães, construtores históricos que alicerçaram os 

primórdios desta Botucatu centenária e querida. 

              Noventa e cinco por cento da iniciativa particular saudou, numa demonstração patente de 

confiante absoluta em nossa terra e em seu futuro tão prejudicado nestas últimas décadas, aos 127 anos de 

sua emancipação política. 

             Ali estava, na Praça da Catedral, colocados talvez, por mero acaso – vis-a-vis, as industrias, entre 

outras, que respondem pela Botucatu econômica : as Industrias Blasi, vindas do fundo do século e as 

Industrias Caio e sucedâneas. 

            Ali estavam a Botucatu do Passado e a do Presente, acolhendo o público entusiasta que ontem e 

hoje e no amanhã por certo, estará convicto das perspectivas desta cidade e da sua projeção histórica no 

concerto das demais unidades do Interior paulista. 

            Faltou a presença de Joelmir Betting, que se liga a Botucatu por laços familiares e sempre tão 

simpática em nosso meio social. A ele caberia, a par da televisão e dos repórteres que aqui estiveram , a 

divulgação em dados concretos e objetivos, do que foi, em cifras, o significado dessa Primeira Feira 

Industrial de Botucatu. 

           O que sobrelevou aos olhos do mais bisonho observador, foi a força de coesão que se propôs 

arrancar esta terra maravilhosa, dadivosa e hospitaleira do nevoeiro opressivo e sufocante em que jazeu por 

tantos seguidos anos. Está superada a fase opressiva. Uma nova Botucatu vai surgir. 

           Botucatu surge agora, revigorada, reativada por esse grupo maravilhoso, jovem e dinâmico 

representado aqui, pelos três Marins : Eduardo, Fernando e Marcos, que souberam captar, já no recesso 

familiar, todo o amor telúrico dos ancestrais tão bem personificados através das páginas literárias de 

Francisco Marins. 

           Ai está, para edificação de todos, o reflexo admirável de um processo educativo vazado inteiro na 

união de família, no amor aos pagos tradicionais, na exaltação do passado, para engrandecimento do futuro. 

Episódio maravilhoso na história das cidades que Fustel de Coulanges já exaltou na grandeza de Roma. 



          A escasses de espaço não permite a enumeração, por demais conhecida e aplaudida, de todos os 

participantes e respectivas Firmas que transformaram a majestosa Praça da Catedral e adjacências, numa 

primeira Exposição capaz de competir orgulhosa com as maiores mostras da capital. Estão de parabéns, 

todos. 

          O Centro Cultural exibiu por três dias apenas, e foi uma pena, tão pouco assim, o “1º Salão de Arte 

Negra de Botucatu”. Uma autentica mostra da mais fina e esmerada Arte entre quadros, esculturas, 

cerâmicas, moldagens, trabalhos manuais, bordados. Concorreram vários autores, revelando uma aptidão 

artística firmada no bom gosto, no estétismo puro, sobressaindo-se pinturas admiravelmente calcadas no 

ouro-velho, aquele tom denunciador de velhas e acadêmicas escolas. Arte sacra, belíssimos quadros em 

cobre, tudo constituiu-se numa elogiável iniciativa da simpática Entidade fundada e aqui mantida com 

galhardia pelo Dr. Eduardo Guedes Cassimiro, destaque de nossos meios culturais. 

         Realmente. Os 127 anos da nossa Botucatu foram, evidentemente muito bem comemorados. Todos 

nós, estamos de parabéns.  
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                                                   GENTE DE BOTUCATU . . . 

                          PROF. AGOSTINHO MINICUCCI 

 
          De Lurdinha-Dr. Rivaldo de Assis Cintra, que passaram as férias da Páscoa em turismo italiano, 

chegou-nos há já dias, um encantador postal de Florença e, mais encantadora e desvanecedora ainda, a 

atenciosa mensagem nele contida. Nota enternecedora, que eles talvez desconheçam, é que em nosso 

relacionamento se interpõe sempre, com evocadora saudade, uma figura de mulher que se enumera no 

grupo admirável de mestres – autênticos mestres do passado – que formaram então, a geração jovem da 

época : D. Sinharinha. Figura extraordinária de mulher inteligente, culta, prendada, amorável e simpática. 

Muito devemos a ela na escolha sábia dos bons autores. 

              Perspicaz e humana, descobriu-nos logo o gosto e a preferência, no tumulto juvenil dos corredores 

da Normal, pela conversa brilhante dos adultos; a avidez curiosa pelas telas acadêmicas e a busca constante 

da espiritualidade, na música. Descobriu que ansiávamos pelos intervalos das aulas na expectativa de 

ouvir-lhe o italiano aprendido do pai juiz, que ela tão bem recitava. E Dante também, era o seu preferido. 

             Agora, o belo postal traz-nos entre as várias perspectivas da Florença clássica, por eles percorrida 

em férias turísticas, o vulto severo, o perfil aquilino e feio do grande Poeta da latinidade. E algo mais : 

vem-nos à tona, um pouco mais do muito que o mundo já lhe tributou em compreensão e admirativo 

louvor. 

            Segundo seus estudiosos, dois Giovanni – um , contemporâneo do Gênio. Outro, dos nossos dias – 

são o fundamento principal  da imensa obra universal que cuida do autor da Divina Comédia : Boccaccio e 

Papini. De tudo o que se escreveu e, segundo os registros, escrevem-se pelo menos por ano, em todo o 

mundo, cerca de trezentas obras sobre Alighieri, sobressai – para entende-lo e amá-lo – um principio 

fundamental que é o requisito essencial na leitura de Dante : ser católico, florentino e artista. 

            Comovidamente grata, prezadissimos amigos. É uma constatação enternecedora sermos lembrada lá 

longe, nos caminhos da Cultura e da Arte, quando turistas estetas visitam o que foi o centro do Humanismo 

ocidental. 

           De São Paulo nos veio, em cima da hora, no aniversário da cidade, o convite extensivo a todos os 

acadêmicos de nossa ABL. O Prof. Agostinho Minicucci, em 14 do andante, foi solenemente recebido 

como Membro Efetivo da Academia Paulista de Psicologia. 

           Um dos mais ilustres e distintos botucatuenses que confirma la fora, e justifica, o ufanismo real de 

nosso nível cultural. Curriculum  dos mais ricos e exuberantes em participação, atuação, contribuição e 



enriquecimento da espera educacional do Estado e do Pais. Nome internacionalmente conhecido nos planos 

da Educação e da Psicologia. 

          Recém-chegaod de viagem aos Estados Unidos, após brilhante período de estudos. Tem sido o nome 

requisitado nos mais altos escalões da secretaria da educação, pelas Escolas Superiores e pelas 

organizações empresariais da Capital. Professor, Membro de Comissões e bancas julgadoras em exames 

seletivos. Ocupou cargos de direção na Rede imensa de Ensino Estadual. Figura de destaque na Direção 

Geral das faculdades Metropolitanas Unidas. Mestre inesquecível de Português e Literatura, em todas as 

Escolas de Botucatu. 

          Tem cerca de quatorze obras publicadas. Colaborador de jornais e revistas educacionais. Tudo 

relacionado com o Ensino e a Psicologia. Grafólogo de nomeada. É membro da Sociedade Internacional de 

Grafologia com sede em Paris. 

          Na defesa brilhante de tese, obteve o titulo de Doutor em Psicologia, razão, entre outras, de seu 

festejado ingresso agora, na Academia Paulista de Psicologia. Ao grande mestre e ao amigo cordialíssimo, 

os agradecimentos por sua atenciosa carta. 
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                                                               LENÇO   BRANCO 

 
          Recebemos com bastante prazer. E transcrevemos bastante comovida, um poema de autoria do 

acadêmico Trajano Pupo Jr. É uma homenagem ao DIA DAS MÃES. E para esse dia, cede nossa coluna 

lugar ao poeta máximo de nossa Botucatu, o poeta de nosso centenário, o intelectual que alia, ao profundo 

conhecimento cientifico, o estro admirável do verso rendilhado. 

 

                                                                            LENÇO    BRANCO 
 

                                                               Mãe , antigamente, ou melhor, 

                                                               No tempo em que vivias, 

                                                               Em tuas mãos se aninhava sempre 

                                                               Um lenço branco para enxugar meus olhos 

                                                               Quando neles borbulhava o pranto. 

 

                                                                          Fosse gota d’água brotada 

                                                                          Da fonte da alegria 

                                                                          Ou nuvem de tristeza 

                                                                          Condensada da garoa que ensombrava 

                                                                          A tarde fria; 

                                                                          Ou mesmo opalescência que tisnasse, 

                                                                          Em melancolia breve, 

                                                                          O brilho das pupilas, 

                                                                          Em tuas mãos estava sempre o lenço branco 

                                                                          Para enxugar meus olhos 

                                                                          Quando neles aflorasse o pranto. 

 

                                                                Agora, quando as lágrimas assomam, 

                                                                Mensageiras da dor ou da alegria, 

                                                                Apenas vejo, 

                                                                Como nuvem branca 



                                                                Drapejando no azulado do infinito 

                                                                -num aceno de saudade – 

                                                                Aquele mesmo lenço branco 

                                                                Que me enxugava os olhos, 

                                                                Quando neles borbulhava o pranto. 

 

                                                                          E, neste dia em que então te glorificam, 

                                                                          Elevando para os céus a minha prece 

                                                                         -preito de louvor e gratidão, 

                                                                          Eu beijo, reverentemente, as tuas mãos, 

                                                                          As mãos que seguravam sempre um lenço branco 

                                                                          Para enxugar meus olhos 

                                                                          Quando neles borbulhava o pranto. 

 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 07/05/1982 ) 

 

 

                               DOS CADERNOS DE ANTONIO MARIA . . . 

                                                       I 

 
            Estamos dentro das comemorações do Dia das Comunicações. Talvez a mais difícil de se definir 

e de se comemorar. Porque, cuidando de entendimento entre os homens, esse mesmo entendimento está se 

tornando cada vez mais difícil e emaranhado, eis que a compreensão, que pressupõe uma forte dose de boa 

vontade e de humanismo, vai se diluindo melancolicamente a cada entardecer do mundo. 

                 Qualquer que seja o meio : falado, escrito, mímico, do som, da forma, das cores, do ritmo, da 

dança, dos traços, cifrado, claro, tudo o que for expressão, sofre hoje uma deturpação arrasadora capaz de 

solapar as próprias raízes etimológicas da palavra. 

                 Flavio Rangel, há dias , sobre tal assunto, nos adverte – a nós adultos – do uso de certas 

expressões e frases, vivas no seu colorido semântico até há pouco, e que, de repente, sem que nos déssemos 

conta, deturparam-se de tal sorte que hoje se revestem de sentido obsceno e vil. 

                E os próprios agentes da comunicação, esses, são os responsáveis diretos pela derruição 

idiomática : a televisão e a imprensa escrita ou falada. Muito a propósito, os jornais da última semana 

divulgaram. As escolas de comunicação reconhecem o fracasso na formação jornalística de seus alunos. 

Nenhuma empresa editorial aceita, com o simples diploma, os egressos de tais escolas. Exigem-se mais : 

vivencia e longa tarimba no difícil “métier” da comunicação. 

               Ao ser eleito Papa, João XXIII rodeou-se imediatamente de uma grei de jornalistas – repórteres 

internacionais. Após as primeiras declarações, despediu-os e paternalmente advertiu-os : “ Cuidem de 

transmitir exatamente o que ouviram!”  

              Nos “Arquivos de Antonio Maria”, encontramos esta semana , uma sátira sobre a Comunicação. 

Atribuída a uma publicação estrangeira. 

 

                                                                  ECLIPSE  DO  SOL 

 

            O CORONEL AO SUBCOMANDANTE :- Amanhã, às nove horas, haverá um eclipse do Sol, 

coisa que não acontece todo dia. Todos os homens devem deixar o alojamento e formar na rua, em frente 

ao quartel, de uniforme de faxina, para verem essa raro fenômeno, que explicarei a eles. Em caso de chuva, 

não conseguiremos ver coisa alguma, e então, leve os homens para o ginásio. 



           O SUBCOMANDANTE AO CAPITÃO :- Por ordem do Coronel, amanhã, às nove horas, haverá 

um eclipse do Sol; se chover, vocês não conseguirão vê-lo da rua em frente ao quartel, e por isso,de 

uniforme de faxina, o eclipse do Sol terá lugar no ginásio, coisa que não acontece todo dia. 

           O CAPITÃO AO TENENTE :- Por ordem do Coronel de uniforme de faxina, amanhã às nove 

horas da manhã a inauguração do eclipse do Sol terá lugar no ginásio. O Coronel dará a ordem se chover, 

coisa que acontece todo dia. 

          O TENENTE AO SARGENTO :- Amanhã às nove o Coronel de uniforme de faxina vai eclipsar o 

Sol no ginásio , como acontece todo dia se o dia esta bonito; se chove, então na rua em frente ao quartel.  

           O SARGENTO AO CABO :- Amanhã às nove horas o eclipse do Coronel de uniforme de faxina 

terá lugar por causa do Sol. Se chover no ginásio, coisa que não acontece todo dia, vocês deixarão o 

alojamento e formarão na rua em frente ao quartel. 

          COMETÁRIOS ENTRE OS SOLDADOS :- Amanhã, se chover, parece que o Sol vai eclipsar o 

Coronel no ginásio. É pena que isso não aconteça todo dia. 

 

                                                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 14/05/1982 ) 

 

 

                                                                ÁGUA E VERDE 

 
             Água e verde são os elementos naturais que fazem a riqueza urbanística de qualquer centro 

civilizado quer dos países milenários, quer das pequeninas “urbs” que explodem aqui e ali, assinalando 

mais um núcleo populacional inteligente nesta imensa e quase desconhecida ainda América Latina. Ou 

melhor, do Novo Mundo. 

            Que o digam os que, a seu “bel prazer’ percorrem em caravanas turísticas os quatro cantos do 

globo. A água e o verde são dons naturais de Deus. Cumpre apenas, que o homem os aproveite dispondo-os 

e trazendo-os para o benefício, para o bem comum de todos. 

            Tão perto de nós está Curitiba, uma das mais ricas e bem aquinhoadas e eqüidistantes do centro, 

prendem seus moradores com os encantos de seus gramados, fontes brilhantes e grupos maravilhosos de 

escultura nativa. 

            Temos à nossa disposição uma bibliografia encantadora dos grandes centros europeus. No 

tumultuar febricitante daquelas densas populações o verde e a água não se amedrontara com a invasão do 

concreto grosseiro, frio e agressivo. Não. Quem, por lá andou, deve ter se extasiado com as fontes 

cantantes de Roma, com os parques ensombrados da Paris eterna e das “square” londrinas. Tudo, falando 

de um passado de séculos de arte, poesia e história. E por que não, Botucatu? 

           Enviamos esta semana ao querido casal Elvira-Dr. Marins, em quem vemos todos, anhelantes, a 

reconstituição histórica de nosso passado romântico, um belo postal em que aparece um dos mais belos 

grupos esculturais deixados pelos nossos autênticos homens públicos, aqueles varões ilustres que formaram 

a cidade. Todos inteligentes e abnegados, voltados exclusivamente para a grandeza de sua terra. 

          Trata-se – e quem da nossa faixa etária não se lembra? – do efebo gracioso, apertando em seus 

braços de atleta grego, um peixe de cuja boca esguichava a água numa chuva multicolorida e irisante ao sol 

matinal. Rodeando-o, duas sereias, emergindo da água, braços erguidos, sustentando cada qual um jorro 

liquido, entrecruzando-se as irisações num jogo de luz, atrativo maior das longas tardes do verão 

botucatuense. 

         Esse grupo estava no lago dos jardins da Catedral, que dá para a General Telles. Seria possível a sua 

volta? Será pedir demais aos que no presente, com evidente amor e carinho tentam arrancar Botucatu da 

inércia jacente há tantas décadas? A iniciativa particular, e o povo em geral, farão isso. É a nossa sincera 

prece. 



        Havia os cavalos marinhos rodeando a bela concha que centrava as escadarias fidalgas do hoje 

majestoso Seminário São José, restaurado graças à iniciativa – juraríamos quase – exclusiva do denodo de 

Dom Zioni. E lá florescem hoje, as Vocações Sacerdotais. 

        Voltaria aquele lago e os que hoje, estanques, o ladeiam? E a fonte graciosa da Gruta de Lourdes, no 

Palácio Arquiepiscopal, encanto de nossa infância, a caminho do Grupo? Quem os revivificará? É o 

passado da cidade, que aí está a aguardar a sua vez. Gostaríamos que nossos leitores – e são tantos, os 

queridos amigos – nos dessem seu apoio, escrevendo-nos a respeito. 

        Na última enquete pública, demos a nossa opção de “velha guarda”, para a volta do Coreto, em seu 

exato local : os jardins da Catedral. É lá que ele deve permanecer. Pelas suas rendadas balaustradas 

passaram os músicos botucatuenses. As orquestras e as bandas de então. 

       Nosso querido e saudoso Pai, com apenas nove anos de idade, assombrou o maestro, lá tocando de cor, 

e de surpresa, o solo da “Traviata” em seu limitado e pequeno flautim. Agora ele voltará, o pequeno 

Coreto. E esperamos ouvir em sua estréia a maviosidade do Coral Misericórdia Botucatuense, para alegria 

e glória desta nossa querida Botucatu. 

 

                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 21/05/1982 ) 

 

 

                      MUSEU  PADRE  VICENTE PIRES DA MOTTA 

 
           Fomos ao Museu. Levada pela tríplice motivação de nossa amizade ao casal Maria Amélia – Dr. 

Neto; pelo nosso amadorismo à Filatelia e pela já antiga e fiel admiração à obra maravilhosa deixada por 

Francisco Blasi. 

                Milton Mariano nos fala com muito acerto que o amor ao passado tem hoje interpretações nem 

sempre alentadoras, haja vista o “pieguismo” com que nos apoda a mediocridade travestida em “cultura” 

moderna. Trazemos todos, dentro d’alma, a herança maravilhosa da saudade. E saudosismo não subentende 

rejeição à modernidade no que ela tem de realmente construtivo e edificante. Saudade de uma Botucatu que 

nos viu jovens, cheios de sonhos, auferindo sem que nos apercebêssemos, da herança admirável dos que 

nos precederam. 

                O Museu aí está para nos reintegrar ao passado. Percorremo-lo não sem emoção. Detivemo-nos 

com mais atenção – porque esse é um setor novo, no de coleção de fotografias antigas. Quantos 

acontecimentos estão ali focalizados. E quantos locais e pessoas pudemos então, relembrar. 

              A propósito, veio-nos à memória uma crônica saborosa lida de Austregésilo de Ataíde. Recebera 

ele do Norte, de um amigo, uma carta em que lhe comunicava haver queimado todos os álbuns familiares 

religiosamente organizados e encadernados para a posteridade. Não sobrara um só. Ataíde indignou-se com 

tal destruição. Na carta-resposta, perguntava ao amigo a razão de tal iconoclastia. E a explicação não se fez 

esperar : 

-          Lembra-se você, Ataíde, de nossos ancestrais, provectos e respeitáveis, naquelas poses solenes, 

olhar fixo e patriarcal, olhando para o futuro? Pois pasme! Os netos, bisnetos e toda a cambada moderna 

que nos atordoa com sua música estereofônica, teve o cuidado – e não encontrei os autores! – de, com 

caneta e canivete, percorrer página por página dos álbuns, apondo, nas damas , um respeitável bigode e nos 

varões ilustres, óculos escuros à maneira de Lenon! Sabe o resultado? Queimei tudo! O canivete tornara 

todos carecas! 

              Maria Amélia, com seu amor ao Museu e seu claro espírito de historicidade e preservação dos 

bens culturais, inaugura agora, o belo setor evocativo. Ela mesma, deu de si, muita coisa que lhe fala ao 

coração. Belo exemplo de desprendimento e elevação. Bom seria que a família tradicional botucatuense 

reavaliasse seus próprios guardados para oferecer ao Museu, um pouco da história de cada um, através da 

fotografia. Seria uma decisão louvável. E preservar-se-ia para o futuro o acervo de memórias, contra o 

vandalismo irresponsável que por aí vem. 



             Naquela noite, 18 de Maio, lançava-se no Brasil inteiro, a emissão comemorativa dos cinqüenta 

anos do “Curso de Museologia”. E Botucatu, graças ao seu Museu Histórico e Pedagógico “PE. Vicente 

Pires da Mota” sediara o fato filatélico. Centro regional inegável, cidade culta por excelência, centro 

geográfico indiscutível da maior região do Estado, nada mais natural que o acontecimento, acima de tudo, 

histórico, aqui se desse. 

            O Museu sempre foi caro ao nosso coração. Numa das muitas vezes que lá levamos nossas crianças 

– e eram então, vinte e cinco – recebeu-nos o Dr. Francisco Blasi que, atento e sorridente submeteu-se a 

todas as perguntas que lhe dirigiu a criançada. E contou-lhes ele uma narrativa comovente e histórica : 

Quando menino de uns doze anos, percorria curioso os entulhos da Igrejinha de São Benedito, em 

demolição, no atual Largo do Paratodos. Lá deu com uma porta abandonada. E na porta, uma chave. 

Perguntou aos circunstantes, de quem era ela. Não tinha dono. Ele tomou-a carinhosamente. E, bem no 

fundo de seu “eu”, surgiu-lhe um pensamento : guardá-la como relíquia preciosa. Dessa idéia, surgiu mais 

tarde o Museu de Botucatu. 

 

                                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 28/05/1982 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

               

 

                             A POETISA  ADELAYDE  SCHLOENBACH 

 
         Comemorou a poesia trovadoresca nacional, em 26 de Maio último, o transcurso do centenário de 

nascimento da poetisa Adelayde Schloenbach, nascida em São Paulo, filha de pais burgueses de alto nível. 

Seu nome pouco ou nada adianta sobre sua forte personalidade, sobre seu educação, suas idéias e seus dons 

literários. Mas ela conquistou o povo no que ele tem de mais sensível e real : a trova popular. Ela foi, para 

o cenário das letras, a Colombina, pseudônimo com que, em toda a sua obra, mais se firmou no gosto 

popular. 

             De idéias avançadas para o seu tempo, imitou de certa forma George Sand, vestindo-se com 

excentricidade de modo a despertar, antes que a admiração, o protesto de seus contemporâneos. De cultura 

e intelectualismo profundos, completou e aperfeiçoou seus estudos na Alemanha, assenhoreando-se do 

pensar e do sentir dos grandes nomes das Letras e da Música, o que lhe valeu, de volta ao berço pátrio, 

tornar-se aqui, vanguardeira da emancipação feminina. 

            Fez versos desde os treze anos. Escreveu vários livros de poesias. Há em seus versos espontâneos a 

manifestação feminil de uma sensibilidade aguçada, de uma alma vibrátil, de um coração amoroso e 

ardente. 

           Colecionou e publicou num só volume, toda a poesia erótica que lhe sugeriu seu temperamento 

passional. Dizem dela, os críticos que, qual nova Safo ameríndia, explodiu no verso erótico todo o calor 

tropical que lhe corria nas veias. 

           De um livro seu, tirou o titulo para a “ Casa do Poeta Lampião de Gás”, fundada em 1948, com o 

fim de incentivar o estudo, a difusão da arte na sua inteira amplitude e ensinar a juventude a tecer, como só 

ela soube fazer, a idéia feliz à forma cadenciada, rítmica e gostosa da trova popular. Eis que aqui 

lembramos um pouco do muito de espontâneo, sentimental e gracioso por ela deixado dentre tanta poesia 

que espalhou pela vida : 

 

                                                            Se é triste sentir saudade, 

                                                            Muita saudade de alguém, 

                                                            Maior infelicidade 

                                                            E não tê-la de ninguém. 

 



                                                                       Inverno. Melancolias 

                                                                       Errando, à toa, nas ruas . . . 

                                                                       As minhas mãos estão frias 

                                                                       E com saudades das tuas! 

 

                                                            Saudade – é sombra que fica 

                                                            E tudo  a cinza reduz. 

                                                            Palavra que crucifica 

                                                            Dois entes na mesma cruz. 

 

                                                                       Amor, palavra que inspira 

                                                                       Todo um mundo de ternura, 

                                                                       No fundo, é a eterna mentira, 

                                                                       Que não mata mas tortura. 

 

                                                            Saudade é coisa que a gente 

                                                            Não explica, nem traduz: 

                                                            Faz do passado presente 

                                                            E traz sombra, sem luz. 

 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 04/06/1982 ) 

 

 

 

                          DOS   CADERNOS   DE  ANTONIO  MARIA 

                                                               II 

 
                O fim de semana com a família reunida, fez-nos percorrer deliciada, a esmerada biblioteca do 

mano, lendo à vontade, seus arquivos particulares onde muita coisa curiosa e interessante subsidiou esta 

crônica.  

               Da Venalidade 

               Condensou Pitigrilli, sarcástico e mordaz, uma frase-chave que se aplica universalmente : “ Todo 

homem tem seu preço”. A propósito, vem-nos à memória o célebre caso ocorrido com Lincoln , que lhe 

acentua o perfil de modelo perfeito de homem público.  

              Logo ao assumir a Presidência dos Estados Unidos, viu-se o grande homem às voltas com a 

corrupção administrativa. Máxime, no campo das licitações públicas. Iniciadas agora, novas concorrências, 

a ele se chegou o advogado de uma das maiores e mais importantes Firmas americanas, propondo-lhe a já 

costumeira propina :  

          - Retire-se!  

            Novo ano, novas licitações e o mesmo advogado :  

         - Está de pé, a proposta anterior. Desta vez  V. Exa. Quarenta por cento. Nas mesmas discretas e 

sigilosas garantias. Nova resposta de Lincoln : 

         - Saia, imediatamente! 

           Novo exercício financeiro. E de novo, o advogado, com a mais tentadora insinuação :- Nossa Firma 

é muitíssimo conceituada e sempre concorreu para o governo. Desta vez, ela lhe oferece uma comissão de 

cinqüenta por cento. . . 

          Não prosseguiu. O Presidente enfurecido, cortou-lhe a palavra : 



        - Retire-se, imediatamente, ou mando prendê-lo por tentativa de suborno! 

            Os auxiliares do governo, testemunhas desses diálogos, questionaram o Presidente, perplexos : - 

Mas Exa , esse “jogo” já se tornou comum! Não entendemos a sua reação furiosa! Ao que Lincoln 

respondeu, voltando ao seu natural filosófico e fleugmático :  

         - É que já estava chegando quase no meu preço!. . . 

 

            Dos Estágios de Civilização 

 

            Um habitante de longínqua galáxia teve por incumbência baixar ao Planeta Terra a fim de  estudar, 

minuciosamente, a natureza humana. Aqui permaneceu longo tempo inapercebido, privando com os 

homens em todos os escalões do povo.  

           Repentinamente tornou à galáxia de origem, antes do prazo cumprido e para surpresa dos seus. 

Argüido, respondeu sumário :  

        - Com a idade que tenho , pouca coisa me irrita. Mas a burrice humana, essa, me exasperou!. . . 

           

          Do Adultério 

 

          Nos mares paradisíacos da Indonésia, o povo – entre primitivo, com seus cultos pagãos, seus 

costumes milenários, sua tradição nativa e muita observação e aprendizagem que lhe oferecem os turistas 

aventureiros e impudicos – tira uma filosofia peculiar digna de menção. 

         Uma jovem indonésia, para um “don juan” que lhe magoou o tímido coração: 

       - Um homem pode sempre ser um deus para uma mulher. Mas entre duas, será sempre um palhaço! 

 

                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 11/06/1982 ) 

 

 

 

                                                                      SÃO JOÃO 

 
             Permita-nos invadir a sua seara. É de um velho caderno inédito dos saudosos tempos do 

Wagner obrigando-nos aos vários estilos. 

 

                                                                     Quando o distino deseja 

                                                                     Uni dois coração 

                                                                     Reúne os jove na igreja 

                                                                     Na hora de oração. 

 

                                                                                 Um dia nóis s’incontremo 

                                                                                 Na capela de São João 

                                                                                 Num só oiá nóis se amemo 

                                                                                 Pursaro os dois coração. 

 

                                                                    Assim a reza inteirinha 

                                                                    Quase num pude rezá 

                                                                    Sonhava qu’ocê era minha 

                                                                    Que nóis ia se casá. 

 

                                                                                Daí então tudos dia 

                                                                                Nóis passemo a s’incontrá 



                                                                                Ocê de amo me dizia 

                                                                                E eu num cansava de amá. 

 

                                                                     A gente do povoado 

                                                                     Satisfeita se mostrava 

                                                                     Quando nóis dois, namorado, 

                                                                     De braço dado passava. 

 

                                                                                 Mais Deus que tudo oiava 

                                                                                 E contra o distino pudia 

                                                                                 Separo nóis que se amava 

                                                                                 Num morta e triste dia. 

 

                                                                     Hoje quando a tristeza 

                                                                     Amarga o meu coração 

                                                                     Eu sozinho vô pr’a igreja 

                                                                     Na capela de São João. 

                                                                             

                                                                                 La onde nóis se adoremo 

                                                                                 E onde o distino faiô 

                                                                                 Eu penso no Deus supremo 

                                                                                 Que acabo e’o nosso amo. 

 

                                                                     Uma dorzinha m’invade 

                                                                     Quando a noite vem chegano 

                                                                     Essa dorzinha é a sodade 

                                                                     Que aos poço vai me matano. 

 

                                                                                  Se Deus tivesse ajudado 

                                                                                  Se Deus tivesse querido 

                                                                                  Nóis dois teria se amado 

                                                                                  Nóis dois teria se unido. 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 18/06/1982 ) 

 

 

                         A REVOLUÇÃO DE 32  DE HERNÂNI DONATO 

 
            Fomos a primeira – segundo nosso amigo Carlos Rosa – a receber, em Botucatu, o livro de Hernâni 

Donato. Um grande prazer, sem dúvida, pelos laços de velha amizade e de admiração profunda que torna 

seu Autor credor autentico do imenso clã. Mesmo porque, a nosso modo e, segundo a faixa etária, nós 

vivemos também, a grande epopéia. Cada página e cada foto evoca cenas e fatos, perto ou longe, vividos 

através da imprensa entusiasta de então. 

            Um belo trabalho de pesquisa e elaboração. Com a chancela de autenticidade que caracteriza a já 

rica obra de Donato, eis que,  minerador apaixonado, programa o trabalho, inicia meticulosa e apurada 

pesquisa quando então consome de sua intensa atividade intelectual, anos e anos de consciente, 

aprofundado e minucioso estudo. 



           E aí está mais um resultado de sua já firmada e vitoriosa vida de escritor nato : “ A Revolução de 

32”. É, na nossa entusiasta interpretação, a maior e mais bem organizada fonte elucidativa do que foi a 

grande epopéia paulista. 

          Outros escreveram sobre ela. Mas falta muito ainda a ser transformado em romance, livro de 

crônicas, memorial do Interior, sem aquela preocupação única de um relato cronológico autentico. Donato 

já mantém em suas duzentas e vinte e quatro páginas, o primado de um roteiro o mais completo e 

elucidativo até agora impresso. 

         É a comunicação moderna em que a fotografia completa os textos sóbrios e nem por isso menos ricos 

e conteúdo e de historicidade. Mas Donato tem reservas maiores para explodir, de repente, com um 

riquíssimo romance. Ele já o fez, no romance biográfico, para nós, o seu “cappolavoro” : “Rio do Tempo”. 

E porque não, sobre a epopéia de 32, o maior poema épico da contemporaneidade paulista? 

         O interior guarda em sua crônica rica memória daqueles dias de euforia patriótica em que tudo 

convergia para o “Bem de São Paulo”. 

         Botucatu viveu seus dias de glória. Nunca, como então, a figura do professor avultou numa 

delineação carregada das tintas fortes do “varão” romano. As escolas vieram à rua para contagiar o povo 

num movimento cívico jamais registrado antes ou depois, da grandeza do mestre frente aos seus discípulos. 

A revolução partiu do alto para baixo, sem discriminação de classes ou pensares. Assoberbou tudo. 

Homogenizou e levantou, num bloco só, uno e coeso, o Estado paulista. 

        Mal estourado o movimento, eis a Normal de então, mobilizando os professores, transformada num 

foro cívico onde borburinhava o incitamento, o entusiasmo à luta. 

        Silvio Galvão abandona a cátedra, e assume em sua casa, o posto de alistamento do voluntariado. 

Organiza o primeiro Comitê Revolucionário. Não para ali. Desce à esplanada do Espéria e numa tribuna 

improvisada concita o botucatuense à luta. É um rastilho que se incendeia. Sucedem-se os oradores : 

Sebastião de Almeida Pinto, José do Amaral Wagner. 

        Dilia Ribeiro deixa a Biblioteca e vem à praça. É a primeira mulher a falar pela mulher botucatuense. 

A Normal se transforma. É agora um Hospital. Conclamou e organizou o Serviço Médico e o de 

Enfermagem. Há um burburinho continuo. Todos estão a postos. Surge o Batalhão Diocesano. E as ruas se 

enchem dos uniformes caqui e os “bibis” de guerra. 

        A Banda Municipal de Amilcar Montebugnoli desfila pela Rua Amando. É o primeiro Batalhão que 

parte. À frente, na primeira linha, cantando a pleno peito, os mestres inesquecíveis : Silvio, Tião e Wagner. 

Tendo ao ombro os pavilhões nacional e paulista, lá desceram eles, o garboso primeiro batalhão 

botucatuense – a cerca de quarenta jovens impertigados e ufanos – a caminho do primeiro comboio que os 

levaria à Capital para o engajamento certo. 

        Atrás, em brados de entusiasmo e de tristeza, os estudantes botucatuenses e o povo coesos, na 

despedida aos que partiam para a luta, para a conquista, para a vitória. 
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                                                                 O    CICLONE 
 

             Digam o que quiserem os entendidos. Mas que tivemos um ensaio do Apocalipse, tivemos. Por 

minutos apenas, figurou-nos visão das mais catastróficas. E não diga o leitor que não sentiu medo. Não se 

sabe quem – na incógnita do futuro – aqui esteja para receber, dos cavaleiros apocalípticos, o pior deles : o 

medo. 

            Cada um de nós agasalha para si, a convicção de que já não andará pelo mundo quando a 

hecatombe final ocorrer. Seja. Quem poderá prevê-la? Quem apreenderá a extensão e a profundidade do 

texto de Patmos? Mas que tivemos uma pálida – e graças a Deus, rápida – pequena demonstração desse 

medo avassalador, não o queira negar ninguém que tomou conhecimento da noticia veloz. No torvelinho 



abrupta e inesperadamente surgido, prevaleceu – que coisa linda! – a solidariedade. Nem tudo está perdido. 

Pelas primeiras horas da tarde, um telefonema de bauru : - parece que o radar não desativado anunciava um 

ciclone de proporções, com ventos a cento e cinqüoenta por hora. Estivéssemos todos calmos. A convulsão 

não atingiria nossa cidade.  

            Previsão, para o lado de lá, das piores : devastação, destelhamento, inundação, prejuízos, morte. A 

cidade estava em pânico. Muito natural. E o povo em desabalada. Carros, em corridas loucas. O medo 

imperava. De Araçatuba, a mesma notícia. O pavor dominou, por horas, a inteira cidade. Aguardou-se entre 

aflição e medo, achegada fantástica da fúria da Natureza. As horas foram correndo. 

           De algum lugar deveria ter partido a notícia. Noticias séria, nada de se pensar num desses horríveis 

pesadelos, dessas brincadeiras de mau gosto que dominam, de repente, o noticiário . 

           A apreensão dominou os ânimos. As linhas telefônicas esquentaram. De todos os lados, as 

recomendações mais sensatas às mais estapafúrdias. Mas em tudo prevaleria o cuidado, a amorosa 

preocupação, o zelo sincero pela pessoa humana. Como  isso é bom ! 

          Pelo cair da tarde o vizinho atencioso, vinha, preocupado, avisar-nos. O comunicado viera de São 

Paulo. Havia um sério perigo. O Interior estava sujeito a grande a grave ameaça. O ciclone parecia vir a 

cento e cinqüoenta  por hora, mesmo. Segundo as previsões, avassalaria toda a região. Não se duvida de um 

comunicado desses. E como agradecer à solicitude dos que nos rodeiam? 

          Foram horas tensas, admitamos. Impossível o contrário, para os que realmente vivem em função da 

família e do próximo. Há um contágio que se propaga e se intensifica à medida que nosso sentimento 

abrange a pessoa humana. É necessário estender a mão, oferecer apoio, tonificar os ânimos, socorrer a 

aflição. À hora que escrevemos esta crônica o ar La fora está calmo. O céu escuro, exibe uma ou outra 

estrela. O quarto crescente descamba lentamente, num véu de nevoa. Nada ocorreu. Chuva pela 

madrugada, talvez. O pesadelo passou. Graças a Deus. 
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                                REVOLUÇÃO  CONSTITUCIONALISTA 

 
          Erik Marie Remarque já o afirmara : “ A grandeza de uma guerra, no contexto horrível da morte, 

do extermínio, da destruição, não está nos que a preparam mas sim, naqueles que dela participam”. 

Máxime quando, no báratro humano, de lado a lado cai a juventude levada pela irrequietude idealista de 

seus poucos anos. 

               Exemplo magnífico, foi a revolução constitucionalista de 32, que hoje completa seus cinqüenta 

anos. Já muito se disse dessa revolução mas nem tudo se falou desse movimento cívico que levantou, coeso 

e irreprimido, o povo paulista. Uma psicose coletiva seria pouco. Uma só idéia, um só arroubo, uma só 

ação uniu e levou São Paulo a revoltar-se contra a União : a Constituição. 

             São Paulo mobilizara a fina flor de sua juventude. Não seria demasiado afirmar-se que em cada 

moço, tão bem cantado por Guilherme de Almeida, pulsasse um “coração de leão” um cavalheiro armado 

na visualização de um Rolando. 

             Pequenina célula do todo grandioso, Botucatu das escolas, dos clubes, do comércio, das fábricas, 

da Política, vibrava pela constitucionalização. Deflagrado o conflito, que não foi, é certo, uma convulsão 

civil generalizada mas sim, uma manifestação viril do povo paulista, Botucatu participa da grande façanha 

histórica contribuindo com o contingente garboso de seus homens, de sua juventude. 

           José Pedretti Tillio, Menotti Fattori e Vicente Bueno, entre outros, alistam-se. São três nomes da rua 

Curuzu. É a nossa gloriosa contribuição. Cada qual levado pelo próprio entusiasmo, pela chama viva de 

uma mocidade em flor dando de si, num exemplo maravilhoso de bravura, desprendimento e devotamento 

à Pátria, uma lição autentica de civismo. 



           Enfrentaram as agruras da trincheira. Viram de perto o horror da emboscada. Sofreram prisão, fome 

e frio. Duvidas cruéis e a incerteza do amanhã. Lutaram. Com galhardia, sem esmorecimento. E deixaram-

nos após, o perfil inesquecível de seu sacrifício. Remarque tinha razão: a grandeza da luta fixou-se nesses 

heróis voluntários cujos nomes, mais do que num bronze frio, gravaram-se na memória dos pósteros. 

Glória a eles. 

          José Pedretti Tillio vestiu o fardão caqui. Pôs na cabeça o bibi da luta. Tinha razões de sobra para 

não alistar-se. De adolescente, era portador de lesão coronária que lhe abalara já, na meninice, as 

manifestações normais de uma vida esportiva, estudiosa, ativa e vibrante. Tinha motivos de sobra para 

safar-se da aventura. Não se submeteu a nada. 

          Em São Paulo, engajou-se no Batalhão da Justiça Silvio de Noronha que se compunha da juventude 

universitária. Serviu em vários “front” : Socorro, Amparo. Assistiu ao bombardeamento de Campinas. 

Sentiu o impacto jamais narrado do sangue, dos gemidos, da agonia que a trincheira acolhe. Foi 

hospitalizado. E teve alta definitiva.  Voltou para os seus. Aqui esteve por alguns dias. Brilhante folha de 

serviços. Elogios do alto comando. Tudo parecia encerrado. Prestara seu tributo. Agora podia exibir com 

orgulho, as marcas da luta. 

          Mas não. Retornou a São Paulo. Engajou-se de novo, malgrado as recomendações superiores. Era 

soldado voluntário. Cumpria-lhe ir até o fim. Sabia de antemão que a luta fracassara. Não aceitou a derrota. 

Um soldado paulista não combate em vão. Ele, realmente, estava certo. Hoje, apor-lhe-ão no jazigo, uma 

placa de bronze. É o agradecimento de Botucatu, ao seu autentico herói. 
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                                           DOIS   ASSUNTOS  ACADÊMICOS 

 
           Encerrou-se a bela e muito bem organizada programação comemorativa do transcurso dos 

cinqüenta anos da Revolução Constitucionalista. Passeata dos heróis sob os aplausos populares. Exposição 

verdadeiramente rico de trabalhos escritos e cartazes, contribuição muito apreciada do estudante 

botucatuense ; inauguração de praça e monumento, nomes de rua; placa evocativa no jazigo de herói, missa 

comemorativa e sessão solene de encerramento. 

                A Municipalista colaborando inteligentemente com o movimento, franqueou o microfone a 

entrevistas memoráveis, tendo por animador o Arquiteto Eugenio Monteferrante Neto que dirigiu com 

muito acerto  uma série interessante de perguntas, trazendo à memória presente o grande feito botucatuense 

do passado. Esse o papel primordial do rádio. De parabéns, o acadêmico Monteferrante. 

               Na missa, Dom Zioni evocando, mais emotivamente, os grandes lances dessa revolução que 

sozinha , endossa o caráter do paulista. Pena que poucos ouviram. Na sessão solene, Donato esgrimindo, 

uma vez mais, a palavra fácil, sedutora, dirigida não sem certa emoção, aos vinte e um – dos que puderam 

comparecer – remanescentes botucatuenses da grande epopéia. Muito tocante homenagem àqueles cabelos 

brancos – os que ainda os conservam – cujas faces enrugadas, fisionomias ternamente saudosas, exprimiam 

mais do que qualquer palavra, a saudade de uma mocidade ardorosa, intrépida, já passada. Homenagem 

desta coluna àquele pugilo que é uma das mais belas páginas cívicas de nossa crônica histórica. 

             Na residência do casal Lidia-Dr. Marão, reuniram-se durante a semana os acadêmicos para 

comemorar o natalício do Presidente da ABL. Presentes ainda, o vereador José Ramos e o casal Dolores-

Dr. Agnelo. Noite significativa pois que, iniciada com reunião de Diretoria, procedeu-se à entrega oficial 

dos setenta e oito mil cruzeiros, marco inicial de um capital que renderá, como bola de neve, a construção 

futura da sede própria da Academia, já assentada como no segundo andar do Centro Cultural. 

            Esse é o valioso resultado da “Noite de Emoção e Poesia” aqui levada graças aos esforços de 

Cecília-Dr. De Lucca, ele o mais novo membro efetivo de nossa Academia. Agradecer como? Senão 



retribuir-lhes com o penhor e o entusiasmo dos demais colegas acadêmicos num esforço conjunto de 

concretizar para muito breve a sonhada sede própria. 

           Durante a gostosa reunião acadêmica ficou indicado pelo Sartori, o nome de Maria Lúcia Dal Farra 

– botucatuense que brilha lá fora : Sorbonne, UNICAMP e USP, para Membro Correspondente. Idéia feliz, 

oportuna e plenamente aceita. 

          Programada para data oportuna, sugestão do Fadel, uma “Noite Angelino de Oliveira”, no Brasil-

Itália. Maria Lúcia interpretará o grande músico. 

          Em São Paulo completou seus 91 anos de existência, D. Marieta Zioni. À caríssima e veneranda 

senhora, nossa homenagem. Fomos levar a D. Elvira Paganini, na missa comemorativa de seus 90 anos, o 

nosso abraço terno e sincero. Contemporânea de nossos Pais, viveu como eles, o passado botucatuense e é 

testemunha vivia de sua história.  
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                                                                DESASTRES .  .   . 
 

                  Tesoura de vento, assim chamado, o responsável pela queda, recentemente, de um “Boeing” 

supersônico que levou à morte seus cento e treze passageiros inclusive tripulação. Hão de estar lembrados 

os nossos leitores de que, há tempos atrás, um urubu, simplesmente um urubu retardado, à procura na tarde, 

de um pouso, causou irreparável dano a um outro super-jato em vôo experimental pelos céus nublados de 

São Paulo. Há, no trágico destino do homem a derrota de suas conquistas pelos simples elementos da 

Natureza. 

                Entre os destroços do avião sinistrado, o corpo meio queimado, de uma linda boneca. Sua dona 

se reduzira a cinzas. Uma criança, flor em botão, ceifada nas alturas, pela vencida tecnologia mais 

avançada nos meios de transporte. Flor inocente, que não desabrochou. Nos anais da policia -  e isso se dá 

em todo o mundo – há o monstruoso e trético museu do crime onde se exibem, desde o mais inofensivo fio 

de nylon e o ingênuo estilete de brinquedo aos recipientes tenebrosos de malas trágicas com se perpetram e 

se pretendem ocultar os crimes mais bárbaros. Reproduzidos em cera, os mais impressionantes dramas dos 

arquivos policiais. O que vale dizer, confirmando Lombroso, que o criminoso já nasce geneticamente 

criminoso. Que terrível cadinho é, na verdade, a mente humana? 

            Um ancião de oitenta e três anos, será julgado na Capital, pelo crime de haver matado um homem. 

Levado do campo para a cidade grande, jamais admitiu no seu entender de “retrógrado”, a permissividade 

dos costumes atuais. Ao ver defronte à sua casa uma cena libertina, armou-se e matou o homem. Não 

admite ele, como confirmou na prisão, à repórter, uma desmoralização atentatória aos bons costumes.  

            Em Berlim, o reduto mais elitista da Música sinfônica, foi, mediante rigoroso e qualificado júri, 

aprovada uma mulher, para participar, como violino “spalla” da famosissima Orquestra Filarmônica 

Alemã. O original do fato é que esse riquíssimo conjunto não admite mulheres e ela, submetida em 

profundidade e horizontalidade revelou nos testes cultura musical impar e grande capacidade técnica. O 

problema agora é saber se o regente Von Karajan vai admiti-la e aceitá-la como primeiro violino. Cai por 

terra uma tradição de mais de cem anos. 

           Segundo as últimas revistas, as guerras, conflitos, golpes e revoluções irrompidos em todo o mundo, 

após o armistício de 1945, causaram trinta e cinco milhões de vitimas. Para que foram criados os conselhos 

e sociedades pela Paz Mundial? 

           Em Ribeirão Preto, segundo o noticiário, cometeu-se no campus universitário daquela extraordinária 

e requintada metrópole interiorana, um dos mais lamentáveis crimes : a irresponsabilidade não definida 

soltou cerca de oitocentos mosquitos “barbeiros” fechados rigorosamente, para estudos sobre o terrível 

“mal de chagas”. Infestando as adjacências, tais mosquitos foram, em parte recapturados graças aos 

esforços de mestres e alunos. Há ainda muitos soltos, ameaçando a população. Como cobrar essa desídia?  



         Durante o campeonato de futebol de 1978, morreu repentinamente no Norte, o grande escritor Malba 

Tahan. Quem se lembra dele ainda hoje? Algum estudante conhece a sua inteira obra orientalista? E a 

Matemática? 

         Agora, neste último campeonato, faleceu em São Paulo, o grande cientista Mario Autuori, o chamado 

“homem das formigas”, conhecido internacionalmente como entomologista. Alguém soube disso? 
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                                O PRACINHA  JOSÉ GONÇALVES FILHO 

 
 

               Fomos levar-lhe, e à família amiga, a nossa homenagem sincera. Dever elementar frente a seu 

vulto de grande herói. Ali estava um ex-pracinha . Integrante da FEB nos dias negros que precipitaram na 

Europa e no mundo inteiro, os derradeiros momentos da maior hecatombe da História, que ensangüentou a 

humanidade de 1939 a 1945. 

              José Gonçalves Filho. Ali estava ele. A morte concedeu-lhe uma fisionomia tranqüila, remoçada 

agora, sem a sombra dos pesadelos de visões jamais esquecidas. A morte alijou-lhe os ombros do peso de 

fuzis; do preparo dos obuses e da detonação da bazuca. La estava ele sereno em seu derradeiro sono. Somo 

sem sonhos, sem amargores, sem dúvidas. 

             Foi um homem tranqüilo. Atencioso e cavalheiresco. Sem neuroses. A espiritualidade em que 

forjara o caráter dava-lhe contornos de um homem sofrido sem revoltas; batalhador sem blasfemas. Herói 

sem vaidades. Lutador autêntico. A espiritualidade cultivada como religião elevara-se aos altos cumes 

donde visualizava a humanidade não como uma massa informe e decadente, mas como um todo sofredor e 

imperfeito, mais digno de compreensão e perdão, do que de ódio e de rancores. Ele lutara. Vira de perto, o 

horror da guerra. Teria razões de sobra, para a intransigência, para a misantropia. 

           Mas não. Era afável, cordial, atencioso. Pagávamos mais pelo prazer de sua conversa agradável, 

quando do outro lado do balcão nos recebia entre a prestativa disposição de servir e de trocar idéias. Era 

muito amável. E grande amigo. 

           Ele vira a guerra de perto. Deixara, com mais mil e quinhentos homens, a Pátria a ocidente. Numa 

tarde cismarenta, o navio levantou ancoras enfrentando já, nos limites marítimos, a cilada dos submarinos 

que infestavam o Atlântico. A noite encontrou-os em alto mar. Sob a luz das estrelas, de repente, o som 

plangente de um violão tocado em surdina acompanha uma voz dolente numa canção bem regional, BM 

cheia de significados e de emoções. Muita lágrima rolou sem gemidos. Muito soluço sentido, o mar abafou 

em suas misteriosas oscilações. Lá estava ele, com os demais, o coração e a mente, prontos para o 

sacrifício. Por um ideal cristalino de paz, de união, de harmonia universal. A noite abafou os cismares. 

          Em terras estranhas, o chão que pisava era de emboscadas. Por toda parte, populações ao desamparo, 

cidades destruídas, em cada ravina um perigo, o incêndio, a desolação, a fome, a cilada. 

          Patrulhamento, reconhecimento, frio, fome, expectativas negras, ataques e revides. A luta na 

trincheira. A ira cega fazendo de cada homem um autômato. Gritos de desespero. Companheiros mortos 

deixados na ânsia incontida de mais um avanço. Gemidos, dores, desespero. Por fim, Monte-Cassino. A 

vitória retumbante. Os feitos viris do mais novo e mais jovem contingente aliado. 

        Daí, o retorno. Muita condecoração e muita medalha. Ele não se deixou contagiar pelos louros 

merecidos. Guardou no fundo das pupilas, a nostalgia pelos companheiros desaparecidos. Era o seu mais 

sagrado quinhão. Sobreviveu. Com a família e os filhos, agora que se multiplicava nos netos que cresciam. 

Um infarto súbito cortou-lhe cerce as memórias e o profundo sentido da Vida.  

        Sepultaram-no numa tarde destas, sem honrarias maiores, sem discursos ou representações várias. 

Apenas a Bandeira Nacional, na eloqüência de suas dobras, carinhosamente depô-lo no chão sagrado que 

ele tão alto defendera. 
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                                                          PREMONIÇÃO 

 
            Recebemos constantemente manifestações jovens que desejam, quase que a medo, abrir lugar ao sol 

no vasto campo literário. 

            Não lhes cerceamos o pensamento. São jovens, eis tudo. Mas há neles aquela ânsia de transmitir, a 

modo seu, algo que eles sentem, envolvidos no emaranhado desnorteante dos tempos que vivemos. Um 

misto de poetas, profetas, videntes, eles querem ser tudo, encasulados no marasmo desconcertante de sua 

própria imaturidade. Mas vejamos. 

           Do Jair Antonio Pena, aquele meninote da Redação, que semanalmente nos reclamava a crônica 

sempre tardia, para levá-la à composição do Mauro, agora já rapaz de seus vinte anos, aboletado na gráfica 

da UNESP, nos chega a poesia abaixo, que ele teve o cuidado de elucidar com um glossário de eufemismos 

criados à maneira sua : 

 

                                                                       PREMONIÇÃO 
 

                                                       Aproxima-se o anjo da morte, 

                                                       Ceifando as vidas em fogo implacável, 

                                                       E a Madeira se livra, por sorte, 

                                                       Ordem de Deus, Ser venerável. 

 

                                                                 Começa numa Ilha de Grande Coroa, 

                                                                 Onde homem sem labor no ócio mata. 

                                                                 Colonialista, por territórios à toa, 

                                                                 Entra em contenda com Terras da Prata. 

 

                                                      Oito países, ceifados no Sul. 

                                                      Mais dois, Nascente do Sol. 

                                                      Um do Norte da Europa Azul, 

                                                      Ajudando o POVO de idioma espanhol. 

 

                                                                À Águia Branca voou ligeira, 

                                                                Com ágeis outras, de rapina, 

                                                                Mas caíram no chão – asas de cera – 

                                                                Nos altos montes da Terra Menina. 

 

                                                     A vitória foi do Anjo da Morte 

                                                     Só às Negras Aves, resta a carnificina. 

                                                     O respeito é grande a Leste, Oeste e ao Norte, 

                                                     À Madeira – Guardiã da América Latina. 

 

                                                                Guarde estes meus versos na memória 

                                                                E revite-os aos filhos seus. 

                                                                Eu preconizo a história 

                                                                Essa é a vontade de Deus! 

 



 

 

Anjo da Morte : 3ª Guerra 

Madeira – Brasil 

Ilha da Grande Coroa – Grã-Bretanha 

Homem sem labor – desempregado crescente – violência  

Terras da Prata – Argentina 

Oito países do Sul – TIAR ( Peru solidário com a Argentina ) 

Dois, nascente do Sol – China e Japão 

Um, norte da Europa – Rússia ( Eurásia ) 

Povo de idioma espanhol – América Espanhola 

Águia Branca – Estados Unidos. 

Outras de Rapina – países que enriquecem com a venda de armas. 

Terra Menina –  regiões inexploradas da Antártida – Patagônia. 

Negras Aves – países que subjugarão os derrotados, economicamente. 
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                            FORMATURA DE FAUSTO MOSCOGLIATO 
 

 

                  Recinto da Faculdade de Direito de Bauru, na noite de seis do andante.Na cerimônia ecumênica, 

belíssima por sinal, foram lidas paginas do Evangelho de São Matheus e do Velho Testamento. Nobre e 

profunda forma de ação de graças em que o pensamento do Senhor foi posto à meditação dos presentes, 

máxime, daqueles que no momento se revestiam de mais um titulo – o de bachareis em Direito.  

                 Profundo sentido de, antes da lei dos homens, sujeitar-se à Lei do Senhor! Emocionou. 

                Depois, a cerimônia cívica no vasto ginásio da Escola. Afluência de visitantes vindos dos mais 

distantes pontos deste imenso País. Já se disse um dia, com certo espírito crítico, que o Brasil é um país de 

bacharéis. 

                Honra ao povo assim voltado senão para o Direito, pelo menos para o extenso e profundo 

programa que faz de cada advogado um humanista. E nunca se censurou uma nação por ter em seus filhos 

uma cultura superior. 

                Admitindo-se que nem todos os bacharéis se dediquem à profissão, pelo menos hão de, no setor 

em que se situarem, elevar o nível de trabalho pelo seu profundo conhecimento e pela sua cultura.  

                Discursos sóbrios, elegantes, saudando a nova turma “ Dr. Manoel Carlos Muniz” : - “ Direito é o 

conjunto de circunstancias em virtude das quais o arbítrio de cada um se harmoniza com o dos outros” 

Kant. 

                Da paraninfa – Dra. Alda Regina  Abreu da Silva Velho, um pensamento: “O saber não está na 

ciência alheia, que se absorve, mas, principalmente, nas idéias próprias que se geram dos conhecimentos 

absorvidos”. 

               Presentes os membros da Colenda Congregação. Dentre eles, o nosso digno Promotor Público, 

Patrono da Turma de 1982 – Dr. Eduardo Vasconcellos de Mattos, cujo pensamento colhemos : “O 

primeiro, o maior, o mais inviolável dos deveres do homem é o dever da Verdade. Verdade nos conselhos, 

verdade nos debates, verdade na tribuna, verdade na imprensa e, em tudo, verdade e mais verdade”. 

              Muito voraz e muito apropriado ao homem moderno, carente das fontes vitais que enobrecem a 

humanidade. 



             Botucatu sempre presente através de seus lídimos representantes, no caso, a Promotoria Pública e 

depois, os novos bacharéis : Antonio Aparecido Prado, Aparecido Thomé Franco, Fausto Moscogliato, 

José Antonio Biancofiore, Luciano Augusto Fernandes, Oswaldo Basques e Wellington Lopes. 

            Ao término, o último e significativo passeio pelo vasto recinto interno ao som dolente da Valsa da 

Despedida, ternário clássico em cujos compassos se transformou, como num ideal realizado, o aluno de 

ontem, no profissional de hoje, cônscio de suas sérias atribuições de defensor da Lei, no plano cada vez 

mais difícil da Jurisprudência e do Direito. 

           Empolgante, a onipresença da Bandeira Nacional, saudada no inicio e no final da cerimônia, pagina 

musical admirável que, à maneira dos clássicos, quanto mais se ouça ou leia, mais emociona. A 

contribuição feliz dos militares do 4º Batalhão da Policia Militar – Interior, dando a nota soberba de que a 

educação de um povo se concretiza pelo amor à Pátria e aos seus símbolos. 

          Depois , a reunião familiar, brindando entre amigos e entre eles, o Prof. Aécio, o mais novo bacharel 

do imenso clã, que deles é já bastante rico e ufano. 

          A volta , pela madrugada banhada de luar argentado, saboreando ainda, em espírito, a soberba e 

eloquente cerimônia.        

                                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 13/08/1982 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

                                                CEMITÉRIO   DO   PASSADO 

 
         É aluno do Fadel e nos pede espaço para também, emergir. Assim pois, aqui vai o 

 

                                                              CEMITÉRIO DO PASSADO 

 

                                                                                      Sidnei Arantes 

 

                                                 Hoje, depois de um pesadelo, 

                                                 Acordei para as flores que sempre me sorriram 

                                                 E, desfazendo-me desse novelo 

                                                 A que sempre me prendi, 

                                                 Aprendi a ver as flores 

                                                 E não só tocá-las com as mãos. 

 

                                                            Hoje, livre por inteiro, 

                                                            Tenho em meus pensamentos 

                                                            Todas as cores que havia esquecido. 

                                                            Meus lamentos – negros e opacos –  

                                                            Fogem desmantelados, em restos fragmentados 

                                                            Como seixos; como pedaços de braços amputados. 

                                                            Como um barco, velho e fraco 

                                                            Atingindo em cheio : o alvo. 

 

                                                Meu outro eu, que jazia tombado no chão, 

                                                Foi enterrado. 

                                                Com toda dor com que um pai enterra 

                                                Seu próprio filho nascido morto. 

                                                 

                                                           O corpo – o revés de um pasto 



                                                           O corpo torto tombado no charco 

                                                           Tudo, tudo é o meu passado ... 

 

                                               Mas, tenho do mesmo solo em que enterrei-o : 

                                               Flores e relva e trigo 

                                               Tenho das mesmas mãos 

                                               (Aquelas mãos de fome ) : 

                                               O pão, o feijão, o abrigo. 

 

                                                           Tenho em minhas veias toda a juventude 

                                                           Que corre como seiva. 

                                                           Tenho a vontade certa de seguir 

                                                           O mesmo rumo do sol, 

                                                           O rumo de lá de onde o sangue brota! 

                                                           ( sem valentias .. .) 

                                                           A coragem é um ato espontâneo 

                                                           Como a luz do dia 

                                                           Quando vê-se flores no chão! 

 

                                                 O amor é perfeito 

                                                 Porque simplesmente simples 

                                                 Como as flores do chão! 

                                                 E tudo passa a ser natural 

                                                 Como tudo . . . 

                                                 Flores/chão. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 20/08/1982 ) 

 

 

                                                             TELENOVELAS 

 
          Somos contrária à crônica televisiva. Primeiramente, porque televisão não é nossa preferência. 

Não somos habitualmente sua escrava. Nenhum programa nos prende à fidelidade horária por longos 

períodos. Depois, porque sempre nos reservamos o poder discernir entre o que ela tem de “bom” e de 

“mau” dentre aquilo que discernimos ser bom ou mau. E, em matéria de intuição temos, sem cabotinismo 

algum, certeza absoluta de uma opção certa. 

              Não impomos nosso gosto a ninguém e nem discutimos o gosto de outrem. Cada qual vê o que 

melhor lhe parece. Para isso, como meio de comunicação de massa, é a televisão a maravilha deste fim de 

século. 

             O que mais se discute hoje, dos programas televisivos é, sem dúvida, a novela. Nem a ela nos 

ligamos, exceção feita ao anuncio de seus autores. Quando se programa Jorge de Andrade, ali estamos nós, 

fiéis a seu contexto sempre rico, acadêmico, dirigido a um público de nível elevado. Talvez não tenha ele, 

pelo Ibope, uma apreciação global. E nem poderia isso acontecer. Suas peças são antológicas. 

Compreende-se. 

             Assim nos prendemos, contra nossos hábitos, a “Os Ossos do Barão”, ao “Grito” e agora, ao 

“Ninho da Serpente”, que a Bandeirantes – canal 13 – está a ultimar nesta semana. Ademais, temos como 

intérprete principal a grande Cleyde Iaconis. Que mais dizer de um elenco que congraga velhos e estreantes 

artistas como Laura Cardoso e Chiquinho Scarpa que a televisão integra agora, para uma visão global do 

cenário industrial da grande São Paulo? 



           Cleyde Iaconis encarna a Vovó Guilhermina, dama notável da sociedade, detentora das tradições e 

da cultura da velha São Paulo quatrocentona, ambiciosa, sensual, fria, dominadora, cruel e esmagadora, fiel 

aos foros bandeirantes de velha estirpe. Efabulação meticulosa, enredo entremeado de mistérios e 

suspenses que definem a passionalidade insana do romance ficcional. Pena que esteja no fim. 

           Sai Cleyde do ar e entra agora, para alegria nossa, a Ligia. Nossa caríssima amiguinha Maria Ligia 

Pereira está na Bandeirantes, canal 13, horário das dezoito horas, na novela “ A Filha do Silencio”. Ela é 

Delina, crioula que circula da senzala para o intimo da casa do Conde, seu senhor e patrão. Está dando 

prova de um desembaraço e de um “à vontade” que faz confundir seja essa sua estréia no vídeo. 

           Quem é Ligia? Émineira de Guaxupé, filha de uma família de intelectuais. Seu pai, médico, é 

catedrático. Um tio, da equipe seleta do “Estadão”. Seus irmãos todos, falam fluentemente o frances como 

elegantemente manejam nosso idioma. Uma de suas irmãs é tradutora credenciada em São Paulo. 

           Ligia tem grau superior. Emancipou-se da família e quis ser gente, sozinha. Cursou a Escola de Arte 

Dramática. E aguardou a vez. Para nós, é Ligia como a Lu, a inteligente correspondente, a nossa querida 

colaboradora a vasculhar arquivos e bibliotecas à cata de nossos imperativos pedidos de pesquisa. A ela 

deve a ABL, a pesquisa sobre Paulo Eiró, Dom Aquino Correa e Martins Fontes. Sempre gentil e atenciosa. 

          Perdemo-lhe o monologo – peça de exame – de Lady MacBeth, do drama shakespeareano. Oivi-lo-

emos oportunamente, quando Ligia aqui estiver, nos raros momentos que agora, a gravação lhe consentir. 

Por ora, é Delina. Que nos deu já, dois lances admiráveis de visual e interpretação : o primeiro, na cena 

cômica do “pifão” de vinho, tomado na cozinha e o outro, a cena do pelourinho, levada sábado último, com 

grande dramaticidade. 

        Parabéns, Ligia. Contra nossos hábitos, vamos acompanhar a novela, para vê-la e aplaudi-la. Todos de 

casa mandam-lhe um abraço. 

 

                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 27/08/1982 ) 
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                          ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS 
                         Posse da Dra. Maria José Del Papa Zacharias, 

                                     e do Dr. Jav. Tavares Bastos Gama 

 
          A última sessão solene da Academia Botucatuense de Letras, ocorrida em 28 de agosto findo, 

lembrou em tudo, a pompa de sua instalação, ocorrida já há nove anos passados. O vasto salão, nobre e 

belo da Câmara Municipal de Botucatu, gentilmente cedido pelo seu atual Presidente, foi pequeno demais 

para conter o público ali reunido, no mais alto escalão social, para levar ao orador da noite – Dr. Eugenio 

Monteferrante Neto, e aos novos Membros Efetivos – Dra. Maria José Del Papa Zacharias e Dr. Jav 

Tavares Bastos Gama, o testemunho de seu apreço e de grande consideração. 

         O Dr. Monteferrante Netto encantou a todos pela fluência de uma oratória surpreendente. Trabalho 

condensado em rigoroso estudo, dispôs a matéria de forma acadêmica, destacando de Martins Fontes a 

personalidade vibrante, o caráter humanitário e o grande estro poético do imortal santista. 

         Peça sem dúvida antológica, que enriquecerá por certo, os anais acadêmicos. Muito feliz , o 

acadêmico Aécio de Souza Salvador, apresentando de forma toda especial o perfil rico de atributos do 

orador da noite. 

        A Dra. Maria José Del Papa Zacharias recebe agora, pela Academia Botucatuense de letras, a 

homenagem que lhe é devida pela sua brilhante atuação nesta cidade. Foi a primeira mulher a ocupar aqui, 

a Promotoria Pública. 

        O Dr. Jav Tavares Bastos Gama, Juiz Federal da Justiça do Trabalho, já atuou nesta cidade e aqui 

reside. Das credenciais que os guindaram à Academia, admira-se entre tantos e tão ricos atributos, a cultura 



privilegiada, o estetismo literário, a facilidade oratória e o número respeitável de trabalhos jurídicos que os 

situam na hierarquia da Magistratura. 

        Presenças honrosas civis, militares e religiosas, na mesa da presidência, Dom Vicente Marchetti Zioni, 

dd. Arcebispo Metropolitano, sacrificando compromissos anteriores, brindando a todos com a sua palavra 

fácil, arrebatadora e elegante. 

       O Dr. Francisco Marins, a quem daqui cumprimentamos pelo seu mais recente êxito editorial. Quando 

se realiza em São Paulo, com inusitado e encorajador sucesso a VII Bienal Internacional do Livro, na 

Hungria, através de um recente contrato, nosso grande botucatuense atinge a tiragem de duzentos e vinte e 

cinco mil exemplares. A noticias nos chega pela imprensa diária. Sua belíssima obra infanto-juvenil, já 

traduzida em nove idiomas, constitue-se num autentico “Best-seller”, na Europa, colocando-o entre os mais 

acatados e famosos escritores no gênero. 

        Milton Mariano trazendo nos com o calor de seu abraço amigo, sua simpatia envolvente e seu 

cavalheirismo inconteste. Com sua evidente participação, é inegável, vem o Sudameris do Brasil realizando 

uma série de obras de profundo cunho sócio-cultural. São edições riquíssimas, de valioso conteúdo 

artístico, literário, visando a uma divulgação ampla de nosso patrimônio histórico. 

        Um desses exemplares foi entregue a cada acadêmico. Trata-se da segunda edição do livro : “O 

Modernismo no Brasil”, comemorando os sessenta anos da Semana de Arte Moderna. Juntamente com o 

exemplar Nº 100 da “Revista” da Academia Paulista de Letras, oferta do Dr. Marins, puderam os membros 

da ABL sentir o carinho desses ilustres botucatuenses para com a nossa tão querida Academia. 

        Nota sem dúvida honrosa para nossos foros acadêmicos, foi a atuação da Banda Sinfônica do Exército 

da Salvação, reunindo músicos do Rio, de Belo Horizonte e de São Paulo, para prestigiar a posse do Dr. 

Jav. No programa de fino gosto, o solo muito apreciado de nosso acadêmico Jav. Tavares Bastos, 

executando “O Cisne” de Saint Saens. Nossa Academia firma-se em seus nove anos de existência e se 

enriquece. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 03/09/1982 ) 

 

 

 

                                  GASTÃO THOMAZ DE ALMEIDA 
 

 

 

               Faleceu em 4 do andante, na Capital do Estado, o jornalista Gastão Thomaz de Almeida, filho de 

Botucatu.  

              A “Folha” deu à coluna, o noticiário comum do dia a dia. Um simples  enumerado de um 

“curriculum” sem duvida  dos mais honrosos. Mas noticiário frio de quem cumpre um dever. Dever 

profissional de patrão para com o empregado. 

              Ele não foi só isso, que só isso, já seria grande e honroso. Foi mais. Conhecemos na nossa 

adolescência a intimidade de seu lar, uma escola autentica de formação moral e cívica. Conhecemo-lhe as 

raízes que o vincularam à tradicionalidade do jornalismo botucatuense. 

             Quando se toca no botucatuense, solta nos à sensibilidade e à emoção o grande feito daqueles que 

lá fora , em qualquer que seja a plana de atividades, engrandecem esta Botucatu que inegavelmente só é 

grande , lá fora. Parece que nosso Olimpo, salvo raríssimas expressões, transportou-se de há muito, 

constrangido e melancólico, para ser gente , extra-muros. 

            Ainda bem. A “Folha”não disse que ele procedia de uma família de autênticos jornalistas. Assim o 

foram, e grandes para as limitações do tempo de cada um, Levy Thomaz de Almeida e Eurico Thomaz de 

Almeida – seus tios – que deram credenciais autenticas ao jornalismo do interior nos idos de 1912 a 1930. 



A versatilidade, a cultura profunda, o meridiano censo critico, faziam do “Correio de Botucatu” um dos 

mais completos jornais da época. 

            Seu pai foi o saudoso João Thomaz de Almeida. Pesquisador apaixonado, jornalista integro, 

organizador estudioso dos Arquivos da Câmara Municipal de Botucatu, desde quando então, através de 

seus substanciosos artigos semanais, veio a publico a interessante crônica histórica de nossa terra. 

            Gastão viu correr sua infância no antigo casarão onde hoje se situa o prédio Ramiro, entre as 

paredes do então “Jornal de Notícias”. Não só ele, mas seus irmãos Zeca e Joãozinho, incumbiam-se, mas o 

Pedretti e o Claudio, nossos primos, de varrer, espanar, lavar e selecionar os tipos já velhos, vindos de 

outras eras, para o próximo número semanal. Começou aí, sua carreira jornalística. O que é certo. Logo 

mais, veio a promoção : abrir a correspondência paterna, selecionar a matéria e dispô-la na mesa do chefe. 

           As primeiras composições . Tipos grandes , para manchete. Depois, o juntar as letras, num artigo, 

poesia ou crônica para a subseqüente revisão paterna sempre amorosa, cuidadosa e orientadora. Logo a 

seguir, passou-se para revisor. 

           Já aí freqüentava a Normal. Colega e amigo de nossa irmã caçula. Ele, o Zeca e o Joãozinho, alunos 

atentos, estudiosos e disciplinados. Havia o roteiro de um ideal.  

            Da normal e do lar paterno acumulou o melhor das humanidades.  Era preciso espaço maior, atingir 

novos e mais amplos horizontes.  

            Morto o velho e querido João Thomaz, bandeou-se a família para outras direções. Ele fixou-se em 

São Paulo no cumprimento de um só destino : jornalismo. Trazia no sangue o forte cheiro das tintas, a 

dança revoluteante dos velhos tipos, o ambiente de trabalho , a simplicidade da redação da querida 

Botucatu. 

           Aprimorou-se. Cursou a USP e fez cursos no México e nos Estados Unidos. Especializou-se, entre 

outros assuntos, no jornalismo agrário. Sociólogo rural esmerou-se na agricultura e na pecuária. Autor de 

livros onde as carências dos homem e do meio ambiente rural abafam os promissores reclamos de um 

carinho maior para que haja realmente a multiplicação do centro por um. 

              Na direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado , lutou durante oito anos, pela sua 

categoria e pela Imprensa. Seu ideal maior , infelizmente, mão o levou a termo, ceifado em seus ainda 

esplendidos cinqüenta e cinco anos : escreveu um livro sobre a História da Imprensa do Interior.  

              Pode-se avaliar, com pesar, o que nos foi roubado com sua prematura e sentida morte. Ali, por 

certo, estaria com um dos mais ricos e abalizados depoimentos, e em destaque, a crônica jornalística desta 

terra com o desfilar de seus deuses familiares e dos grandes nomes que a imprensa botucatuense preparou 

para o profissionalismo e para as letras pátrias. Morre com ele um grande jornalista e um maior amigo. 

 

                                                           ( A Gazeta de Botucatu – 10/09/1982 ) 

 

 

 

                                                             NO  DOMINGO . . . 
 

            Domingo perdido! Dera tudo ao contrário. Havia estabelecido um programa em que, mais para o 

seu comodismo, atenderia e agradaria aos amigos . Teria sido divertido. Amigos? Amigos, sim. Desses que 

enxameiam os dias, pelo obscuro interesse de um passatempo mais ou menos gratuito porque ele, o nababo, 

fazia questão de expender de si as longas horas na churrascaria, a geladinha “birra” degustada entre a 

fatuidade das palavras no sádico prazer dos comentários vazios. Nada demais, nisso. Afinal é como se 

realizam, nas mais das vezes, os encontros sociais. 

           Se o dia amanhecesse enfarruscado e nevoento, teria a manhã para si. Teria, logo cedo, uma corrida 

ao alto da serra, para saborear a paisagem matinal dos picos rasgando as nuvens baixas que o sol ainda não 

diluíra. Imagem boba! Acrimoniavam-no os amigos de “poeta das aturas”. 

          Que o fosse! Qualquer um tem direito a um pouco de imaginação. Ele a conservava, sim. Algo que o 

ligava à infância, quando então, acompanhava o pai, levando-lhe a caixa das tintas e pincéis. O pai, sim. 



Soubera viver! O laser do domingo, passava-o ao ar livre, nas manhãs amenas, transpondo na tela de 

amador, as impressões que a Natureza sábia lhe ditava. Era isso sim. Mero reflexo da infância já distante.  

          Porque nada herdara das explosões lírico-sentimentais do pai artista. Fizera-se homem acomodado às 

injunções do “agora. O diploma garantira-lhe uma pingue sinecura. Tinha suas próprias idéias e delas não 

se alijava. Cuidava-se, e bem. Puro narcisismo. 

         Não era mau sujeito. Nem revoltado, nem excêntrico. Produto do meio ambiente do trabalho e da 

sociedade. Nuns longes da memória lembrava-se da mãe- oh! Criatura linda, adorável! Moça, amorosa, 

prestativa! – Sempre a desnortear-se por não poder atender, como o desejara, a uma vizinha carente ou a 

um andrajoso que lhe batesse à porta. A bondade da mãe, por certo, assegurara-lhe, a ele, para a eternidade, 

algo de confortável e certo. Era-lhe um endosso. Daí, partira para a vida, dono do mundo. Sibarita. 

             O carro se quebrara. Os amigos não apareceram. Conserto, só na próxima semana. Demorado, a 

exigir revisão total. Diabos! Sair sem carro? Nada , nada. E o “status”? Veio-lhe à idéia , velho amigo do 

pai, o Euzébio. Era um original, metido à auto-medicação. Um dia por semana, reclusão e jejum.Prolonga a 

vida, dizia ele. Pelo visto, hoje seria o Euzébio . . . 

            Andejou pela casa, em pijamas, relaxado, descalço. Na geladeira, leite, frutas. Abriu a estante do 

pai. Tirou alguns volumes. Cada idéia do velho!. . . Machado de Assis? Loucura!. . . Merimée? Por onde 

andava o pai nesses esconsos abismos literários? Pra quê, isso? Desceu ao jardim. Hoje, folga da criada. 

Jardineiro? Duas vezes ao mês. E essa roseira? 

           Pobrezinha! Chão ressequido!. . . Saúvas cortando-lhe as folhinhas tenras. Que pena! Dou um jeito 

nelas. Buscou a tenda do jardineiro. Ah! Tem de tudo! Formicida granulada, buscou o olheiro. Com a 

enxada, afofou a terra. Ligou o esguicho. Umedeceu o canteiro. Esguicho aberto às irizações do quente sol 

matinal. Divagou por horas. Não sentiu passar o tempo.  

         Ah! Euzébio excêntrico e bem humorado! Sabia filosofar, o velhaco! No outro domingo, por 

curiosidade, desceu ao jardim. No caule restaurado, entreabriam-se numa promessa, três lindos botões de 

rosa. Nada fora em vão. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 17/09/1982 ) 

 

 

                                  O GIGANTE – GUIA DE BOTUCATU 
 

                 Está pronto e finalmente lançado ao público botucatuense que ansiosamente o aguardava, o 

GIGANTE – GUIA DE BOTUCATU – 1982, idealizado, elaborado e amorosamente editado pela A 

MONTANHA, a mais recente gráfica que enriquece o setor editorial de nossa querida cidade. Tamanho 

prático, edição de bolso destinada diretamente a guia turístico e portanto, com a característica formal de 

síntese. Ótimo. 

               Recebemos do caríssimo casal D.Elvira- Dr. Marins, o exemplar trescalando ainda a tinta 

impressa em fino papel, e mais, o que é sobremodo prazeiroso, o acendrado amor desses botucatuenses que 

se propuseram dinamizar o progresso crescente de nossa Botucatu, divulgando-a. 

              Lêmo-lo neste domingo de lazer. Excelentemente estruturado. O Editorial firmado sobre o Gigante 

Deitado, esconde, na modéstia da apresentação a generosa e grande alma de seus idealizadores encimando 

uma equipe diligente que trabalhou meses a fio para apresentar-nos o retrato fiel de nossa cidade. 

             Dissemos de inicio, síntese. Não obstante, aí vem, no largo espaço de 1920 até aqui, afora esparsas 

monografias, a maior edição representativa de nossa cidade. Houve a contribuição espontânea de um rol 

sem fim de colaboradores, todos interessados, cada qual em sua área, em cooperar para o que chamamos 

exatamente de um levantamento histórico de nossa Botucatu. 

            Aborda o exemplar, todos os aspectos botucatuenses desde o resumo histórico que parte de suas 

origens aos planos etno-geográfico, político-administrativo, agro-pecuário, comercial, social, intelectual, 

educativo e turístico. Está lindo, fino e luxuoso o belo exemplar. Complementa-se com um mapa da cidade, 

dando-lhe a extensão. 



            Ilustram-no fotografias – excelentes – da Botucatu atual escolhidas com muito gosto. No seu 

interior, outras mais, paralelamente à Botucatu antiga e à atual. A matéria dispõe-se em ordem alfabética, 

com ilustrações alusivas. Muito fácil de manuseio. Nada foi esquecido. Das instituições e dos prédios 

públicos principais, inclusiva templos, ótimos resumos com fundamento histórico. O Guia está excelente. 

           Já nos reservamos junto à São Francisco, vários exemplares que irão aos quatro cantos do Estado, a 

caminho de amigos e parentes. Eles que tanto se orgulham de nossa terra e nossa gente. Um abraço 

entusiasta ao querido casal que tanto honra nossa terra e aos seus diretos e indiretos colaboradores. 

Especial cumprimento aos gráficos diligentes que montaram, graficamente, a edição.  

          Gigante às páginas oito, admite correções e criticas. Nada há a corrigir e a criticar, diante da 

importância do trabalho. Há, nisso sim, um suspiro alentador. Fez-se alguma coisa de dispendioso, quem 

não o sabe? De muito difícil, entendemos : de muito nobre, sentimo-lo. De muito grande, comovemo-nos. 

Não obstante nossa admiração pelo casal Marins nosso acendrado e incontido amor a esta terra abençoada, 

permite-nos abrir aqui uma tímida vereda para o futuro. 

          Conhecemos a potencialidade da A MONTANHA. È algo muito importante. Daí, a nossa sugestão : 

Partamos para o Anuário, ou então, para o Almanaque, ou, se o quiserem, para a Revista de Botucatu. 

Dentro da estrutura gigante do GUIA, sobre essa magnífica base, organizemos para os 130 anos de nossa 

cidade que aí vem – 1985 – uma grande, colorida, linda e completa Revista da nossa querida cidade. 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 24/09/1982 ) 
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                                A CASA DO TIO VENDITTO E TIA IMAS 
 

               Centrado na vastidão branca do areião brilhante ao sol, ficava ele, o casarão da fazenda. O telhado 

alto, de quatro águas, era sustentado por grossos pilares que rodeavam a casa toda de um largo e belo 

alpendre dando para todos os lados, aberto ao sol ou à chuva, à brisa matinal ou ao nascer soberbo da lua 

nos plenilúnios de Maio. Samambaias de metro, penduradas, faziam uma cortina de verdura. 

              Tão simples quão acolhedora, a casa da fazenda escancarava aos primeiros albores suas dezenas 

de janelões de caixilhos reluzentes. Lá dentro, amável e hospitaleira, D. Rosa já tinha pronto o café que 

servia em canecos de ágata azulado. 

              À primeira chamada do sino, lá na linha quase, do cafezal imenso, acendiam-se os bicos de luz do 

casario da colônia e, mal clareava o dia, perdiam-se os colonos aos grupos, rumo aos talhões  sem fim. 

             Dir-se-ia uma página ilustrada por Belmonte, a limpidez da paisagem. Mais para o norte, ainda na 

vastidão branca do areião, ficava a Capelinha. Dentro, no altarzinho tosco de madeira, de vasinhos de barro 

com flores coloridas de papel crepon e tantos “ex-votos”, a imagem de São José e o Menino. Aqui fora, aos 

pares, alinhadas a capricho, seis a oito palmeiras altas abriam ao perpassar constante do vento seco e 

quebradiço o renque espalmado de suas folhas. 

            Bem à beira da estrada, da velha estrada estreita e poeirenta que levava a Avaré, ficava a casinha 

graciosa de Tio Venditto e de Tia Imas. Duas portas de madeira tosca, protegidas por tranca, davam acesso 

ao armazém. Mais para dentro, separado por alegre cortina de cretone colorido, ficava o reino encantado da 

criançada da cidade que sonhava com as férias de Dezembro para saborear o carinho dos tios e os encantos 

da fazenda. 

           Mesmo na rusticidade da vida campestre Tia Imas sabia rodear-se do agradável, dando a tudo, o 

toque especial de seu capricho e de suas prendas. A sacaria vazia era imediatamente alvejada, logo depois, 

adornada dos mais belos crochês ou desfiada para os maravilhosos abrolhos. Alvas cortinas presas por fita 

vermelha balouçavam nas janelas pequeninas aos ventos da tarde. Por sobre a mesa, o riscadão azul em 

ponto-cruz, traçava arabescos graciosos. Na cozinha, a prataria do vasilhame era um convite ao copo-



d’água fresquinha, tirada do poço por um balde que brilhava ao sol. Nas camas toscas, os lençóis 

trescalantes e as colchas de crochê. 

           Tudo limpo, tudo alvadio, tudo rescendendo o capricho, bom gosto, simplicidade.Avencas e 

samambaias, davam o verde ao ambiente. 

           Lá fora, ao lado, em pequenina área cercada aos profanos, estavam a horta e o jardim. Tudo numa 

promiscuidade graciosa, o almeirão alternando-se com os pés de cravos; a Mangerona misturada às 

margaridas, a couve com uma roseira eternamente em flor. Alteando-se da cerca para o beiral, a dama-da-

noite esparzia nas tardes seu odorante perfume. Mais longe, o poço enrodilhado de primavera. Mais para o 

fundo, o chiqueiro onde um bacorinho esperava sempre a sua vez. 

          Mal chegado Dezembro, para lá corriam as crianças. E era tal de desdobrar-se a Tia Imas por 

acomodar todos, espalhando colchões de pena pelo chão lavado e branquinho. Mais pratos à mesa. Mais 

torresmos na travessa. O virado trescalante e apetitoso, quando não, a polenta bem cozida seguida de 

costelinhas saborosas. 

          As manhãs esperavam na mangueira o bando avassalador. Todos de copo na mão e a dose certa de 

açúcar e conhaque. Depois, a ordenha e o leite tépido saboreado com avidez, deixando em cada  um bigode 

de espuma. 

          A visita à casa grande, era obrigatória todas as noites. Jogavam os grandes, ao redor da imensa mesa 

“Seu” José Giraldi, o fazendeiro, alimentava a mesa rodeado dos dez filhos, dos amigos, muitos deles, 

hospedes permanentes. As crianças brincavam no alpendre. Havia sempre um, que contava na imensidão 

do céu, as estrelas. Era o Pedretti, adolescente. 
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                                              A   CASA   DE   TIA   IMAS   II 

 
                 Enquanto lá dentro estouravam os urros dos “truco!” seguidos sempre de uma raivosa blasfêmia, 

aqui no terraço, aparecia também o Celeste, contador de histórias. Empunhando sua indefectível  sanfona  

de cinco baixos, maltratada e puída pelo uso, entremesclava sua conversa com as crianças enrodilhadas nos 

degraus da escada. 

                 Bondoso e querido Celeste! Já velho, espírito alegre e contagiante, viera com os Giraldi, pelo 

que contava, no mesmo navio de imigrantes. Tinha lugar à mesa e seu quartinho reservado. Entre uma 

tarantela e outra, a voz já roufenha, gengivas de goiaba, inventava mil histórias de bruxarias e 

assombração. Fremia a criançada. De medo e de curiosidade. 

-         Conta mais, Celeste! 

           Até que dentro da sala grande, vinha o vozeirão do Sr. Giraldi: 

-         Bom, criançada! “Já está na hora de lavar o pé”. Era a formula gozadora e eficaz que desmanchava 

os grupos. Valia para todos, e se traduzia : “ Está na hora de dormir”. 

           Tia Imas era a primeira a deixar, na roda das mulheres, o seu crochê tecido ao sabor das conversas 

das comadres. As moças casadoiras, guardavam em seus rústicos e graciosos açafates, as peças bordadas do 

enxoval. Tia Imas era a mestra de todas. A velha Quitéria, remanescente da escravatura longínqua, figura 

esguia e sorridente, marcava em linha vermelha e o grampo do cabelo grisalho, a tarefa da noite. Rendera 

bem, o entremeio de crochê, e os “bicos”. 

            Nesta altura, a sanfona silenciara. 

-          Vamos, crianças! Todas aos grupos, perto de mim! Se virem no areião, alguma coisa se mexendo, 

parem! Eram as cobras. Muito freqüentes naquele mundo não de todo contaminado pelos homens, pelas 

maquinas e pelo asfalto. A imensa herdade cafeeira, e outras vizinhas, tinha bem próximos, cerrados,  



extensos bosques de onde à noite surgiam macacos, onças e cobras. Desde o saguizinho gracioso e peralta, 

à onça solerte e ameaçadora! 

           Nada, porém, mais repulsivo e traiçoeiro, como as cobras. Em espécies, as mais perigosas. Na 

terminologia cientifica, as terríveis cascavéis. Por isso, o carinhoso e atento cuidado de Tia Imas. Não raro, 

a turma do cafezal sofreava, paralisada de horror e de espanto, o trabalho do dia. Alguém gritara lá adiante, 

picado fatalmente. A aflição e o desespero das primeiras providencias só conseguidas em Avaré, posto 

mais próximo. Quando ainda dava tempo! 

          Tio Venditto, para isso, tinha sempre na mão, o velho fordeco de bigode, guardado atrás da casa. 

Pasto a mais das vezes, das galinhas insaciáveis, dos patos ventrudos e das angolas corriqueiras. Para 

amolentar, às vezes, as diabruras das crianças, Tia Imas exigia de todas, a vigilante guarda do fordeco 

contra a invasão das aves prestes a fazerem dele, seu galinheiro. Como era divertido! 

          Tio Venditto veio a conhecer em Rubião, na casa da Nona, sua sogra, o Dr. Renato Locchi. 

Catedrático de Anatomia na Escola de Medicina de São Paulo, preparava importante trabalho cientifico. Da 

fazenda foram-lhe enviadas então, várias dúzias de macacos. Tio Venditto ficou conhecido nos meios 

universitários, por essa façanha. 

         Foi além. O Dr. Renato Locchi interessou-se pelo seu extraordinário trabalho de salvamento das 

vitimas das picadas de cobra. Apresentou-o ao Diretor do Instituto Butantã, na Capital. Assim, por muitos 

anos, Tio Venditto foi correspondente daquele importante Instituto. Enviava para lá, devidamente 

acondicionados, os terríveis crotalus. E recebia em troca, após breve e prático estágio na Capital, todo o 

equipamento de emergência contra as terríveis picadas. 

         Tio Venditto, após, dispensada a viagem a Avaré, no fordeco, prestava na fazenda, de imediato, todos 

os socorros. Recebeu títulos e Diplomas. E salvou muita gente! Perto dele, marcando-lhe os feitos, o 

menino Pedretti. 
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                         VAMOS   LER  HERNÂNI  DONATO 

 
          O Museu da Imagem e do Som abriu-se em 13 do corrente, para a noite coletiva de autógrafos 

patrocinada pela Secretaria de Estado da Cultura, à cuja frente se encontra hoje o grande artista João Carlos 

Martins – tão benquisto em nossos meios sociais, onde atuou, ainda jovem adolescente, como afilhado de 

Dom Henrique Golland Trindade, quando então para aqui vinha executando memoráveis concertos 

pianisticos sempre em vésperas dos grandes espetáculos musicais na Capital – para o lançamento de várias 

obras literárias epigrafadas sob “VAMOS LER”. 

              São uns poucos autores, cuidadosamente selecionados, que darão a cada volume o próprio nome. 

Trata-se de uma coletânea dos melhores contos literários brasileiros, bastante atuais, destinados com 

especial endereço a estudantes e professores. 

             A peculiaridade dessa coletânea é apresentar, para fins didáticos, a moderna técnica do conto, isto 

é, estimular o estudante a iniciar-se na mais comum de todas as saídas para o campo literário : o conto. 

            Nota que se transforma em ufania para nós, botucatuenses de coração, é que o terceiro volume 

dessa coleção compõe-se de dezoito contos de Hernâni Donato, dispostos em várias séries através das quais 

separa o autor, numa gradação crescente em sua vida literária, os diversos gêneros em que sabiamente 

classifica os trabalhos : contos humanos, místico-históricos, o sorriso da burguesia, etc. facilitando assim, a 

compreensão do leitor. É livro para as grandes estantes. 

            Recebemos com real agrado, trazendo original dedicatória, um exemplar de “VAMOS LER 

HERNÂNI DONATO”. Sensibilizou-nos bastante. Há sempre como denominador comum, aquela velha 



amizade que nem a distancia, nem a altitude onde se situa faz Hernâni Donato esquecer-se da planície onde 

nos plantamos. Gratissima. 

            Lemo-lo de um fôlego, neste domingo. Muitos contos são já nossos conhecidos. Outros, e valiosos, 

faltam ao volume. Mas é sempre uma leitura agradabilíssima. Forma bastante significativa para comemorar 

o transcurso de seus sessenta anos de idade e os quarenta e oito de vida literária. “Ad muitos anos”, amigo. 

            Há um preâmbulo de Henrique L. Alves que aplana os caminhos para se ler e entender o Hernâni 

escritor. Excelente biografia. É como entreabrir a pesada cortina do proscênio, para se visualizar na magia 

da motibilidade cênica das palavras a plasticidade do Autor vitorioso em outros gêneros. Hernâni cuida do 

microconto justificado nas injunções dos tempos que correm e que levarão o homem do amanhã a 

encontrar-se, no limiar do século XXI dono de um vocabulário quanto mais restrito, mais denso. Por que 

não, a linguagem ideográfica? 

              Hernâni faz disso, arte. Uma arte difícil, na simplificação estrutural dos lineamentos. A 

efabulação, essa, ele não a perdeu : é precisa, enxuta, no entanto, há ainda um mundo de emoções em cada 

frase. Aí está a beleza de seus contos. É pirandeliano quando situa o homem no centro da trama literária, o 

homem em seu informe e sempre incognoscível intimo. É sardônico, não faltando a picaresca sátira 

mordente. 

            Faltava para a grande encenação que prepara o homem a caminho do século XXI, a captação de 

uma linguagem conforme. Alias, ela já está nos planos “dos mágicos”. Hernâni inaugurou, na literatura, 

esse caminho. Aí está, e com arte, o microconto. Nada a admirar. A Música cedeu ao dodecafonismo. A 

Pintura, às formas bárbaras do expressionismo. A Arquitetura encaixotou em cimento, a renascença 

gloriosa em todas as acepções. A Astrofísica minimizou a Lua. A Genética revolucionou os conceitos. A 

Religião retrocede para a idolatria. 

            Vestido da carapaça asséptica, palmilhando paisagens lunares, ouvindo o bip-bip dos espaços, para 

o homem do futuro, a doçura de São Francisco de Sales, a grandeza de Bach e a plasticidade luminosa de 

Michelangelo serão apenas imagens passadas de um mundo que se perdeu. Parabéns , Hernâni, creia-nos. 
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                                                                  ORIGENS .   .   . 
 

 

             A  fixação das hordas bárbaras vindas através dos tempos e das muitas tribus originarias da Ásia é 

fator preponderante no arianismo pronunciado daqueles que as dominações romanas não conquistaram e 

frente aos quais o próprio César inclinou-se com respeito ante a grandeza guerreira de um Vercingetórix 

batido e escravizado. Eram os teutões , mais tarde germanos, nos nossos dias, alemães. 

            Dentro do primitivismo de um viver austero e puro, impregnados da grandeza heróica do homem 

mais intensamente voltado para as coisas do caráter e do espírito do que terrenas, conservavam, já com 

cores locais e concepções perfeccionistas, o característico heleno pelo qual passaram na longa, lenta e 

tortuosa via leste-oeste, na demanda do habitat nórdico europeu. 

           Do Walhala ao Olimpo, há paralelismos impressionantes. Do Zeus guerreiro ao Odin implacável os 

perfis se aproximam. A concepção da grandeza humana frente à luta, a clássica noção de pátria, da 

soberania real como um dom transmitido aos homens pelos deuses, vem de longes tempos, quiçá, da 

fecunda aculturação através dos longos trânsitos pela Hélade. 

          Essas analogias multiplicam-se a um atento reexame do histórico primitivismo que lhes procura, de 

ambas as civilizações, as obscuras e lendárias raízes. A Ciência hoje, no meticuloso, prudente e apurado 

pesquisar a verdade dentre as nebulosas origens do homem sobre a terra, já não relega como inoperantes os 

heróis mitológicos. O confrontos bíblico-científicos mais e mais dão autenticidade às narrativas do velho 



Testamento. Assim também, pouco a pouco já se aclaram as nebulosas fantásticas da Mitologia de todos os 

povos. 

          Entre o sagaz  Ulisses e Tanhauser há muito de verossimilhança. Aquele, em seu retorno acidentado 

e épico aos braços de Penélope, furta-se, sob a proteção de Circe, aos maléficos encantos das sereias do 

rochedo de Anfitrite. Este, sob as bênçãos da peregrinação a Roma, aproxima-se do promontório romano 

onde Lorelei seduz traiçoeiramente, com seus amavios e beleza. Embora envolvido no abraço pecaminoso 

e mortal, o coro dos peregrinos restitui à alma a pureza e a brancura cristãs. 

          A cristianização do norte europeu deu tonalidades místicas à riquíssima mitologia renana. Quando a 

escrita era privilégio dos mosteiros as narrativas lendárias tomaram vestimentas de grande espiritualidade e 

desse nevoeiro rosicler, ao cálido e ameno sol setentrional,cresceram os heróis guerreiros e os cavalheiros 

impolutos tão ao gênero dos teutões , só comparados em grandeza e altruísmo, ao Rolando francês. 

          Wagner vai buscá-los e os imortaliza na música grandiosa do “Anel dos Nibelungos”. Não contente, 

constrói em Baireuth o palco extraordinário onde encena o “Ouro do Reno”. De suas memoráveis sinfonias 

destaca, numa só genealogia, de pai a filho, Parsifal, o cavalheiro do Santo Graal e Lohengrin, bastante 

conhecidos da classe amante do “bel canto” que anualmente acorre para os fest ivais grandiosos da música 

sinfônica. 

          Em viagem turística pela Europa, da qual acreditamos, já tenham regressado, recebemos de Eneida-

Dr. Stersa, um belíssimo postal sobre o Reno turístico e romântico, particularmente, o celebre rochedo de 

Lorelei, numa confluência paisagística admirável de que é riquíssimo o famoso rio cheio de castelos 

medievais à sua margem, que tanto contam das fantásticas lendas de cavalheira e heróis.  
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                                         A   CASA   DE   TIA    IMAS     III 

 
         Era Capitão da velha Guarda Nacional. E muito se orgulhava disso. Mineiro de nascimento, 

porém, de formação carioca. Aportara por aquelas bandas com a família, mulher e três filhos, como homem 

de confiança do milionário Otávio Neto, morador no Rio, e proprietário da Fazenda Liberdade, vizinha da 

Boa Vista, do italiano Giraldi. Era amigo de todo mundo. Homem educado, atencioso, cavalheiresco, de 

um liberalidade encantadora. Adorado pelas crianças, em quem causava um certo fascínio, bem explicável.  

             Morenão, alto, cabelos já raros, míope ajudado por uns óculos de lentes fortes que, vistas de frente, 

mais afundavam as pupilas sempre ingurgitadas e sanguineas. Tinha uma habilidade jamamis 

suficientemente explicada : atraia e aquietava as cobras. Fazia-o com naturalidade, ele mesmo não sabendo 

elucidar esse poder. Nada de cabalismos ou ritos misteriosos. Era caboclão puro, sem artifícios. 

            Dizia-se a boca pequena que antes de empregado, fora dono de grande fazenda mineira. As mazelas 

da juventude tudo haviam dizimado. Agora era simples administrador da fazenda Liberdade. Honesto e 

integro, gozava de absoluta confiança do patrão que raramente por lá aparecia. Os lucros do café eram 

remetidos pelo Banco do Brasil. Quanto ao mais, o Capitão Urbano Silveira geria a fazenda como se sua 

fosse. 

           Tinha três coisas que, no linguajar simples dos caboclos o tornavam um mestre em cobras : um olhar 

injetado e penetrante de pupilas inquietas; uma habilidade rara nas mãos e um silvo jamais imitado. Só 

mais tarde, a gente miúda da cidade que o admirava veio a saber que tinha sérios conhecimentos em 

Ofiologia. Por ora, era apenas o encantador de serpentes. Valia muito, ao Tio Venditto. 

           Diariamente, comparecia no armazém. Lá, entre a caboclada, ministrava desinteressadamente 

rudimentos de higiene e saúde aos mais testardos. Sabia benzeduas, curava frieiras infeccionadas, com um 

simples babujar incompreensível, de oração. Enquanto isso, com um objeto férreo-contundente, ia riscando 

o contorno dope doente na grama verde e fresquinha do pasto. No dia seguinte, era tiro-e-queda: o pée 



amanhecia curado de vez, desinchado e a frieira seca enquanto lá no pasto, a grama aparecia inteirinha 

queimada na forma desajeitada do pé. Que alguém explique isso, pois até agora, não se entendeu essa cura. 

          O adolescente Pedretti, curioso e pesquisador, debatia-se inconformado, nas razões “cientificas” do 

milagre. 

          Quantas vezes, à sombra amena e ingênua de uma árvore, nas tardes de verão, o velho Capitão dizia 

a seu interlocutor :- Não se mexa! Calma! Atrás de você, descendo o tronco, está uma jararaca. Fique 

quieto! Com um elétrico movimento da mão direita, ele ia direto à cabeça da cobra e a fisgava com uma 

segurança que impressionava. Passado o pavor, calmamente levava o réptil passivo e atordoado, para os 

caixotes próprios, no viveiro além. 

          Pela Semana Santa – dizem os entendidos que é nessa época que as víboras mais aparecem e, mais 

raivosas e traiçoeiras – ele costumava vir à Boa Vista, pela tardinha. A areia brilhava ao sol poente. Lá na 

estrada, raro em raro, passava resfolegando um Forde apinhado. Havia paz nos campos e aqui, frente ao 

armazém,reuniam-se os caboclos para o bate-papo costumeiro. De repente, o Capitão, lábios quase 

cerrados, silvava estranho sonido : baixo, entrecortado, intermitente. Era o bastante: de um ou outro lado do 

areião, sinuosas, terríveis e repelentes, sós ou aos pares, deslizavam cobras, às tontas, na procura do quê. 

         Era aí, a grande caçada. Ele sabia separá-las e prendê-las, isoladamente. Dia seguinte, na estação 

férrea de Avaré, vários caixotes aguardavam o embarque,não sem a cautela devida, escrita a pincel, em 

vermelho : “Cuidado! Cobras Venenosas”. Ao endereço do Butantã. 
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                                         A   CASA   DE    TIA   IMAS   IV 

 
               Falar da Fazenda Boa Vista era falar de todas as demais das circunvizinhanças. Delimitavam-se e 

os proprietários, por si ou seus administradores, faziam ponto de convergência no casarão do velho Giraldi, 

liberal, acolhedor, amigo de todos. 

               Não se conhecia nada de cooperativismo e no entanto, entre as fazendas já se realizava um 

sistema de mutirão que desafiaria hoje, os mais perfeitos programas de ajuda mútua. Na estocagem ou 

silagem das colheitas, um fazendeiro valia ao vizinho, cedendo aqui, os vastos depósitos, abrindo além, o 

mercado ao produtor, endossando alhures, as tentativas de novas experiências. 

              Os colonos, de qualquer delas, gozavam de direitos já hoje prescritos. Os fazendeiros, no geral, 

eram gente simples, mais que tudo, humanos. Por si ou por seus  administradores facultavam ao 

trabalhador a plena liberdade de plantarem sua pequenina horta, criarem porcos, cuidarem, em horas extras, 

de seu roçado. Havia já, assistência médica e a escolinha rural, as mais das vezes, mantida pelo próprio 

patrão. 

             Na Boa Vista patriarcal e imensa, havia ainda o direito ao restolho. Algo assim que foi sumindo à 

medida que avançavam as leis em beneficio do trabalhador. O restolho se bem explicado, era a última 

catação do grão caído. Vinha de mistura ao raizame e à terra. O colono catava-o, limpava-o lavando e o 

secava. Resultava daí um saco, um saco e meio do grão de café. Ele o vendia na cidade aos quilos ou 

ensacado. Era dele. Direito legitimo que lhe assegurava o patrão. 

            O casario da colônia, muito embora de madeira, conservava aspecto limpo e sadio; para cada 

família, água do poço,em abundancia  e, naquelas por onde o fio elétrico passava, havia o bico de luz. 

Sentia-se o bem-estar do trabalhador. E a fazenda, de ano a ano, prosperava. Ao redor dela, como pequenos 

apêndices, havia os sítios que se engrenavam na comunidade. O armazém do Tio Venditto fornecia a Boa 

Vista e os arredores. Era lindo aquele viver no campo. 

           O velho Giraldi, quer pela idade, quer pela enraizada vivencia na terra, quer pelo seu temperamento 

admirável, era o eixo polarizador de tudo. Na sua fazenda oito, dos dez filhos, tocavam a lavoura cafeeira. 

Ao redor de cada um , um magote de colonos. E o trabalho rendia. Ao fim da tarde, recolhiam-se todos no 



alegre papaguear de um dia bem cumprido. Nessa comunidade, a casa grande sabia da gravidez da 

comadre, da coqueluche do caçula, da desavença entre os camaradas, do namorico dos moços e então, D. 

Rosa, solicita e prestativa, providenciava as primeiras peças do enxovalzinho, o xarope, e o comportamento 

dos noivos.Tia Imas participava ativamente. Ao velho Giraldi cabia a reprimenda severa aos contendores. 

           Reinava a solidariedade em tudo. Para as festas de casamento, para as novenas, para as 

enfermidades e as mortes. De todos os lados acorriam prestativos e solidários, os colonos da vizinhança. 

Para os atentados de toda a natureza, roubo de gado, de mantimento no depósito estocado, assalto às casas 

da colônia – que os havia, de freqüente, dada a existência da estrada por onde passavam andarilhos – havia 

um tácito entendimento, uma rápida comunicação : um tiro no ar. 

          Ao ouvi-lo em pleno sol a pino ou na calada da noite, outros tiros, aqui, ali, além, respondiam. 

Estava formada a cadeia, o auxilio iria rápido. Se à luz do dia, grupos se destacavam, se na calada da noite, 

iam-se achegando os mais afoitos. O ponto de reunião era o casarão do velho Giraldi. 

          Nessa altura já se iluminara o vasto salão da casa grande e na cozinha, D. Rosa, mal-dormida e 

risonha, já punha na mesa os canecos azuis. Antes de saírem todos, um cafezinho era bom. E partiam oito, 

dez cavaleiros para o que desse ou viesse. Sempre prontos para o auxilio, para a defesa, para o médico ou 

para a policia.  

          O menino Pedretti, no dia seguinte, anotaria em seu canhenho a ocorrência. Mais tarde, já na 

Normal, enriqueceria suas anotações folclóricas com o cabedal que juntara na fazenda. 

             

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 12/11/1982 ) 

 

 

                                                 A CASA DE TIA  IMAS  V 

 
          Ia alta a noite. Lá fora, o luar de agosto inundava de luz a estrada sinuosa que demarcava cá e lá, 

os imensos cafezais, macios e ondulantes, das fazendas Boa Vista e Liberdade. A viração amenizara. E os 

ruídos da noite eram o simples palpitar da terra. De vez em quando, no fundo inclinado do quintal, grunhia 

um porco impaciente a acomodar-se na lama. Mais longe, no pasto, um ou outro gado andejava passos 

lerdos na procura do companheiro. 

             O casario da colônia jazia na imobilidade do descanso. No terraço da casa grande, o leve ondular 

das samambaias era a suave cantilena da noite. Era a solene e justa paz dos campos. 

             Cá dentro, na casa dos Venditto, a criançada em fim de semana, afundada na maciez dos colchões 

de pena, sonhava os sonhos estupendos que lhes propusera a fantasmagoria maliciosa do Celeste. Vez por 

outra, o sangue novo coriscava-lhes em estremeções, revirando-os para novos mergulhos no inocente 

abandono. 

           Um só, não dormia. Baralhava-lhe na mente fértil o medo natural acirrado por uma imaginação 

fantasiosa. O ouvido sensível afugentara-lhe o sono. Um tremor gotejava-lhe suor viscoso. Ouvira bem :- 

“Lá vem alma!”, seguido de detonação distante. Nos confins da noite, mal divisado e impreciso, era um 

tétrico chamamento. Vinha lá do fundo das distancias precedido de voz cavernosa e triste. Não sonhara, 

não. Vinha se aproximando aquilo que ele tanto temia! 

           Engatinhando como felino, tremendo dos pés à cabeça, rastejou até o quarto dos tios, de porta 

entreaberta – “Tia, estou com sede!” Tia Imas estava desperta. – “Vá beber na cozinha. E não acorde os 

outros . . .” A voz não admitia réplica. O menino, agora, encostado ao batente, insistiu : - “Estou com 

medo!”. Tia Imas já se levantara. Ela também ouvira. Acordou o marido. Tio Venditto pôs-se de pé, 

estremunhado e prestativo : - O que será que aconteceu? . . .” 

          Lá fora, o silencio foi cortado por um tiro. Mais nítido. Tio Venditto entreabriu cauteloso, a 

pequenina janela. Tudo era silencio. – Estão longe, ainda. Mas aos três insones, ressoou em profunda 

apreensão e tétrica visão, o chamado lamentoso : - “La vem alma!”. 



          Alguém morrera. E vinha vindo, na noite enluarada, o lúgubre cortejo. Um tiro ressoou na Liberdade. 

Um outro respondeu, aqui perto. Tio Venditto acendeu o lampião do armazém. A estrada era longa. 

Deviam demandar Avaré pelo amanhecer. Todos prestariam seu socorro. O defunto, no fundo da rede, 

pesa. É necessária andadura certa, senão ele balança e se torna difícil o transporte. Lá fora, já grupos de 

dois, três, se encontravam na beira da estrada. Um  deles se adiantou. E bateu à porta do armazém. 

          Dada a senha, Tio Venditto atendeu. Todos entraram para a “talagada” necessária e gratuita. 

-        Quem morreu? De onde vem? 

-     Não sabemos. O filho do Dito, de sarampo mal curado, andava mal. Mas o velho do sitio do Nego não 

passava da noite, não. Um deles, foi. O vigia, postado no areião, gritou aos companheiros : - “Vêm 

chegando. . .” 

         Tia Imas procurando manter-se calma, impediu o menino de espiar pela janela – “Vá dormir, menino! 

Se você acordar os outros, eu castigo, hein!. . .” 

         Lá fora, um soturno andejar, pesado e cadenciado, vem se aproximando. Adentra. Deixa a estrada e 

afunda-se no areião. Desvincilham-se os ombros cansados. À  rede posta-se no chão. Uns vão à casa 

grande, dar contas : era o velho Matias, do sitio do Nego. Não agüentou o peso dos anos. Outros, entram e 

são servidos. Para o resto da viagem, um trago é bom. Já são agora, quinze ou vinte. Alguns, voltam para as 

suas casas. Outros, seguem caminho. 

         Emparelham a altura e a andadura. Levantam o defunto. A postos. São duas da madrugada. Pela 

manhã estarão em Avaré. Organiza-se o cortejo. Tio Venditto recolhe-se. Agora, é bom um cafezinho 

coado. E o resto da noite. – “Que faz esse menino acordado?”. . . 

         Lá longe, na andadura regular do séquito, ouve-se um tiro e o cortejo vai ganhando a estrada, 

deixando no ar, o lamentoso apelo :- “Lá vem alma”. Pedretti um dia, contará essa história. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 19/11/1982 ) 

 

 

                                  PROF. WANDERLEY  PIZZIGATTI 

 
             Valeu como uma bela homenagem. Está sendo celebrado em todas as grandes capitais da Europa, o 

transcurso, em 27 de Outubro último, do segundo centenário de nascimento de Nicolo Paganini, o mais 

genial violinista que o mundo jamais viu. A ascensão gloriosa desse gênio revelado aos seis anos de idade, 

marcou-se inclusive, pelo aperfeiçoamento técnico da feitura do instrumento, eis que um e outro ascendem 

em grau único, na genealogia dos valores. 

             Pois bem. O Centro Brasil-Itália soube aproveitar-se da data. Fiel a uma programação cada vez 

mais nobre graças à atividade incansável, entusiasta e altamente construtiva do Prof. Wesley Jorge Freire, 

realizou em 30 último, um concerto  de violino e piano, em que participaram, para satisfação imensa dos 

ouvintes, o Prof. Wanderley Pizzigatti e o próprio Prof. Wesley agora, acompanhante hábil, dotado de 

grande sensibilidade e arte. 

             O caríssimo Pizzigatti fez parte de nossa sociedade familiar de músicos e autores. Freqüentou 

nossa casa – e a freqüenta como amigo incondicional – executando com o Prof. Aécio e nosso saudoso Pai, 

trios admiráveis. Os tempos se foram. 

             Wanderley aqui iniciou-se com o maestro Salim Kalil Brasil. Freqüentou após, a classe da eximia 

maestra Marcelina Irmã Leonilda Sgavioli, que o foi nossa também. Passando-se para São Paulo e por 

indicação de Irmã Leonilda, freqüentou as aulas do Prof. Ciro Formicola, de grande renome. Ascendendo 

sempre na técnica difícil das quatro cordas, recebeu ensinamentos do concertista Nathan Schwartzmann. 

Não parou aí. Sedento de conhecimentos e aperfeiçoamento técnico-musical, participou dos cursos dos 

Profs. Bologna e Diogo Pacheco, resumindo tudo o que São Paulo e Piracicaba tem de melhor, na arte 

violinistica. 



           Participou de cursos e seminários violinisticos sobre a proficiente orientação do Prof. Paulo Bosísio. 

Apaixonado do instrumento, Pizzigatti tem participado com entusiasmo de muitas atividades artísticas e 

profissionais, haja vista sua atuação como integrante da Orquestra Sinfônica de Amadores, da Orquestra 

Sinfônica Estadual, Orquestra de Câmera Vivaldi e Orquestra Sinfônica Jovem do Teatro Municipal, todas 

de São Paulo. Além disso, participou da Orquestra Sinfônica de Guarulhos, Osasco e Tatuí. Em Tatuí 

reside e leciona atualmente. É professor de violino do Conservatório Dramático Musical “ Dr. Carlos de 

Campos” daquela cidade e primeiro violino – spalla – solista da Camarata Antiqua, sob a regência do Prof. 

Roberto de Regina. O Prof. Wesley ocupa lugar de destaque e carinhoso apreço em nossa admiração. Dele 

falaremos noutra crônica. 

           O programa executado constou de duas partes. Iniciou-se com o “Largo” de Veraccini, tantas vezes 

ouvido dentre as paredes familiares, no lento andamento que a religiosidade do tema exige. Mas o coração 

chorou de mansinho ao ouvir, executado com maestria, do Aécio, o “Andante Cantábile” da Suíte 

Botucatuense que nasceu em casa, no encontro de Mascarenhas, Pedretti, Aécio e Papai, nos longes anos 

em que se preparava com entusiasmo e amor, a comemoração do transcurso do primeiro século de nossa 

Botucatu. Pizzigatti soube imprimir-lhe exatamente aquele tom evocativo da “doce paz da solidão agreste”, 

tema central do poema musical. Quanta saudade! 

          Do estudante de ontem, ao concertista de hoje interpretando o difícil quão belo “Concerto em Mi 

Menor”, de Mendelssohn, pudemos apreciar, nos golpes de arco, dificílimos, nas posições afinadas e 

precisas, nos “pizzicato”, “coll’arco”, “sciolte”, nas cordas duplas, o absoluto domínio do instrumento que 

faz do amigo e concertista agora, um artista maravilhoso, um executante promissor, um intérprete 

agradabilíssimo. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 26/11/1982 ) 

 

 

                                           

                              NELSON  CASSETTARI  /  SANTOS 
 

                  Ao jornalista Prof. Nelson Cassettari – Prefeitura Municipal ou Rádio “A Tribuna” de Santos. 

Recebemos sua atenciosa carta de 24 último. Não fora nosso severo estilo de vida, transcreve-a-iamos na 

integra, pois que você ( permita-nos), tocou-nos fundamente falando de nossas crônicas da “Gazeta” que 

agora aniversaria em seus fecundos 25 anos de vida, marcados em seus passos iniciais pelo grande, honesto 

e integro labor de botucatuenses como Milton Mariano, Pedretti – que você tão afetivamente recorda, 

Marins, Donato, Novelli e tantos outros que esse quarto de século registrou. 

                Você, colega de turma do Pedretti, relembrou a querida Normal. E conquistou-nos pelos dois, 

Pedretti era nosso primo. Somos todos irmãos no professorado. Bendita Escola! Templo sagrado do Saber, 

como bem o marcou a poesia de Aluisio Marques e a enternecedora e imortal melodia de Franklin de 

Mattos. Gratissima, por representar nessa Santos grandiosa e bela, a cultura botucatuense. Mais uma vez se 

confirma sermos nós, “atenienses botucudos” semeadores da cultura por esse Brasil a fora. Você aumenta e 

engrandece o rol sem fim dos “bandeirantes do Saber”. Gratissima. 

               Sabe? Santos nos fala muito ao coração. Aí está um Moscogliato – Dr. Fábio Moscogliato, 

delegado Regional Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado. É Diretor-fundador de “Peixe Vivo”, 

jornal interno da Repartição. Formação marista e cultura profunda. 

               Ademais, nos já longes tempos burocráticos, gozávamos invariavelmente nossas férias nessa 

cidade balneária. Não tanto e exclusivamente pela praia. Essa, gozava-a pela matina, quando o sol, a surgir, 

coloria o tépido e macio ondear das águas. O “ Brasil Luso”, belíssimo hotel na orla marítima acolhia-nos 

fidalgamente, lá na praia do Gonzaga, a mais seletiva no tempo, já na  recepção calorosa de seus 

proprietários – um casal distinto de portugueses corretíssimos – já no desfilar de iguarias que nos 

surpreendiam pela delicia do paladar. E o Antoninho, filho deles, garoto de 7 a 8 anos, tomado de amores, 



acompanhava-nos em todos os passeios. Hoje será o herdeiro da firma ou, melhormente, um alegre rapagão 

a cantar fados na Universidade!. . . 

              Tínhamos roteiros sempre maravilhosos. Mas São Vicente, era repetitivo e obrigatório. O ônibus, 

preferentemente, levava-nos longe. Imagine só : fomos fotografada, de surpresa, canhenho na mão, a 

escrever sobre o monólito do “ Loquor Silens!” Depois, o carro descia, descia. . .  Estávamos na Biquinha 

de Anchieta, a mastigar salgados “lupinos” que nos incitavam à sede abrandada com a límpida água 

saboreada no côncavo da mão, como legitima e ingênua interiorana em férias . . . 

              Mas nota pitoresca era uma casa branca, de portas e janelas verdes, bem defronte à larga praça da 

Biquinha, a respaldo de encosta íngreme toda coberta de espesso arvoredo. Alpendres floridos de 

jardineiras recheadas de gerânios coloridos, enquanto no tórrido calor da estação jaziam dolentes as 

samambaias agrestes. Quantas vezes, à descida do ônibus, aguardava-nos no jardinzinho circunjacente, 

uma simpática e acolhedora botucatuense. Era D. Rachel Cassettari. 

             Aqui transcrevemos, para satisfação dos leitores, dois trechos de sua carta : “ A narrativa dos fatos 

ocorridos na Fazenda Boa Vista e Liberdade se entrosa em outras circunstancias, pela similitude. Então me 

lembro dos dias vividos na Fazenda Vitoria dos saudosos irmãos Pedro e Raul Serra Negra, onde do alto da 

serra se vislumbrava o secular casarão, a lagoa encantada orlada de árvores frondosas e acolhedoras”. 

             “Mas no final de suas crônicas sempre aparece aquele nome inesquecível : Pedretti. O avançar dos 

anos não apagou e jamais apagará esse nome, meu colega de turma, um dos maiores símbolos de nossa 

querida Normal, e nesses dias tão conturbados pela política sinto quanta falta faz em minha terra o saudoso 

amigo, que vivo fosse, seria indubitavelmente, um ponto de equilíbrio onde através de sua pena respeitável 

daria novos rumos à gloriosa gente botucatuense. Ah! Pedretti! Quanta saudade!” 

 

                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 03/12/1982 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

          

 

                     NO CINQUENTENÁRIO DA ESCOLA NORMAL 
 

                          

 

               Brindamos com Jair Conti, mestre insigne e grande amiga, o transcurso da efeméride.  

               A turma de professorandos pela Escola Normal Oficial de Botucatu, do ano de 1932, completou 

sábado último, suas Bodas de Ouro, maravilhosamente celebradas com missa congratulatória, na Catedral, 

oficiada pelo Revmo. Pe. Santana, a tradicional visita à Escola e o almoço de confraternização no Recanto 

do Ipê. 

             Um expressivo comparecimento de quarenta e dois professores vindos dos mais distantes rincões 

deste Brasil imenso deu à festa o colorido vivo da mais profunda e enternecedora ação de graças. O 

encontro cordial e emotivo marcou o depoimento uníssono de um trabalho grandioso no campo 

educacional. No social, a soma dos triunfos, das conquistas na plenitude desses cinqüenta anos. Muitos 

fizeram-se acompanhar dos filhos, exibindo orgulhosos, no sorriso jovem, a continuação magnífica dessa 

escala de valores. Todos tinham muito a contar. 

            Da numerosa turma de 1932, vinte e quatro não compareceram. Haviam-se passados, no lento 

decorrer dos anos, para as regiões incognociveis onde Deus impera. Lá, por certo, devem ter-se reunido 

também, para o “memorare” festivo celebrado aqui na terra. 

           Dois mestres eméritos fizeram-se presentes somando às dos ex-alunos as próprias memórias. Dona 

Maria Banducci Lumina cantou com eles, o Hino da Escola Normal. Além de mestra querida , ela foi 

sempre, em todas as turmas, a solista do grande Orfeão da Escola. Ninguém jamais esquecerá de “Uyaras” 

em que sua voz belíssima de soprano emergia da massa orfeônica , seduzindo como a rainha das águas, o 

ouvinte incauto no sortilégio misterioso da música maravilhosa.  



          Dolly Amaral sentou-se ao piano, como nos áureos tempos, aluna e colaboradora capaz de Franklin 

de Mattos, dando os primeiros acordes do Hino da Escola. Um frêmito de emoção, mais profunda e 

indescritível, dominou a assembléia. Ensaio pra que? Cada qual ocupou o seu espaço, como antigamente, e 

o poema melódico de Aluisio de Azevedo Marques e Alfredo Franklin de Mattos, desenrolou, entre 

lágrimas e soluços, e memórias e saudades, a visão passada de uma mocidade alegre, brilhante, promissora. 

As três vozes, acordaram no recinto, o passado glorioso da Escola. 

            O Prof. Genaro Lobo, de São Paulo, esteve presente. Com seus versos, com a sua imagem senhoril 

de grande mestre. Poeta, prosador, orador, teatrólogo, membro efetivo da Academia Cristã de Letras, da 

Capital, Membro Honorário de nossa Academia Botucatuense de Letras, enviou, através de seus filhos 

Flávio e Marina, um poema camoneano pela fluência do verso, pela beleza da forma, pelo profundo 

significado da mensagem . Ei-lo :  

 

                                            AOS MEUS EX-ALUNOS 

 

                                                                    Genaro Lobo 

 

 

                             Voltei um dia àquela mesma seara 

                              Entre dóceis amigos, ex-alunos, 

                              Entre os quais, na missão eu semeara 

                              Idéias , pensamentos oportunos. 

 

                                      O mesmo ar festivo me acolhera 

                                      E, de tal sorte, que eu julgava ainda 

                                      Ter a mesma ascendência que perdera 

                                      Pois eu dera a carreira como finda. 

 

                               Levo da vida ( e isto me consola ) 

                               Quando tudo do mundo houver perdido 

                               Que o que fiz de melhor foi pela escola 

                               Como foi dela o fruto recebido. 

 

                                      A semente do amor – tudo redime. 

                                      Se na do mal – a safra é perdida, 

                                      O amor é seiva celestial, sublime, 

                                      Que circula na árvore da vida. 

 

 

                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 10/12/1982 ) 
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                       NATAL NO CAMPO – CASA DE TIA IMAS 

 
        O Natal no campo tinha colorações diferentes. Por nada neste mundo a cidade seduzia o menino 

Pedretti. E como lhe custava a licença para ir passá-lo com Tia Imas! Ganhava sempre, ao fim, porque suas 

notas escolares eram excelentes e o melhor premio, era Dezembro-janeiro, na Fazenda Boa Vista. 



            Lá, ele ajudou a armar o Presépio na Capelinha graciosa. Lá, ele intuiu o verdadeiro espírito 

natalino. Lá, ele assimilou a essência verdadeiramente cristã que um dia irá inspirar-lhe os versos. Porque 

na fazenda, o Natal era mais puro, mais límpido, mais cristão. Mais tarde, amadurecido o entendimento, ele 

compreenderia, como homem, a lição preciosa da fraternidade. 

           A figura central do Natal, na fazenda, excluído é claro, o Menininho na manjedoura ladeado de 

Maria e José, era o velho Giraldi. Sua figura gigantesca de homem forte, acaboclado, faces rubicundas 

adornadas de bigode e cabelos prateados, olhos azuis e vivos que transmitiu a todos os filhos, retratava bem 

o típico varão bíblico cuja voz tonitroante quase assustava o incauto que se lhe aproximasse. Coração de 

ouro, perspicaz e vivo, surpreendia por suas tiradas agudas. O homem da cidade não lhe alcançava a 

profundez das frases mordazes e irônicas. Não se deixava embair o arguto fazendeiro. 

          Muito sofrera o velho Giraldi para alcançar a tranqüila velhice. Foram longos anos de lutas e 

sofrimentos. E muito aprendera na longa caminhada. Conhecera mãos amigas que o escudaram silenciosas, 

na difícil escalada. Por isso, excluíra os abrolhos e perpetuara a bondade. Ficara seu coração, sempre jovial, 

sempre compreensivo, sempre bom. Era uma forma de gratidão. 

         O Natal era o seu dia. Amealhava o ano inteiro, para devolver naquele dia. Logo pela manhazinha 

transportava-se do largo e espaçoso quarto de dormir para o alpendre. Tal como dormira : em camiseta 

decotada e alva, e as ceroulas. D. Rosa mal tinha tempo para cobrir-lhe os trajes com fina e adamascada 

colcha de “foulard” rebrilhante, comprada do mascate. Refestelado na rede balouçante, ladeava-se de duas 

cadeiras de assento de palhinha. Em cada uma, caixa de madeira azul cuja tampa abria-se sob seus dedos 

grossos e vigorosos. Ali,recebia os cumprimentos. 

         A começar pela esposa, a suave e doce D. Rosa :- “ Dio te benedica, caro. Tanti belle cose”. . . E se 

saia alegre e exaltada com o fino chalé de seda que tanto desejara. Depois, os filhos :- Bença, pai! – É, sua 

mãe me contou! . . . Você quer aquele terreno de Avaré? Pois compre, filho! É bom! Eu garanto! Ou então 

:- Já sei. Você está de namoro com a Maria! Case, filho! Ah! O sitio também?. . . Vá ver . . . É bom 

negócio! Para o caçula, o Alcides :- Então quer deixar a gente, ein, malandro? Já fiz sua matricula no 

Diocesano de Botucatu. Vá com Deus! 

-    Licença, cumpadre! Era a vez dos compadres, afilhados, amigos e colonos. – Ó Dito. Você já pagou 

metade da hipoteca da casa. Você é trabalhador e honesto. Aqui está a quitação do restante da divida. Vá 

com Deus. Cuidado com a escada aí, pode cair! Ou então:- Pois é Juca. A safra este ano foi boa! Muito 

boa! Você e a filharada trabalharam bastante. Você merece recompensa. Depositei pra você, no Banco em 

Avaré, uma caderneta com  cinqüenta contos. Não gaste! Guarde para quando tiver precisão. – Oh! Seu 

Giraldi!. . . Não precisa chorá, home! Hoje é Natal! 

       Ou ainda :- Toda criançada da fazenda passou por aqui . . . Acabou o miúdo! Ó Rosa! Ta pronto o 

almoço? Era o seu bilíngüe. -  Sonno Le ter ore, caro! La pasta raffredda! – Mas si, cara! Debbo anche, 

andare AL Presépio! 

             Lá fora, postados em fila, frente à Capelinha todos aguardavam o velho Giraldi, que em terno de 

cidade, chapelão nas mãos, adentrava o Presépio , prosternava-se, orava e deixava lá, o seu óbolo. 
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                                ROSINHA, A POETISA 



 

 

           Esta é uma homenagem muito sincera a uma antiga, nobre e bela colega de nossos tempos 

burocráticos. Não lhe citaremos o inteiro nome para não machucar-lhe a terrível modéstia em que sempre 

se envolveu sacrificando um real talento. A poesia foi-lhe um dom natural. O verso brotou-lhe e brota-lhe  

espontaneamente. Representa velha e tradicional família botucatuense das prismas eras das “sinhás” e das 

fazendas patriarcais. 

           Malbaratou a mancheias os versos lindos e harmoniosos. Inteligíveis. Qualquer poesia sua poderia, 

elegantemente, figurar nos finos álbuns e nos livros escolares. Nunca procurou, modesta e discreta , um 

editor. Seu maior prazer foi sempre obsequiar amigos e colegas  com a finura delicada de uma trova bem 

torneada. Fomos, dentre  seus colegas, uma das mais privilegiadas.  Captadora  de suas confidencias, de 

seus amores, de suas máguas, de seus anseios. 

          Hoje, enferma e quase sem visão, vive do passado. E desse passado, aqui estão algumas jóias de seu 

estro poético : 

 

                                                     TROVAS 

 

                                              Saudade, meigo lamento 

                                              Que faz sorrir e chorar . . . 

                                              Saudade, traz sofrimento 

                                              Mas é tão bom recordar! 

 

                                                     Saudade, terno queixume 

                                                     Que tem doçura e amargor 

                                                     Saudade, leve perfume 

                                                     Que tem o espinho da flor! 

 

                                                      VIVER 

 

                                           Viver é conhecer mil desenganos 

                                            É ocultar tanta mágoa num sorriso! 

                                            É compreender no decorrer dos anos, 

                                            Que ser feliz, é só no paraíso! 

 

                                                    Hoje temos um pouco de alegria 

                                                    Amanhã, já vem uma tristeza . . . 

                                                    Assim vamos sabendo dia a dia 

                                                    Que neste mundo, tudo é incerteza! 

 

                                            A mocidade é cheia de ilusão 

                                            A luz do sol, nos doira o coração . . . 

                                            Mas logo mais nos traz o desencanto! 

 

                                                     A velhice é bem difícil suportar 

                                                     A nossa vida é sempre um recordar . . . 

                                                     E recordando, a gente sofre tanto! . . . 

 

                                               ANTIGOS   VERSOS 

 

                               Depois de tanto tempo decorrido 



                               Quis recordar os dias do passado 

                               E num lugar assim . . .  quase escondido, 

                               Fui encontrar um poema inacabado. 

 

                                         Eram uns versos cheios de alegria, 

                                         Bem demonstrando minha pouca idade! 

                                         Nesse tempo a vida me sorria 

                                         Junto a meus pais . . . meu Deus! Quanta saudade! 

 

                                E outros versos encontrei ainda 

                                Entre as folhas de um livro muito antigo. 

                                Senti então, uma tristeza infinda . . . 

                                Versos. . .  não mais os guardarei comigo! 

 

                                          E um por um, por mim foram rasgados 

                                          Esses escritos, pálidos dispersos . . . 

                                          Não quero mais lembrar sonhos passados. . . 

                                          Não quero guardar antigos versos! 

 

              Pra você, Rosinha, um abraço! 

 

                                             ( A Gazeta de Botucatu – 07/01/1983 ) 

 

______________________________________________________________________ 

                                      

 

                                 A  CASA   CARLOS 

 

 
            Com a serenidade pungente de um fatalismo, encerrou em 28 de Dezembro último suas atividades e 

desceu definitivamente suas portas de aço, a conhecida e não menos tradicional Casa Carlos, cujo último 

proprietário, o Orestes Tortorella, não resistindo à fria realidade se antecedeu ao acontecimento, e abreviou 

seus dias num colapso menos caquético do que sentimental. 

            Ficou para o ato final, seu filho José, o Zezinho, que herdeiro do cavalheirismo paterno já se 

impusera de há tempos à simpatia e à estima dos habituais freqüentadores da casa. 

           Para o comum dos transeuntes, um fato comum. Não para os tradicionalistas, nem para a multidão 

sem fim dos que através dos anos se beneficiaram  com aqueles balcões por trás dos quais , O Orestes, 

durante uma inteira vida, dedicou-se ao atendimento acolhedor e cortês, à prestativa compreensão aos mais 

necessitados. 

           Muito estudante fez o curso Normal sem nem sequer saber o preço de uma brochura! O Orestes 

supria as deficiências e tudo se resumia às vezes, num:- Deus lhe pague! 

          Espírito jovial, alegre, o Orestes monopolizou, por anos a fio, os encontros culturais da cidade. Para 

lá se dirigiam, diariamente, os mestres da Normal, não num premeditado simpósio, mas para  a boa 

conversa, folheando das prateleiras, a melhor obra literária, ou ouvindo  a boa música.  Pois que a Casa 

Carlos teve seu oportuno piano, sua vitrola da melhor marca, a melhor coleção de discos e, romantizando o 

Natal, a bela caixinha de música, de procedência alemã, iluminando as expectativas alegres das festas 

natalinas. 

           A Casa Carlos tinha tradição. O que é hoje raro, mas muito importante. Estava entranhada na 

crônica histórica desta cidade. 



           Foi a primeira tipografia  botucatuense. Na cronologia e na classe. Com os artigos raros, nacionais, 

oferecia os importados das mais variadas procedências : litografias alemãs, finos papéis noruegueses, 

postais franceses, cromos finíssimos. Livros originais da Itália. A criançada fazia  sua rota lá adquirindo 

para ilustração dos cadernos as belíssimas decalcomanias. 

           Tudo a Casa Bradke possuía.  Pois Bradke , foram os seus fundadores.  Quando a colônia alemã  

botucatuense se compunha dos Bradke, dos Von Giesel, dos Bauer, dos Knuppel. A rua das Flores, hoje 

Curuzu, centralizava o comércio local da época. 

           Lá surgiu a Casa Bradke – Papelaria e Tipografia. Material tipográfico alemão. Capacidade das mais 

variadas e artísticas composições em ronde, gótico, americano. Vinhetas de fino gosto. Capricho e exatidão 

nos impressos. Os primeiros livros de autores botucatuenses tiveram sua chancela. O seu “ex-libre”. 

           Situou-se primeiramente, na rua das Flores. Depois, veio a instalar-se na rua Amando de Barros, 

local antigo onde hoje  se situa o Banco do Brasil. Posteriormente mudou-se para o atual local, que daqui 

por diante cederá lugar à máquina, segundo se fala. É o progresso. 

           A Casa Bradke passou-se  a outras mãos, quando os filhos demandaram São Paulo para altos 

estudos. Hoje, um Bradke, arquiteto, é o autor do mais lindo e moderno Museu da Capital : a Fundação 

Maria Luiza – Oscar Americano, maravilha arquitetural rodeada de uma área ecológica ornada de trinta mil 

árvores brasileiras, contendo em seu acervo quadros célebres de autores nacionais e estrangeiros; 

mobiliário antigo, porcelanas da Companhia das Índias, além de manter cursos sobre Arte, História e 

Cultura Brasileira e um serviço de monitoria em vários idiomas. 

           Herdeiro da Casa Bradke, foi Carlos César que ainda manteve, por muitos anos a Tipografia. Foi seu 

Gerente fiel e também herdeiro, o Orestes Tortorella que, na época, sem mudar a pesada estrutura de 

prateleiras e balcões antigos, deu nova vida ao estabelecimento. 

           Agora, desaparece a Casa Carlos. É um significativo episódio histórico na vida botucatuense. É um 

traço marcante de seu glorioso passado que desaparece. Esta crônica  é uma homenagem aos antigos 

tempos. Uma homenagem ao Orestes, amigo de juventude, companheiro de danças, das brincadeiras 

domingueiras, testemunha de nossos tempos estudantis.  

           Curioso destino: não puderam viver separados. Morre o Orestes. E a Casa Carlos desaparece. 

 

                                     ( A Gazeta de Botucatu – 14/01/1983 ) 

 

 

                                       O  RELÓGIO  DE  PAREDE 
 

             Plantada no chão, via-o a criançada da família como um pequeno soberano, inimigo e implacável, 

programando segundo seus ponteiros e as ordens de Tia Mariquinhas, as horas de estudo, do banho, das 

refeições, impondo-lhes a todos, conforme a idade, um automatismo incompatível com a vivacidade e as 

travessuras de cada um. Relógio e mãe de família disputavam-se inflexíveis, no cumprimento rigoroso da 

rotineira paz doméstica. 

            Era e é ainda, um belíssimo relógio de parede. Colocado sob o imponente  retrato pintado a óleo 

pelo mestre italiano Crozza, que por aqui mourejara como imigrante., lá pelos fins do século passado, 

constituíam-se ambos o único, porém, precioso adorno da vasta e sombria sala de jantar de Tia 

Mariquinhas. 

            Ele e a soberana figura de Giuseppe Pedretti eram os remanescentes de uma áurea e próspera fase 

então definitivamente passada. 

            Ao velho Pedretti, o Cláudio, num dia de explosão juvenil, munido de um estilingue e uma bolina 

de gude, conseguiu à sorrelfa, atingir o olho esquerdo, numa vingança prometida de há muito àquele olhar 

avito,  duro e autoritário, que bem morto já, e extinto, ainda lhe cerceava os ardores de moleque sadio e 

descontraído. 

            Irreverência  culposa que lhe valeu a autoria, pela vida em fora, do maior vandalismo praticado, 

entre tantos, ao patrimônio artístico da família. 



            Como se dotado fosse de vida, o relógio pulsou, viveu, sofreu e sobreviveu a todos os azares. Sim, 

porque poucas foram as horas alegres de Tia Mariquinhas. Chamavam-no as crianças, “ o relógio das aves-

marias”. Porque a Nona velhinha, jamais deixou de rezar à Madona todas as vezes que a melodia cantante 

de seus carrilhões anunciava mais um quarto de hora. E a criançada presente, quisesse ou não, tinha que 

rezar também. 

            É um velho relógio importado pela Relojoaria e Ourivesaria do velho Pedutti, quando ainda 

instalado numa única porta, na antiga rua das Flores. É lindo, até hoje. A sua raridade está em que, sendo 

relógio de parede, de uns oitenta centímetros de altura, soa todos os quartos de hora uma linda melodia tão 

suave e terna que é um acalanto. 

            Tem um pomposo J no centro do mostrador. É um Junghans. Julgavamo-lo de berço alemão. 

Todavia, não é. Afiançou-nos entendido no ramo, que é um raríssimo privilégio da industria de montagem 

portuguesa.  Todos os paises diversificaram e avançaram a técnica da relojoaria. O português, não. Insistiu 

na linha mestra e é, segundo parece, até hoje, exclusivista no assunto. Suas formas sóbrias dão-lhe singular 

elegância. Valoriza a mais sofisticada decoração dos nossos dias. 

            Jamais foi tocado por mãos profanas. Quando a família se disolveu, os despojos, raros e preciosos, 

foram distribuídos aos herdeiros. Cláudio, folgazão e despreendido, não o reclamou. Por isso, até agora, ele 

esteve, por longos anos, sob a custódia de Tia Déia. Ainda, intocável. Todos o cobiçaram. Ofertas 

valiosíssimas foram dadas! Não. Ele tinha dono. 

            É de corda semanal.  Aqui está a originalidade de sua crônica. Durante quarenta ou mais anos, uma 

só pessoa tocou-o. Era o Emilio Muzzetti. Todas as segundas-feiras fazia ele dessa incumbência, um 

cerimonial. `Para gozo da criançada irreverente. Logo cedo, adentrava a velha casa de Tia Mariquinhas, 

folgazão e palreiro. Dirigia-se à sala de jantar, dobrava o pesado tapete japonês adamascado que recobria a 

mesa  grande, punha no lugar uma pagina do Fanfulla, subia, abria o relógio, dava-lhe  a corda, acertava os 

minutos, descia, desdobrava o tapete, retirava o jornal, dirigia-se à cozinha, tomava seu café e logo após, 

saia.  

           Nessa operação, relatava à tia, todos os acontecimentos da semana. Ele sabia de tudo.Só ele fazia, 

periódicamente, a limpeza do relógio, só ele lubrificava-lhe as entranhas, quando necessário. O rigor 

matemático, a pontualidade britânica de seus hábitos caberiam, pela singularidade, num álbum machadeano 

de perfis humanos. 

           Um dia, o Cláudio adolescente se meteu na tarefa. O Emilio chegou, percebeu. Não disse nada. 

Nunca mais voltou à casa. Agora, o velho relógio está na biblioteca do Pedretti. Vimo-lo , Há dias, 

enternecida. 

 

                                ( A Gazeta de Botucatu – 21/01/1983 ) 

 

 

 

                       BIBLIOTECA   FRANCISCO   MARINS 

 
 

            Particularmente nos veio de Andréia o bilhete gentil, exuberante de vida e entusiasmo. Obrigada, 

menina! Você é uma florzinha mimosa! Biblioteca Francisco Marins? Claro que merece todo nosso 

aplauso, toda nossa admiração. Finalidade tão alta, tão nobre e democrática, engrandece. 

           Nestes tempos maninhos e avaros, abrir as portas de uma biblioteca particular ao público é gesto por 

demais grandioso. Avaliamos  o de como se avolumou esse acervo de livros. Serão exemplares 

colecionados desde os tempos de menino. Adquiridos na adolescência, enriquecidos quiçá, a duras penas, 

catalogados com amor, preservados como se preserva e guarda um tesouro. Valorizados – o que é raro – 

pelas próprias obras do possuidor. E agora, para um público heterogêneo, desconhecido, tal acervo está à 

disposição. Grandioso! 



           Há tanto a falar de bibliotecas. Andréa! A começar pelo aprendizado da leitura tão sacrificado hoje, 

pela facilidade das comunicações áudio-visuais. A verdadeira e exata leitura é como o comer.Mastiga-se, 

saboreia-se, delicia-se e enfim, deglute-se. Sabia? E onde encontrar tempo para se ler com lápis e caderno à 

mão? Você faz isso? Aproveita tudo o que lê? 

            Você nos lembrará a pesquisa. Pois sim. Há pesquisa anotada e pesquisa meditada. São  diferentes. 

Há a especialização. Vai-se rápido ao volume procurado. Mas pesquisa não é leitura profunda. Todo 

mundo sabe no que deu a especialização. Bitolou o individuo. De um profissional, ouvimos há pouco, o 

seguinte :- Sou um pediatra.Não me pergunte nada de remédio para o fígado.  

           Mas, fiquemos na leitura . Na cultura geral que definha dia a dia. 

           Leitura é paixão, menina. Tanto como outra qualquer. Empolga. Você se esquece do mundo lá fora. 

Recolhe-se. Encolhe-se. Limita-se. E se entrega ao sabor das pesquisas. Há tantas belezas ocultas na boa 

leitura! E como edifica!. 

           Ah! Se a criatura deixasse por minutos que fossem  as suas horas vazias – que as há – para se 

dedicar a um bom livro, como seria diferente o mundo de hoje. 

           Veja bem, Andréa. É uma biblioteca particular que franqueia suas portas para que estranhos lhe 

manuseiem  os volumes, se inteirem de seu conteúdo, aproveitem-se de sua leitura. Haverá para nossos 

dias, doação maior? Você já calculou os riscos? 

           Conhecemos por alto, a Biblioteca Francisco Marins. Dissemos “por alto”, porque o momento não 

nos propiciava a só permanência em suas várias salas. O casal recebia amigos para a comemoração do 

aniversário do anfitrião. Fomos lá com os colegas da ABL, homenageando o patrono da cadeira Nº 06. 

                Percorremos a inteira residência, que é em si, um autêntico acervo de Arte. Arte e bom gosto. D. 

Elvira, de uma simpatia cativante, nos ilustrou a passagem pelos vários e belos salões. Ela é decoradora  

diplomada. Sensível e esteta. Autoridade em história. E nos propiciou admirarmos – coisa rara! – a 

primeira imagenzinha  de Sant’Ana chegada aos pagos  primevos  do alto da serra. Tem sua crônica. E lá 

está num relicário admirável onde se ostentam outras peças  artesanais antigas, transpirando a crônica dos 

tempos. 

               Há pinturas e quadros de autores. Objetos de arte antiga e moderna. Todo ambiente respira fino 

gosto, ambiente intelectualizado desse casal exemplar que retorna agora para, com a magnitude de um 

coração bondoso e cheio de boa vontade entregar-se à obra destacável de elevar o nível botucatuense 

colocando-o no exato índice de elevação e cultura de onde jamais, consoante seu passado histórico, deveria 

ter-se desviado. Para um começo de ano, é um grande passo na expectativa  futura de grandes dias. Um 

abraço, Andréa.  

 

                                     ( A Gazeta de Botucatu – 28/01/1983  ) 

 

 

 

 

                                        CRÔNICAS  DE  DOMINGO 

 
                São cento e dez páginas de crônicas. Reunidas aqui, ali, acolá, sem a preocupação primeira da 

mais bonita ou caprichada, da mais lírica ou sentimental. Não. São temas esparsos. Como a crônica se 

caracteriza. 

                Uma “colcha de retalhos” é expressão por demais comum. O livro merece mais. São páginas 

encantadoras, tecendo em palavras – estilo simples – um crivo maravilhoso. Já viram os leitores as antigas 

toalhas de altar, de puro e imaculado linho, tecido todo ele no silêncio do claustro, no doce e casto passar e 

repassar de dedos liriais manipulando minúsculas agulhas a perpassar meandros intrincados de um desenho 

complicado, sem pressas, sem tremuras, sem arrojo? 



               Já viram por acaso na quietude da cela, a monja solitária envolta na alvura do hábito, preenchendo 

as poucas horas de lazer junto ao grande bastidor, toda ela entregue à sublime oração do trabalho, 

continuando a risca traçada de onde brotará de repente um níveo lírio entrelaçado a tufos de rosas delicadas 

ou ainda, anjinhos a sorrir em revoluteios graciosos e alados? 

               Pois o livro inteirinho é assim. Uma bela sucessão de temas. Um longo caminho iniciado que, de 

curva em curva, ziguezagueando pelos meandros, chega de repente ao fim, de forma feliz, encantadora. 

              Sua artesã é monja também. Do jornalismo moderno. Compilou, de sua coluna permanente na 

“Tribuna” de Santos, onde há anos assina a crônica semanal, umas tantas páginas e enfeixou-as em livro, 

com o titulo de “Crônicas de Domingo”. E explica: 

              São singelos instantâneos da vida que passa que é tão vária como vários são os estados da alma em 

que foram inspiradas. Foram selecionadas atendendo principalmente pelo que exprimem de traço de 

atualidade, de fragmento de emoção, de parcela do pensamento. Lindo, tudo! 

              A autora é poetisa, também. Lemos ainda, seu volume : “ A Rosa, a Fonte e outros Poemas”. E 

destacamos : 

 

                                         “Eu desejo morrer em pleno outono : 

                                              Que medo do inverno, do abandono 

                                                  Que a velhice nos deixa . . . 

                                                      Quero que Deus me leve moça ainda  

                                                           E direi para a morte : “Se benvinda” 

                                                              Sem magoas e sem queixa . . .” 

 

               A solidão é a sua cela. O papel, o linho imaculado onde ela deixa voejar sua rica e fértil 

imaginação enriquecida de sólida cultura. E ela tece, dos temas em prosa e verso que se sucedem, os 

arabescos, os filigranas dourados que o espírito desenvolve vivo ou contemplativo, alegre ou melancólico. 

               E seus dedos vão tecendo, dos meandros do mundo exterior as cenas, as paisagens, os tipos, o 

meio-ambiente, tudo entremesclando às vezes de recordações de infância, de vultos familiares. Estilo, 

ameno, linguagem elegante e sóbria, as frases bem torneadas dão vida e colorido suave ao mural traçado. 

Vale a pena lê-la. 

               Ela é Maria José Aranha Resende. Jornalista, poetisa nascida e enraizada à paisagem santista. De 

velha formação vernácula, não se deixa contaminar pelas cambiantes derruidoras que solapam aos poucos o 

nosso idioma. É de educação tradicional. E reflete no que escreve, a pureza de princípios, a moderação de 

conceitos, a fidalguia em que se forjam os velhos estilistas. Crônicas e versos, agradabilíssimos. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 04/02/1983 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                          O CAVALEIRO TROCA-FLOR 
 

 

             Era o Cavaleiro Troca-Flor. 

             Uma imagem encantadora que a evolução dos tempos aboliu e tirou ao Carnaval aquela auréola de 

beleza e fascínio que amenizava a sensualidade manifesta da carne. Representava essa figura o herói 

romântico, oculta a face na meia máscara de veludo preto, mosca atraente ( pinta feita a crayon ) no manto 

polvilhado, lábios risonhos acentuados os contornos pelo carmim. 

              Vem, quiçá, dos belos tempos de cavalaria quando o guerreiro armado era o último estágio de uma 

educação esmerada dando gentilhomens a serviço  do Direito e da Justiça, aproveitados mais tarde no 



Renascimento e levados aos canais venezianos de gondoleiros românticos ou aos ricos e amplos salões de 

Versalhes, pelo berço intermediário da Comédia dell’Arte. 

             Foi figura impregnada de beleza, de arte e de romance. Como Arlequim, Pierrot e Colombina – 

hoje exangues e agonizantes – embelezou os carnavais dos mais famosos centros europeus. Lá, onde todos 

três foram tema-chave de obras romanceadas, óperas e manifestações outras, da plástica e da poesia 

clássica. 

            Trazido na bagagem do imigrante, os povos ocidentais conheceram também o Cavaleiro Troca-Flor, 

agora como figura folclórica descida ao popular. E como não podia deixar de ser, Botucatu teve-os 

também, nos dias carnavalescos do entrudo nos começos do século. 

            A sua expectativa movimentavam-se com entusiasmo os jovens daquelas eras.Claro que muito 

namoro se iniciava  ou se findava nesse passe mágico de cores, música e alegria. 

            O Cav. Francesco Botti, primeiro gerente aqui, do Banco Francês e Italiano para a América do Sul, 

casado com Albina  Varolli Botti, gostava de divertir-se no carnaval, propiciando  às jovens primas de sua 

jovem esposa, todos os meios para a plena alegria desses dias. Muito tempo antes, mandava vir de São 

Paulo as finas essências importadas. Logo aos primeiros dias do ano, agrupavam-se em sua mansão as 

moças da família, para, em ruidosa reunião, fabricarem, à guisa de mutirão, graciosas esferas de cera que 

enchiam após, com perfume.  Tarefa delicada que envolvia aparelhozinhos especiais, aquentados ao fogo, 

para darem à cera maleável a força de recipiente. Nessas reuniões, por ele e pela esposa presididas, 

vibravam as donzelas marcando caprichosamente o trabalho com as iniciais do admirador. 

              E chegava o carnaval. Mais propriamente de rua. Reunidos em seu solar – o ainda existente 

sobradão dos Peduti, ostentando as mesmas sacadas de grades artísticas, divertia-se o Cav. Botti com as 

emoções de suas jovens e gentis parentas. E como ria e se divertia! 

              Número de sensação, logo chegada a tarde, lá vinham eles, os Cavaleiros Troca-Flor. Carbosos, de 

botas luzidias, calções bufantes, em cores várias berrantes, blusões de mangas fofas, capelo-boina de 

veludo adornado de plumagem escolhida, montando soberbos cavalos ricamente ajaezados. Tinham já, sua 

dama certa. E, aproximando-se, alçavam-se sobre a alimária, oferecendo gentis, à namorada, a sua flor 

predileta. Em troca, choviam-lhe nos ombros as esferas que, atiradas, ao menor contato abriam-se em duas, 

perfumando o cavaleiro. 

             Esse foi o carnaval de nossos pais, no começo deste século, nesta Botucatu tão rica de crônicas e de 

história. 

             Não raro, Tio Nello entrava nesse contexto amoroso com suas estrepolias de criatura alegre e 

arteira. Então, os troca-flores eram pândegos amigos levados a realizar a farsa sobre a promessa de queijos 

e vinhos na Confeitaria do Magnani. As moças empolgadas, não atinavam com a substituição. Até o Cav. 

Botti ia no engodo. E ficava apoplético quando descobria as marotices de Tio Nello. 

            Por ele avisadas, as jovens agora, aguardavam a volta de seus falsos cavaleiros. Eles retornavam. 

Então, preparando-lhes uma vindita, aguardavam-nos aparentemente iludidas. E quanto mais perto, sob a 

sacada, eles se encontravam, vinham-lhe por cima, não as feiticeiras e encantadoras bolinhas perfumadas. 

Mas baldes de água fria, quando não, com água escaldante que os afugentava com pragas pois os animais 

assustados saiam em desabalada. 

            Muito depois, Tio Nello aparecia lampeiro e ingênuo, alheiado a tudo, colhendo surpreso, as 

impressões raivosas das irmãs e das primas. 

 

                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 11/02/1983 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

                 MENSAGEM   DE  ANA  LÚCIA  E  ANTONIO   VICENTE 

 

 



               Querida Vovó : Estamos chegando agora, para passar com a senhora, o seu dia natalício. Como é 

bom a gente chegar, Vovó! Sua casa é tão acolhedora e amorável que a gente não quer sair mais. 

               Que beleza. Vovó! Já sei contar, escrever e ler, e estou sabendo que a senhora nasceu nos fins do 

século passado! Quanto tempo, Vovó! Que lindo é fazer noventa anos de idade! E assim, como a senhora, 

Vovó, deve ser um anjo fugido do Céu. Deus mandou que a senhora nos esperasse. Vovó! E aqui estamos. 

Todos querem saudá-la! O que canta mais lindo é o Antonio Vicente. Nós cantaremos com ele, daqui a 

pouco. 

               O Papai sabe tanta coisa sobre a senhora,Vovó. Ele nos disse que a senhora foi uma menina alegre 

e comunicativa. Ficou em Botucatu, em casa de sua tia Maria, para, com as demais priminhas, poder 

estudar. Naquele tempo ( foi a senhora que contou pra ele? ) estudava-se até música e francês no quarto ano 

primário. A senhora cantou no coral das meninas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, sob a orientação 

da Profa. Rosinha do Elói. Verdade, Vovó? O Papai disse que, há poucos anos, o Grupo Escolar “Dr. 

Cardoso de Almeida” comemorou seus 80 anos de existência e que a senhora foi a única ex-aluna antiga, 

que sobreviveu. Então, foi-lhe prestada uma homenagem : sessão solene, bolo e uma placa de prata. A 

senhora mostra pra gente essa placa, Vovó? A senhora deu entrevista aos alunos! 

               O Papai disse que a senhora foi jovem sociável, passeou,viajou,valsou e namorou. É Vovó, 

quando a gente é moça é tudo igual, não? Depois veio Vovô. E daí, a senhora só valsou com ele. E se 

casaram. E foram homenageados pelo Clube 24 de Maio. O Vovô recebeu então, uma bela flauta de ébano. 

Conta isso  pra gente,Vovó? 

              O Papai disse mais, que a memória da senhora é um dom de Deus. É verdade sim,Vovó! Só Deus 

dá saúde ,equilíbrio, forças, coração bondoso, despreendimento, e tanta vida como a senhora irradia. E 

todos ao seu redor, são felizes. Graças à senhora. 

              Obrigada,Vovó, por receber-me em seus braços quando eu nasci. A Mamãe contou que a senhora 

me acalentou com os olhos rasos d’água. Eu amo a senhora, Vovó! A senhora ouviu-me na primeira 

audição de piano. Para este ano, Vovó, a senhora vai ouvir-me executar “Miosótis” que o Prof. Aécio 

compôs especialmente para mim. Como é bom saudá-la no dia de hoje,Vovó! Que Deus lhe dê muita vida e 

lhe conserve o amor que tem aos seus netinhos. Abraços, Ana Lúcia. 

              Querida Vovó : Só a Ana Lúcia quer falar! Agora, chegou a minha vez! Parabéns,Vovó! O Papai 

falou que a senhora cresceu com a cidade de Botucatu. Que a senhora viveu todos os momentos felizes e 

outros mais, que a cidade viveu. A senhora viu chegar a iluminação elétrica, viu chegar o primeiro Bispo 

Diocesano. Disse que a senhora conheceu a luta dos grandes políticos que trouxeram a Escola Normal 

Oficial para esta cidade. Como é bom saber essas coisas,Vovó! A senhora é a memória viva da cidade. E já 

são tão raros os que podem dizer aos netinhos : - Meninos, eu vi! Como gosto de ver a senhora lendo, 

lendo, lendo! Gostaria de ficar grande e ter o bom gosto que a senhora tem! É tão bom assim, ler como a 

senhora lê? 

              Mas sobretudo,Vovó, como são deliciosas as suas comidas! Hum!. . . A senhora faz ainda tantas 

coisas gostosas! E a gente gosta tanto de comer em sua casa! Vovó, eu adoro a senhora! Parabéns, Vovó! 

Deus a conserve! Eu também vou estudar Música, Vovó! Só que eu entrei agora, para o primeiro ano. E D. 

Honorina disse, que para a Música eu preciso “amadurecer”. Nem sei o que é isso. . . Um forte 

abraço,Vovó! Junior. 

             Vovó, eu sou pequenininho! Não sei ler, escrever! Mas já escrevi para a senhora! Todos lá em 

casa, riram! Por que, Vovó! Então, eu vim com a Mamãe e o Papai, abraçá-la pessoalmente! Eu gosto da 

senhora Vovó! Loguinho cedo, quando amanhecer o dia, nós três : Ana Lúcia, o Junior e eu, iremos puxar-

lhe as cobertas e cantar-lhe ao ouvido, com muito amor : 

  

                                                           Parabéns  prá você, 

                                                           Nesta data querida! 

                                                           Muitas  felicidades, 

                                                           Muitos  anos de vida! 

 



                Vovó : é muito, noventa anos? Um  abração. Antonio Vicente. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 18/02/1983 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                   REFLEXÕES   QUARESMAIS 

 

 
           São chegados os tempos quaresmais e de há tanto não se lê nos jornais, tão saturados de 

mundanidades e escândalos de todos os quilates, uma reflexão profunda, um pensamento construtivo que 

dê ao homem, ao homem penado e defraudado destes tempos, uma palavra de ânimo, de esperança e de fé. 

              Poderíamos buscar essa palavra nos nossos livros religiosos, mas, ao prazer da leitura, vêm-nos 

também os encantos de percorrer novamente, de velhas páginas, o suave e gostoso castelhano que 

aprendemos desde a mocidade a admirar e cultivar. 

              O autor? Não importa. São reflexões cristãs que faziam importante coluna de conhecida revista 

argentina, destinada exclusivamente a mulheres. Mas vasada inteirinha, na sua formação espiritual e 

cultural. Naturalmente, na velha revista não havia lições de sexo, mas tudo o mais que aprimora o carater 

da jovem no lar, na sociedade, na Vida. 

              Eis alguns pensamentos apropriados aos dias da quaresma e que tanto tem na sua universalidade e 

na sua produndez, de tanta perenidade. O que é bom não deperece. 

            “Os prazeres do mundo são fugazes e amargos. Cristo comparou as riquezas aos espinhos. As 

honrarias são sombra e fumo. Que restou daqueles felizardos de há um século passado, daqueles que 

brilharam pelo resplendor de seus tesouros mais do que a luz de seus merecimentos? Passaram como 

relâmpagos e não sobrevive sequer memória de seus nomes. Sua grandeza, seu brilho, sua imaginada 

felicidade, tudo se enterrou com eles na fria sepultura”. 

           “Bem-aventurado aquele que foi achado sem mancha; bem-aventurado aquele que não correu atrás 

de tesouros, que colocou suas esperanças nas riquezas terrenas. Para esses, a glória será eterna”. 

          “Que se perde em servir a Deus? Ou melhor dito : o que não se ganha de incomensurável em servir a 

tão grande e tão poderoso Senhor!?” “Teme a Deus e guarda seus mandamentos; nisto consiste toda a  

imensa sabedoria do homem”. 

          “O justo vive da fé; e a brandura, a mansuetude e a humildade é parte do caráter de todos os justos. 

Fazem-se respeitáveis por sua ilibada vida e a prudência é o seu verdadeiro retrato”. 

          “Na verdade, nem sempre é reconhecido o mérito dos justos enquanto vivam; nem sempre se faz 

justiça à sua virtude; porém, sempre é certo que ainda que não sejam estimados, será sempre respeitada sua 

virtude”. 

           “Os maus olham com certa espécie de inveja a sorte dos bons por obscura, por invisível que sejam a 

nossos olhos. Enche-os de pó o tumulto do mundo, porém, o falso brilho que deslumbra os mundanos não é 

bastante para tranqüilizar o coração”. 

            “Sabe-se bem que o doce repouso, a paz, o contentamento interior é herança reservada às almas 

justas”. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 25/02/1983 ) 

 

 

 

                                                  MERCEDES   MOSCOGLIATO 



                                                          (  DÊDE ) 

 

 
              Dêde : Entre a terra e o céu, a terra que você pisou na longa existência , semeando na placidez 

serena de uma vida refletida toda ela na limpidez de um olhar sem jaça : rumo ao céu que sua alma buscou 

em todos os momentos, desapegada sempre das conquistas humanas, vivemos nós, os irmãos, a mamãe, os 

familiares, a mais longa, a mais angustiante semana de expectativas sem promessas, angustias sem fim. 

Você se foi. 

                 Vivíamos todos, o mesmo drama : você, o da separação sentida, nós, o da perda inenarrável. Mas 

era a vontade de Deus, desse Deus que recebemos de nossos pais, que aprendemos amar sem restrições. 

Fazia-se então, a Sua Vontade. E você partiu. 

                 Não lhe faltou nada, Dêde. E, riqueza maior, a sua acolhida no Hospital. Veio-lhe ao encontro, 

fidalgo como sempre, atencioso e igual para com todos, o velho e querido amigo Losi. Depois, as imagens 

diáfanas e liriais das Irmãs Consolata, interpondo-se umas às outras, no afã de lhe lenificar a angústia. Que 

grandeza de almas, Dêde. Onde, senão no Senhor, essa dedicação total a tudo e a todos, esse amoroso 

desvelo e carinhoso cuidado? Como essa grandeza de alma a mesquinha nossa pequenez! 

                Você conquistou, com sua face serena, límpida e sofredora, aquele exército azul e branco de 

enfermeiras preciosas, sempre prontas ao menor chamado. Como se renderam a você, no esforço comum 

de lhe suavisarem os momentos! Mãos diligentes, gestos macios, atitude amorosa e amiga que lhe rendia 

sincero preito. Quanta grandeza, Dêde! 

               A Igreja que você habitou como participante fiel e apóstola humilde, deu-lhe o conforto carinhoso 

e santificante indigitando-lhe os caminhoss da Esperança e da Fé. A relíquia preciosa de Sra. Teresa Jornet 

que você recebeu das mãos amigas de Dom Vicente, você a beijou com devoção até o fim. A revoada 

diáfana das Irmãs Marcelinas ao redor de seu leito, antecipou apenas, a revoada de anjos que a recebeu na 

triste madrugada. Ainda num sopro de vida, você murmurou, olhos no Crucifixo, a senha para a Eternidade 

: - Meu Senhor e meu Deus! Obrigada, Dêde, por essa página de Fé. 

              Quando esgotados todos os meios compreendemos o final, apelamos ao Dr. De Lucca que se fosse 

descansar. E ele nos deu, na negativa cristã de sua grandeza humana, uma terminante resposta : - Com ela 

até o fim! E a madrugada chegou definitiva. E os amigos, Dêde? Como contá-los e agradecer-lhes? Só você 

poderá fazê-lo do Alto onde se encontra. 

              No último sábado, num raro momento a sós, você nos leu, voz suave e tranqüila, “As Pegadas na 

Areia” : 

              “Uma noite eu tive um sonho . . . Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e, através do 

Céu, passavam cenas de minha vida. Para cada uma que passava, percebi que eram deixados dois pares de 

pegadas na areia : um era meu e o outro era do Senhor. 

                Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na 

areia e notei que muitas vezes, no caminho deixado, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei 

também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu 

deveras e perguntei então ao Senhor : “ Tu me disseste que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias 

sempre comigo, em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia 

apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu 

me deixaste sozinha!” 

               E o Senhor respondeu :  “- Minha querida filha. Jamais eu te deixaria nas horas da prova e do 

sofrimento. Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente ai, que eu 

te carreguei nos braços”. 

               Obrigada, Dêde! 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 11/03/1983 ) 

 



 

                    

 

                                  ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 

 
                A Academia Botucatuense de Letras está aniversariando. Será o ano todo de celebração 

porque desta vez são dez anos de existência,vencendo, malgrado tudo e todos, a frase desesperançada e 

irônica de Pedretti Neto : “ A Academia de Letras de Botucatu só existe na chama ideológica de uns 

poucos até a posse de sua primeira Diretoria. Depois, morre de inanição”. 

                   Bem razão teve no seu tempo, o jornalista morto tão prematuramente. Pois que a primeira 

tentativa , à qual dera o melhor de seus esforços, frustrara. 

                   Mas não foi tudo em vão. A centelha virou chama. A semente vingou. E agora, aí está ela 

rediviva. Física e intelectualmente vencedora. Graças a um punhado de nomes que, acima de tudo, 

irmanaram-se no propósito muito nobre de manter vivia a tradição de cultura e de saber da nossa Botucatu. 

                   À frente desse grupo, um nome que se sobrepõe a todos os demais. Um nome que sozinho, 

representa a própria Academia. Seu Presidente, diríamos, efetivo, fez da entidade, o que chamam os 

acadêmicos, “a filha que não teve”. A ela dedica o melhor de seus esforços. É o Dr. Marão. E d.Lidia entra 

nesse contexto porque lhe dedica também muito amor. 

                 A ele, neste primeiro decênio, cabem as honras e os lauréis da entidade. Não esmoreceu jamais, 

malgrado momentos difíceis quer na ordem material, quer na ordem  social, vividos já, pela “sua 

Academia”. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 18/03/1983 ) 
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                                                                  ANO    JUBILAR 

 

 
           Anunciado com antecedência de meses, iniciou-se oficialmente, em 25 último – Dia da 

Anunciação de Nosso Senhor – para todo o orbe católico, o Ano Jubilar comemorativo do transcurso dos 

1950 anos da Redenção de Cristo, morto na Cruz por processo infamante, exatamente no ano 33 de nossa 

Era. 

             Anunciado por S.S. João Paulo II,  será esse ano especial, de Redenção e de Perdão. Redenção, 

porque o homem redimir-se-à mediante a penitência e de perdão porque esse está na essência divina da 

criatura. O Perdão é uma forma de Caridade e essa, mais do que a Fé e a Esperança, caracteriza o 

verdadeiro cristão. 

             Na fidelidade às normas vaticanas, haverá em nossa cidade e arquidiocese peregrinações 

penitenciais tendo como centro a Igreja-Mãe, a Catedral de Santana, Basílica Menor. Será, pelo que se 

prevê, um ano especial de orações, penitências e perdão, tríplice alicerce em que a alma sentir-se-à mais 

leve, mais desgarrada do terreno, mais espiritualizada e mais próxima, portanto, de Deus. 

             Esse Deus que para muitos, mais e mais se distância obnubilado pelas contingências da vida 

moderna. 

             O Ano Jubilar ditado a todo o mundo cristão, será o último deste milênio, ou melhor dito, preparará 

o próximo Ano Santo que há de abrir o ano de 2.000. Para  esse, fermentam-se no cadinho cada vez mais 

incompreensível e complexo da humanidade, as gerações sucessivas que se movimentam nas várias e 

últimas faixas etárias que se vêm desenvolvendo. 



             Essas gerações do futuro vêm envoltas no extenso e espesso nevoeiro de uma tranformação 

desnorteante em que a idéia de Deus mais e mais se apaga mercê de um desenvolvimento cultural caótico 

levado mais para a objetividade de um viver materializado e desgarrado, sem dúvida, por todos os “ismos” 

que proliferam na sociedade humana do que resultou, por que não? A robotização da criatura. 

             Essa criatura, ao contrário, não “existe” tão somente para uma sociedade transitória que se esboroa 

com o fragor calamitoso dos tempos. Ela, a criatura, tem liames de profunda subjetividade e de “eterno”. 

Não importam as conquistas terrenas. O importante mesmo, é a perenidade da alma com a qual muito 

pouco hoje se preocupa a cultura massificada. Daí, o mundo atual em sua catastrófica paisagem. 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 25/03/1983 ) 

 

 

 

                                                    A   SANTA   CEIA 

 

 
                Está para desaparecer do patrimônio artístico da humanidade um dos mais célebres murais – 

se não o mais famoso de todos os afrescos : A Santa Ceia pintada por Leonardo Da Vinci na parede 

principal do refeitório do Mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão. 

                    O quadro é universalmente conhecido através de suas milhares de reproduções estampadas em 

revistas, jornais e livros. 

                    Executado entre 1495 e1498,sofreu as delongas naturais a que se sujeita toda obra do Autor 

presa muitas vezes por períodos de ensimesmamentos, pesquisas, insatisfações, resultantes de um gênio 

irrequieto e multiforme. 

                   No decorrer dos séculos os agravos naturais do tempo : umidade, calor, inundações, luz, 

obscuridade segundo as estações, deterioraram o belíssimo quadro. Mesmo em vida, deveu o Autor retocar-

lhe os efeitos. A última hecatombe mundial quase o destroi de vez, pela ação dos bombardeamentos. Foi 

assim, muitas vezes retocado por pintores famosos, observado sempre o cuidado especial de não 

comprometer-lhe a inteireza original. 

                  O quadro é universal. Temo-lo como lembrança do amigo da família, Revmo. Pe. Francesco 

Arezzi, hoje radicado no Canadá. São cinco postais : o do centro destaca Jesus. Colocados os demais, dois 

à direita, dois à esquerda, obtém-se o mural completo. Vê-se-lhe então, o desgaste, as rachaduras, o 

esmaecimento das cores. Assim mesmo. É belíssimo. Tem ritmo e movimentos. É, malgrado os séculos, 

uma cena viva. E comovente. 

                 Contam seus biógrafos que para esboça-lo mergulhou Leonardo nos Evangelhos. A sua 

sofreguidão pela exatidão dos temperamentos demorou-o muitos meses numa leitura meditada, comparada, 

vivida. Fixou-se em São João. Só então, retratou os Apóstolos quando a si mesmo se satisfez com a 

veracidade de caracteres dos discípulos. 

                E o artista empolgou-se com a obra. Compenetrado da grandeza da cena, deixava-se levar horas e 

horas extático, mudo, retocando aqui, aperfeiçoando ali, detendo-se nos mínimos detalhes dos trajes, da 

mesa, dos meros acidentes. A cena deveria ter vida. Alta madrugada, adentrava ele o refeitório e 

monologava os detalhes. 

               Foi seu único mural numa longa série de obras de arte. Retrata fielmente uma ceia judaica no 

tempo de cristo. A cena transpira vida, movimento,conversa. Todos gesticulam. A cena desenvolve-se 

quando Jesus afirma : “ Um de vós me há de trair”. A frase impressiona Leonardo. Ele não era membro da 

Igreja. Mas era um sectário de Jesus. Revela-o, nos muitos esboços do rosto de cristo, chegando a afirmar, 

insatisfeito, que não havia pincel capaz de retratar a sublimidade excelsa do Homem. Aquela Face só a 

intuía a alma, não a inteligência. 



              A simetria do painel é perfeita, segundo as regras estabelecidas por Da Vinci. Jesus ocupa o 

centro, é  envolvido pela luz que se côa às espaldas. Isso lhe empresta uma fisionomia sombreada pelo fatal 

momento : “ Um de vós me há de trair”. Os Apóstolos se dispõem em grupo de seis, a cada lado e, por sua 

vez, juntam-se de três em três. É uma perfeita simetria. 

             Todos reagem à afirmativa. Judas se ensombra. Pedro, o homem impetuoso, levanta-se, com uma 

faca na mão. Tomé, o eterno incrédulo, ergue o dedo indicador, gesto comum do judeu vulgar.Tiago, o 

Maior, abre a boca numa admiração pasmada a duvidar do que ouviu. Matheus, braços abertos, parece 

dizer : “ Não deixem que isso aconteça!”. E assim, todos os mais, dão vida real ao quadro. 

             Ao iniciar a obra, escreveu Da Vinci em seu diário : “ Que o Senhor, luz de todas as coisas, se 

digne iluminar-me para que eu trate dignamente a Sua Luz”. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 01/04/1983 ) 

 

 

 

                                             GRUPO    TABAJARA 

 

 
             Enquanto se prepara a cidade para execução do programa comemorativo de sua emancipação 

política, já estará no ar,por umaquinzena de dias a partir de 1º do mês entrante,varando todos os quadrantes 

nacionais e, por que não? Outras faixas hertzianas estrangeiras, um “slogan” muito bem ideado que nos 

toca fundo o coração : “ Botucatu – 128 Anos de Tradição, Amor e trabalho”. É iniciativa do grupo 

Tabajara. 

                Esta coluna presta neste ensejo, seu preito de admiração a quatro, entre tantos, radioamadores 

que nos são ligados por amizade de pais e filhos, por profundo e mútuo respeito e por laços antigos de 

coleguismo e convivência de tantos e tantos anos de serviço Público Federal. Naquele tempo, fazíamos de 

freqüente, parte da Comissão Examinadora dos candidatos ao radioamadorismo da região, submetidos a 

exames preliminares da LABRE. 

                Para eles : José Barbosa, o mais antigo radioamador de Botucatu, grande colega; Pedro Zuccari; 

Paulo de Assunção Marques, hoje em Curitiba; e Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires. 

Caríssimos. 

               Do amanhecer ao anoitecer, num horário rígido e fielmente cumprindo, eles atravessam o éter 

inter-se-comunicando, levando a todos os recantos do mundo – saliente-se do mundo – uma linguagem 

nem sempre, o que é justo, inteligível a ouvidos bisonhos, mas nobre e elevada no seu profundo conteúdo 

de confraternização humana. Nem é própriamente uma algaravia, mas ela tem peculiariedades que afastam 

a maliciosa, talvez até criminosa distorção do submundo da perversidade. É uma linguagem que 

poderíamos enquadrar já, na “linguagem do futuro” prevista pelo “Despertar dos Mágicos”, aquela que 

todos ouvem mas poucos entendem. Ela é, acima de tudo, nobre e construtiva. 

              Quem assistiu há anos e guardou a mensagem deve-se lembrar do filme francês : “ Se  Todos os 

Homens do Mundo” a maior forma expressa de gratidão até hoje endereçada a esse exército anônimo, 

empolgado e imenso nessas maravilhosas ondas hertzianas que espalham o bem, reconstroem o mundo pela 

dedicação levada quase ao fanatismo, recompondo na  face da terra a imagem denegrida e estropiada do 

homem sem alma. 

             Frente a seus aparelhos, isolados e distantes do dia-a-dia ao redor, esses radioamadores levam o 

recado, procuram o perdido, indagam do remédio, espalham o S.O.S., comovem o homem comum. Nos 

ares ou nos mares, o avião perdido na selva, o navio à deriva nas procelas, a criança agonizante nos 

tugúrios, a bússola desnorteada nas solidões, a tudo, desde que haja um resto de esperança, atende o 

radioamador, cidadão do mundo. 



            O Grupo Tabajara nasceu em Botucatu. Pelo Raphael. Congrega senão todo o espaço brasileiro de 

radioamadorismo na comunicação direta, como chega-lhe ao receptor pelas estações intermediárias. É um 

trabalho muito bonito. Tem logotipo próprio na figura de uma cabeça de índio estilizada. 

            O Grupo vai distribuir, neste aniversário de Botucatu, cerca de dois mil diplomas. Tem os auspicios 

da Prefeitura Municipal local e do Centro Cultural. Deve-se a confecção à Simape e à Hidroplas. Elogiável 

trabalho de cooperação e de compreensão. 

            O pergaminho leva três assinaturas : do Exmo. Sr. Eng. Antonio Jamil Cury, dd. Prefeito Municipal 

de Botucatu; Prof. Manuel Nunes da Silva Neto, Coordenador Municipal, Setor da Cultura e do Raphael, 

como Presidente do Centro Cultural e criador do Grupo Tabajara. 
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                                         ANIVERSÁRIO   DE   BOTUCATU 

 

 
           Encerrou-se a Semana dos Festejos comemorativos do aniversário da cidade. E de que forma! 

Vivida e sentida pelo povo, esse povo culto e bom, ordeiro e paciente que há tanto esperava uma tal 

manifestação que enalteceu sob todos os aspectos os cento e vinte e oito anos desta terra. Esse povo 

simples e extraordinário que desfilou a semana toda ombreando-se democraticamente, saboreando aqui e 

ali, preso às excelências da programação desenvolvida. Tudo foi muito bom! Graças a Deus! 

           A um toque de reunir emanado da autoridade municipal, congraçaram-se todos os esforços e o 

resultado? Isso que aí vimos num suceder encantado de dias memoráveis. Podemos afirmar sem redundante 

euforia que desta vez foi realmente o renascimento cívico-cultural desta querida cidade. Saiu ela de vez da 

nebulosidade em que mergulhara – há quanto, Santo Deus! – para resplender na eloqüência de 

manifestações que atingiram todos os setores vivos da coletividade. Parabéns aos organizadores! 

           Não há aqui menção de nomes. Tudo decorreu com uma elogiável galhardia, sem nenhum senão, 

tudo disciplinadamente acolhido com entusiasmo e alegria pela grande massa popular ufana de sua cidade e 

de sua gente. 

                 Empolgante, a manifesta compreensão entre participantes e colaboradores. Tudo se uniu visando 

a um só fim, o engrandecimento da Semana da Cidade. 

                Há quanto tempo o povo bom e pacifico botucatuense aguardava a sua participação em 

algo realmente grande, que refletisse pelos limites sem fim, as raízes soberbas desta terra engrandecida 

agora pelas gerações que aí estão presentes. Tudo foi excelente! E esse renascimento veio! Aí está! 

               Quase improvisada, essa festa! Concordemos. Tudo se fez numa quinzena de dias em que o 

entusiasmo e a alegria cooperaram despertando o Comércio, as Industrias, as Escolas, as Instituições, a 

Igreja, a iniciativa particular, para nos apresentar, no seu todo, o espetáculo encantador a que todos 

assistiram. 

                Botucatu de novo, revelou suas potencialidades. E sem grande esforço. Aí está o poder de 

cooperação de um povo ávido de novas oportunidades. E, diga-se de passagem, faltou ainda muito a se ver. 

Entende-se, pela exigüidade do tempo em que se elaborou essa Mostra Industrial maravilhosa. Sabemos 

agora, o que nos aguarda para o futuro, quando governo municipal e população caminham juntos. 

               Percorremos as varias exposições montadas lá no Consulado Português, no vestíbulo do Teatro 

Nelli, no Centro Cultural. Que contingente valioso de obras de Arte, de Arte Fotográfica e de esculturas. 

Quanta coisa linda! 

               O levantamento histórico do Lageado é, por si só, um aceno vibrante à pesquisa e à divulgação do 

que temos como testemunho vivo de um passado admirável! Belíssimo trabalho. 



               Mas sobretudo, a parte musical dos festejos, desde nossa Alvorada até ao Concerto da Orquestra 

Sinfônica do Estado, foi um espetáculo de Arte, Beleza e Ineditismo. Tivemos o prazer imenso de 

cumprimentar o insigne maestro Eleazar de Carvalho que se acompanhava do grande Diogo Pacheco. 

Honra, para nossa cidade. Dois destacados vultos atuais da Música Brasileira.  Parabéns, Botucatu. 
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                                                  SEMANA    DO    TROPEIRO 

                             O Galpão da tradição do Moacir Fabiano 

 

 
              As revivescências históricas  estão hoje na pauta das atividades culturais. Daqui a dali surgem 

no noticiário jornalístico movimentos que visam à preservação do patrimônio quer seja nos planos dos 

fatos rememorados, quer venham da tentativa nem sempre vitoriosa de se preservarem objetos, 

documentos, prédios, monumentos, locais, que muito transmitam aos pósteros, de forma eloqüente e 

verídica, as vivências dantanho. Dir-se-ia que destruído do amor cívico o elo do passado, queira-se agora, 

“tout à coup”, salvar em derradeiro, o que restou. 

              Com isso pretende-se, numa encomiástica iniciativa, dilatar para um pouco mais no tempo algo 

que a derruição implacável ameaça arrazar. Veja-se, por exemplo a luta ferrenha que o ex-Secretário de 

Cultura do Estado – pianista João Carlos Martins, manteve contra os proprietários – herdeiros gratuitos, 

naturalmente – para os quais o único esforço feito foi receber em terceira ou quarta geração, o rico 

patrimônio de família que ainda representa em São Paulo, o acervo maravilhoso de residências artísticas, 

testemunho inconteste dos áureos tempos do café. 

             Nesse contexto, Sorocaba, a rica metrópole interiorana à qual se atribui um forte reduto histórico 

da tradição paulista, reviverá logo mais em Maio, e isso já se prolonga por quinze anos, a Festa do 

Tropeiro. Belo movimento realizado em comemoração de uma semana de festas, reativando numa 

programação excelente, a vida do tropeiro, vinculado históricamente aos primitivos meios de comunicação 

entre a Manchester paulista, a região imensa e os distantes quadrantes do Interior a fora. 

            Na Semana do tropeiro, estudos, pesquisas, conferências, reconstituição de quadros típicos vem 

trazer à culta cidade de Aluisio de Azevedo a memória reeditada do tropeirismo como elo fundamental na 

caracterização do espírito liberal e informal do povo sorocabano. Usos, costumes, mercância, utensílios, 

canções, danças, tudo constitue rica contribuição do tropeirismo ao folclore local. 

            Nessa Semana, o casco cadenciado da alimária invade o asfalto citadino, em área primordial. 

Organiza-se o pouso. Acende-se o fogo e, peões e muares, cavaleiros e cantadores, iniciam o cerimonial 

bandeirantista que alargou, nos primeiros séculos, os limites demarcados deste imenso país. 

           Pois bem. Botucatu não fica atrás desse capitulo respeitável da História. A atenciosa e obsequiosa 

gentileza do Prof. Aloisi nos brindou com uma cópia xérox das págs. 40 e 41, da revista Hippus – Nº 42, de 

março 83 – editada pela Agronomia do campus UNESP – BTU. Uma substanciosa pesquisa nos dá 

conhecimento da existência, há sete anos, do “Galpão da Tradição”, paciente e valioso acervo organizado 

por Moacir Fabiano, artezão do couro, velho tropeiro que a substituição do cavalo pelo “cavalo-motor” dos 

caminhões relegou para a saudade dos antigos tempos das andanças conduzindo dos sertões 

matogrossenses tropas numerosas, em viagens aventurescas palmilhadas entre solidões, cansaços e perigos. 

Mas valia, pela vida livre, aberta ao sol ou às noites enluaradas, sob constantes ameaças à vida  do homem 

– animal. O Galpão é construção rústica, fiel ao tropeirismo. Nele se avolumam mais de mil peças valiosas, 

adquiridas ou ganhas pelo Moacir, interessado apaixonado em perpetuar a vida do tropeiro, tão preciosa 

nos anais bandeirantes. Ao seu lado, a oficina do Moacir, artista autêntico, artezão admirável do couro, 

cujo trabalho já foi exportado para os Estados Unidos e para a Alemanha. 



            O “Galpão da Tradição” merece ser conhecido e divulgado. O Galpão da Tradição deve ser 

incorporado ao nosso Museu. Mas tropeirismo sem “causos” está incompleto. Então nós lemos a 

contribuição do Quim Totó – o Joaquim Ribeiro, figura benquista que traz na memória, a história vivia dos 

tropeiros da região. Humano, bom, extrovertido, ele reúne ao seu redor os ouvintes atentos que se 

emocionam com sua modéstia, no relato eloqüente das façanhas do sertão. 

           O Antonio Vicençotto, vértice do triângulo, sempre foi o cozinheiro da tropa. Vadeou rios, 

palmilhou encostas e planaltos, garantindo aos peões e cavaleiros cansados e estremunhados o arroz-

carreteiro, a “queima do alho”, o típico “jabá” como base de sustentação do corpo, na caminhada às vezes, 

desesperançada e desgastadora. Botucatu também precisa ter a sua Semana do Tropeiro. 
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                                                                 ROSA    MISTICA 

 

 
           Somos ainda remanescente fiel de um teocentrismo que aos poucos vai se desfigurando neste “fin-

de-siècle” por demais estratificado pelo fenômeno social que muda gradativamente a face da terra e 

devagarinho estanca as ondas de espiritualidade no coração do homem. 

             Exatamente nestas primeiras horas de domingo radioso, de céu azul e sol esplendidamente 

dourado, os alto-falantes da Igreja-Mãe inundam a praça e esparramam pelas circunjacências o recitar 

gracioso e puro das Ave-Marias de um terço ininterruptamente desfiado pelo dia inteiro, eis que é 

programa de abertura do mês de Maria, mês que para nós cristãos, anuncia as vocações sacerdotais em toda 

a Arquidiocese. E entra nisso tudo uma espiritualidade envolvente que nos leva a deambulações por um 

paisagismo ultrapassado e já quase, de todos, esquecido. 

            Dois temas distintos, ricos de conteúdo, que se integram no sentido metafísico da Perfeição. Essa 

Perfeição criada pela mística dos séculos que descia aos arcanos da alma e lá, com o cinzel da idealística 

pagã esculpia os contornos do homem pelos macerados debuxos da filosofia grego-romana só mais tarde 

nitidamente definidos por um Pensador da Galiléia que, palmilhando valados e ribanceiras, percorrendo 

estradas poeirentas, penetrou nos templos pregou às turbas, tudo resumindo num só Caminho, numa só 

Verdade, numa só Vida. 

           O mês de Maio era, entre os antigos, considerado a juventude do ano. Por isso, saiam os poetas 

pelos silvados e encostas a tecer na frase esculpida, a beleza sem par das coisas simples brotadas da 

Natureza : o murmúrio do regato, a florzinha singela, o adocicado perfume dos frutos sazanados. Até então, 

as anêmonas, o soberbo lírio vermelho ou o lótus real ocupam a precedência floral e coroam deuses 

terrenos ou frontes soberanas. 

           Homero traz a rosa para o mundo grego. A seguir, ela preenche na criatividade inigualável do 

classicismo heleno todas as lendas as mais gracis, as mais poéticas, as mais candentes de heroísmo e de 

trágico. 

           Mas é o Cristianismo que a impõe e a  sobrepõe às demais irmãs paganizadas e prostituídas. Ela 

surge como a figura escultural da Virtude. Mais tarde, já nos nossos dias, a pesquisa cientifica vem provar, 

através de fósseis florais, na abalisada opinião de paleo-botânicos, que é ela a mais antiga das flores, a mais 

disseminada desde as eras cretáceas e a sobrevivente de mais de setenta milhões de anos, capaz, pela sua 

extrema adaptabilidade às variantes ecológicas de quaisquer regiões, de sobreviver em todos os quadrantes 

e latitudes. 

          O Cristianismo dá-lhe auréola especialíssima. Leva-a aos altares, resplende-a com as luzes sagradas 

e tece com ela a coroa virginal. É a flor dos Papas, que cinzelada em ouro, enaltece a grandeza espiritual 

dos seres e das instituições. 



          Se passaram por ela inadvertidos os rituais longínquos dos vedas e dos árias, segundo os 

historiadores, é porque se destinava ela a algo mais grandioso e perene, que a lançaria pela imortalidade 

dos tempos. Vegetava ela nos silvados pura, intangida, entrelaçando-se à ramaria agreste. O mundo cristão 

vai buscá-la exatamente ali : flor discreta de beleza pura. Suave odor, nívea corola. 

          O misticismo religioso empolgado com a sua beleza natural empresta à adolescência inocente a graça 

infinita do botão. O encantado entreabrir das róseas pétalas exalando o suave odor de indefinível fragrância 

compara-o à juventude imersa nos sonhos ingênuos da mocidade. A esplêndida beleza de uma rosa 

entreaberta, perfeita em sua haste senhoril irmana-a à figura soberana da mulher dominadora graciosa e 

amorável. 

          Por isso, Maria – a Rainha dos Céus traz em todas as suas aparições terrenas um lindo ramo de rosas 

a seus pés. Tamanha perfeição floral só se iguala à perfeição da Mãe de Deus. Por isso, nas invocações 

melódicas que neste mês sobem da terra aos céus, há uma graciosa prece : - Rosa Mística, ora pro nobis. 
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                                     O  AMOR   NUNCA   MORRE . . . 
 

 

                 Ele fôra homem de um só amor. Puro, profundo, sólido, sincero. A vida para ele, era 

multiplicação, desdobramento, ternura, sentimento.  

                 E bastara um só encontro, no topo da montanha, para derruir-lhe de vez um longo sonho 

acalentado. Ela era graciosa flor dos campos. Um rosto de anjo, sorriso brejeiro de primavera, olhar 

brilhante como a superfície de um lago batido ao sol matinal. As tranças castanhas dançavam-lhe nos 

ombros ao leve andar grácil de suaves contornos.  

                Ao tomar-lhe a mão, para o juramento sagrado, ela se lhe enroscara às ilhargas, lasciva e 

provocante, indo muito além do casto abraço, o primeiro que nele, era de amor puro. – Seu tonto! . . . 

Soprara-lhe ela em plena face, a pestilência quente e voraz de um hálito de bacante. E  deixou-o a rir, 

descendo a encosta. Na linha do horizonte o sol poente abrasava em agonia. Mas não queimava tanto 

quanto a sua inconsolável delusão. 

              Desde então sua alma foi morrendo aos poucos. O interior do casarão de paredes caiadas, umbrais 

verde-folha, caixilhos brilhantes a refletir a luz lá fora , foi perdendo o ar senhorial de acolhimento terno e 

hospitaleiro. No armário de cedro, de bicos cortados em papel rosado, a louça nova foi se desbeiçando 

encardida e sem trato. No quarto de dormir, a cama a dois foi se desfazendo e se arriando ao lado, lençóis 

encardidos e enrugados pelas insônias. Tudo vazio. 

             O fogão novo de ladrilhos vermelhos, vasto e pródigo foi-se enchendo dos ratos e das baratas. 

Faltou-lhe deste então o lume. E onde não há lume não há lar. A velha italiana da pensão, lá de perto da 

estrada de ferro continuou a dar-lhe a marmita sempre limpinha e quente. Os ardores da idade ele os foi 

sopitando no trabalho danado do roçado e da horta. Mas tudo se estiolava aos ventos das estações ou nas 

mãos malandras dos passantes da estrada.Rompera-se o filão instigador da vida. Trabalho e amargor. 

Solidão. Só restaram para as horas tristes os passeios à montanha. 

             Lá do alto, olhos tristes, mente alheiada, subiam-lhe os rumores da vida que tumultuava nos fins da 

tarde. Na casinha lá longe o fio de fumaça denunciava a mesa posta, a família reunida. Havia ainda, o 

choro da criança. Na estação um funcionário ou outro, lanterna balouçando nas mãos, preparava-se para a 

vigília da noite. Lá adiante, o ronronar de um carro a caminho da cidade. Nos trilhos daqui, uma 

locomotiva parada respirando a custo o crepitar da fornalha. Do outro lado, andejando vagabunda e sem 

pressa, uma “mallet” fazia manobra de vagões sonolentos. 



            Na planície distante enxergava a própria casa da chácara. O telhado escurecera com o passar dos 

tempos. Podia notar, dentro do paiol, perdidos na  poeira do abandono os dois arcos do berço que ele, com 

tanto empenho e esperança, nas horas vadias, polira em belo desenho a canivete, ferindo os calos da mão 

grossa da enxada. 

            Tudo em vão. A mocidade passara. Só ficara, nas cinzas de um sonho vão, o seu mundo redor. A 

mesma vilazinha tranquila. O arvoredo. As sempre vivas do caminho, as noites de luar. A sua montanha. 

            Envelhecido e hirsuto, espantou os próprios familiares. – O tio Nhonhô não fala com a gente! Só 

bebe! E os mais velhos respondiam severos :- Não moleste Tio Nhonhô. Ele é assim mesmo. Vive de 

sonhos. E foram todos se bandeando. Restou o completo abandono.  

            E os trens escassearam. E a Faculdade chegou. E povoou-se a vilazinha de outra fauna. Ele nem se 

apercebeu. Envelhecera. Só lhe restava agora a subida vespertina, em passos trôpegos, pela montanha a 

dentro.  

            O poente em brasa foi sua única paisagem. O sol a despedir-se do dia deu-lhe o único alento: O 

verdadeiro amor não morre nunca. . . 

            Foram achá-lo ao nascer do plenilúnio, hirto, repousando dentre as pedras milenárias lá no topo da 

montanha. Naquela fria tarde de Junho, o sol em se despedindo, dele apiedou-se. E levou-o pela noite a 

dentro. 
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                                       ACONTECEU   EM   RUBIÃO   JUNIOR 

 

 
                Subiria o morro, de qualquer forma. Zuniam-lhe nos ouvidos apurados, os sons alternados lá na 

sala, entre os pais e o médico. Ora, os cuidados! Sentia-se bem. Deixassem-no à vontade! Seus jovens anos 

clamavam na ânsia de sair ao sol, andar, varelar atalhos entre os bangalôs, como o seu, de espreguiçadeiras 

silentes e terraços repousantes. 

                O pai viera de São Paulo e trouxera o clinico como o fazia desde há tempos. Logo à noite, 

retornariam. Por ora, o exame demorado, numa dialética sempre repetida – cura lenta, exames periódicos, 

alimentação sadia, muito, muito repouso, excitação nenhuma – entre o almoço e o lanche da tarde. Só 

falavam dele. Que diabo! Afinal, tivera apenas uma violenta pneumonia centrada após numa maldita 

pleurisia com cavernas e tudo! Ora, as cavernas pulmonares! Sentia-se, agora, muito bem. E subiria o 

morro. 

               Os visitantes se foram. Agora, estirado na espreguiçadeira, saboreava aquela manhã de sol a 

provocar-lhe o intimo. Línguas de fogo queimavam-lhe as veias. Uma nova flama aquecia-lhe os 

músculos.Tinha que andar. Já durante a noite, não era febre não! Vira passar-lhe pela mente, aquele par de 

olhos escuros, fisionomia sorridente, riso brilhante de dentes alvos, num jingue balouçante de saia 

vermelho-branca listrada. Acenou-lhe lá adiante, na curva do caminho. Nova moradora da Vila. Doente, 

não. Qual o quê? Com aquela onda maravilhosa de saúde e vida? Teria que falar-lhe. 

              Lá dentro, entre copa-cozinha, a mãe andejava nos afazeres da alimentação. Pobre mãe! As 

esperanças iluminavam-lhe o rosto macerado de vigílias e orações. O médico prometera-lhe mais uns seis 

meses de sacrifícios. Depois,voltariam ambos a casa, na Capital. Ela tudo abandonara, nesse exílio em vila 

climática, na ânsia de devolver ao lar aquele jovem aloucado que mergulhara na piscina do clube após a 

vitória do time da faculdade. Aí estava : dois anos já se haviam escorrido. 



            Olhos fechados, na dormência gostosa daquela manhã iluminada, chegava-lhe às narinas o cheiro 

bom e doce do açúcar queimado para o pudim de leite condensado. As maças polpudas, no primeiro 

cozimento, espalhavam pela casa o gostoso odor de polpa macia e saborosa. Na gaiola, o canário saltitava 

curioso entre o bebicar da água e um dos ramos da samambaia balouçante que lhe atiçava as delicias do 

verão. Era agora. Sairia sem que a doce e querida carcereira o percebesse. Ela o perdoaria, na volta. 

            Deixou a espreguiçadeira, caindo-lhe aos lados as revistas e jornais. Andou a estreita vereda entre 

canteiros de brilhantina e camaradinha colorida. Abriu cuidadoso a cancelinha azul e ganhou a estrada 

poeirenta. Um leve estremeção mexeu-lhe os músculos. Estranhava as passadas largas, fugidias. Tinha que 

se habituar de novo, aos passeios. Olhou ao derredor. A manhã esplendia. Alargou a vista. As nove horas 

na vila eram de paz e sossego.Ouviu ao longe,bem longe,lá no alto, uma voz acariciante que cantava 

blandiciosa e suave. Firmou a vista : Ah! Lá estava ela entre um bando de jovens, derreada e fascinante por 

sobre a pedra da capelinha, a saia listrada afofada em longo circulo. Canto de sereia! Ela acenou . Iria. 

            O caminho velho era cheio de pedrouços. Logo no inicio sentiu que os músculos inferiores lhe 

retezavam os joelhos. Andava mal. Um leve rubor tingiu-lhe o rosto, esquentou-lhe as têmporas. O coração 

batia com mais força. Dispendia energias por demais. Continuou. Subiria o morro. Ela lhe acenara. Uma 

onda maior de cansaço ameaçava-lhe os passos, a respiração, os batimentos. Mas iria. Ela lá estava. 

Acenou-lhe. Ela correspondeu. Já lhe adivinhava o sorriso lindo. Prosseguiu. Os passos eram-lhe tardos. 

Havia uma íngreme curva a subir. 

            Parou entre os toscos degraus de pedra. Enxugou o suor que lhe banhava o rosto. A camisa 

ensopara-se. A respiração era ofegante. Uma onda quente, queimava-lhe o peito. Chegaria até o alto? Pobre 

mãe! Se adivinhasse o feito . . . Súbito, um golfão maior, queimou-lhe a garganta, sufocou-o 

momentaneamente. Engoliu a custo a massa emoliente e tépida . . .  

           Meu Deus! . . . 

           Quando o levaram banhado em sangue, a mãe lidava ainda com a torta e o pudim. Parou atônita ante 

os estranhos, incapazes de explicar. Na espreguiçadeira, o corpo frio e sem vida, era uma só, mancha 

avermelhada  e sinistra. 
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                                              O   MILAGRE  - RUBIÃO JUNIOR 

 

 
               Muito raramente ela subia o morro. Mas  o seu diálogo com o Santo era diário e freqüente. À 

tarde, quando o dia findava, ela dava cabo das trabalheiras do Hotel e então se recolhia, num suspiro de 

cansaço e de desafogo. Punha-se recostada no vasto leito, janela aberta frente à massa espessa do morro, lá 

bem lá encima, e terço na mão, começavam os diálogos muitas vezes entrecortados pela irreverência dos 

netos que lhe invadiam o merecido repouso. Ele bem a entendia. E como dialogavam! 

               Dispensava-lhe outros sacrifícios. Pois sabia que daquela mesa alva de louça rebrilhante e talheres 

luzidios saia, mais do que de listões e quermesses concorridas o certo subsídio seguramente pingado na 

construção lenta, porém continua, de seu novo templo em ereção cujo primitivo modêlo vinha de distante 

aldeia medieval, berço lusitano do Sr. Guimarães, o construtor. 

               Ela herdara dos antepassados peninsulares aquela fé ingênua de devoção sincera arraigada num 

coração puro, aberto à crença simples e profunda nos poderes celestiais. I Vangelii, soletrados desde a 

infância remota em Pontremole, trazidos entre o ondear inseguro da travessia, acompanharam-na pela vida 

em fôra como sinal firme de esperança no novo mundo. Aqui, na modesta Vila, ela mantinha aquela mesma 

crença pura de uma alma simples. O Santo a amparava e lhe dava força. 



               Agora, os tempos estavam difíceis. Havia falta de material para a construção. Não havia dinheiro 

e os materiais subiam de preço a cada dia. Estava ameaçada a obra. Ela não esmoreceu. Vencera tantas 

dificuldades. Intrépida por temperamento, não se apercebia do feminismo imanente que lhe acalorava os 

ímpetos. Era preciso que o Santo a ajudasse. Já pedira demais, aos hóspedes. Agora, era preciso um auxilio 

do céu. De que jeito? O Santo que resolvesse. 

               Já ganhara tantas lutas com a comissão das obras. Veja-se : quando se cogitou da construção do 

novo templo, surgiram os entendidos locais com os óbices : não há máquina que suba a vereda íngreme 

para aplainar o cimo do morro. A tração ferroviária abalará os alicerces. Ela não teimou. Não era da sua 

alçada. Mas convocou os engenheiros de fora e ofereceu-lhes um suculento “minestrone” à moda 

pontremolesa regado a finos vinhos estrangeiros. No meio do ágape, ela propôs-lhes o duplo problema. 

Eles riram-se gostosamente da sua simplicidade. Mas quinze dias depois, a planta foi aprovada e as obras 

começaram. 

               Pois agora, esse impasse. O Santo entendia a sua preocupação. E haveria de socorre-la. 

               Os horários, naquele tempo, eram assim: às dezesseis e meia da tarde, subiam de São Paulo via 

Tibagi – Noroeste, dois trens de passageiros. À noite, às vinte e três horas, desciam os trens do Interior para 

a Capital. Na pequena Vila, esse era o momento que congregava na Estação os moradores frente ao 

Botequim aberto para o café, os pastéis, vez por outra, a água tônica. Caninha não havia. Então, era o 

trança-trança de passageiros que desciam para a pousada ou o lanche apressado de salgadinhos e doces 

reforçando o resto da viagem. Servidores da estrada, compradores de revistas e jornais, curiosos e 

tresnoitados trocavam palavras sobre a política, a vida, a noite e o frio. 

              Foi quando, numa noite, desceu do trem noturno um senhor alto, belo, elegante e alinhado. Em  

contraste frisante com os passageiros que desciam via Capital. Dirigiu-se ao Botequim pedindo um café. 

Pousou no balcão, linda pasta de fino couro brilhante, resplendendo em seus metais. Enquanto tomava o 

liquido, circunvagou os olhos claros, límpidos, pelos circunstantes mais ou menos encabulados. Pagou, 

cumprimentou a todos com leve tocar do fino chapéu e dirigiu-se para os lados do Hotel. A Vila não tinha 

iluminação. E ele perdeu-se na escuridão da noite. Não constou, no livro de registro dos dois Hotéis da 

Vila, a passagem desse viajante. Ninguém discutiu o fato. Uma como que temerosa discreção abafou 

qualquer comentário. Mas dias depois, lá no morro, ao acender o lampião da tarde, o velho Frederico 

encontrou dentro do nicho da capelinha, uma linda pasta com milhares de notas de valor. 

              À noitinha, invadindo o quarto da Nona, a criança travessa ouviu-a balbuciar risonha, olhando lá 

no alto, a capelinha iluminada pela luz da lua : 

    -        San Michele ou San Raffaello? .  .  . 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 27/05/1983 ) 

 

 

 

                                                         NONA  E  A  NHANA 

                                        ( Coisas  de  Rubião Junior ) 

 

 
            A tarefa principal, todo fim de tarde, era juntar os sobejos da comida feita sempre com 

prodigalidade evangélica e sair pelos atalhos a surpreender à beira dos dormentes já assentados, os muitos 

tarefeiros a descansar da jornada. Seus ombros arcados, a postura largada de um trabalho extenuante, 

davam aos olhos aquele brilho dos tristes chegados ao último degrau da sobrevivência. 

               Então, a Nona, ar bonachão de matrona antiga, saudando um a um, ia recebendo da Nhana que a 

acompanhava, os pratos de ágate azulado tirados do cabaz. E do caldeirão ao lado, saia a sopa fumegante, 

cheirosa e nutritiva. A cada um, a côdea de pão e carne. Fez de cada trabalhador, um pupilo e então, já 



habituados, um deles escalado no fim do dia, olhos postos lá longe donde se divisava o telhado encardido 

do hotel, gritava aos demais em expectativa :- A Nona vem vindo com a Nhana! 

               E havia então, a compensação gratuita de um dia de cão. Por esse anônimo contributo 

desinteressado e humano, todos os engenheiros da Estrada se tornaram amigos incondicionais de velha e 

bondosa senhora. Mas quem era a Nhana? 

              Nunca ninguém soube. Talvez uma cabinda  rolada pelos caminhos. Saída quiçá, das últimas 

senzalas que a libertação largou ao Deus dará. Nunca falou da mãe. E o pai, nem sequer sabia se o tinha 

tido. Contava já seus trinta e tantos anos quando chegou naVila coincidentemente com os trilhos da Estrada 

de Ferro Sorocabana. 

             Alta, esguia, peitos chupados, tinha no rosto uns olhos tranqüilos que às vezes iluminavam um 

largo sorriso numa bocarra de máscara africana ornada de uns incisivos grandes e amarelados pelo cigarro 

de palha. Andar largo disfarçando pés descalços sob a saia rodada. Do lenço branco feito alvaiade, 

colocado originalmente na cabeça, à semelhança das monjas vicentinas, saiam as falripas branquinhas de 

um pixaim vivido. Casada, viúva, quem o sabia? Filhos? Espalhados por esse mundo de Deus. 

              Apareceu  numa tarde, rodeando o cercado à frente do hotel, mal disfarçando a andança. A Nona 

questionou-a : - Quer comer? Fez que sim com a cabeça. Enrodilhando-se junto ao arame, comeu 

vorazmente. A fome era de dias. A sensível matrona foi mais longe :- Quer ficar? É trabalho duro de hotel, 

com horários ingratos. Fica? Um voltear de ombros foi a resposta. 

               E ficou. Os anos correram. E tornou-se querida. E insubstituível. Tinha suas safadezas. No 

estreito quartinho de tábua, atrás da despensa, havia sempre sob a cabeceira seu traguinho de aguardente. 

Que exagerado, dava-lhe alvará de discretas escapadelas a misteriosos deambulares começados pelo sopé 

do morro, indo perder-se na escuridão da noite. Mas voltava. Sóbria, enigmática, respeitável. O trabalho 

era, na cozinha, perfeito. 

               Assimilou com perfeição todos os hábitos, exigências e responsabilidades da Nona. Programava 

os menus consoante o gosto dos hóspedes. Sabia cumprimentar os que lhe eram simpáticos e afastava os 

importunos. Chegou a engrolar, melhor do que os familiares, o difícil dialeto da Nona. E como se 

entendiam! Quando a Nona viajava para compras, nas proximidades da festa do Santo, era ela quem dirigia 

a cozinha. E tudo saia bem! Quando Junho chegava e com ele, a turba dos netos da casa, a Nhana se via 

louca. Quem comanda, a rigor, um exército de crianças mimadas pela avó? – Nhana, me dá um pastel? – 

Num dô! É pro butiquim! Vá e compre lá! Coisa ruim! Olhava ao derredor, e enquanto a Nona se distraia, 

de propósito, ela enfiava um, na boca da criança e, com um tapa no trazeiro, punha-lhe outro nas mãos: - 

Saí, moleque! 

             Ah! Nhana. Quanta coisa linda você inculcou no coraçãozinho daqueles  netos  endiabrados! 

             No grande dia do Santo, quando a procissão descia o morro, para subir depois, ao som da banda 

estridente, você ficava na porta da cozinha, humilde e apagada, a atirar beijos devotos ao Andor enfeitado. 

Como tudo passou, Nhana! 

             Quando a Nona morreu, na cidade, você saiu uma noite e não voltou mais. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 03/06/1983 ) 

 

                                         

 

                                                             BALADA   DA   CHUVA .  .  . 
 

 

                                   Inverno. Melancolias 

                                   Errando, à toa, nas ruas . . . 

                                   As  minhas mãos estão frias 

                                   E com saudades das tuas. ( Colombina ) 

 



                                           Amor – um deslumbramento 

                                           Nesta palavra se encerra . . . 

                                           Chuva de rosas e de beijos 

                                           Dos anjos por sobre a terra ( Paulo Freitas ) 

 

                                   Tudo no mundo é ruína 

                                    Sem o teu amor, querida, 

                                    Teu amor é como a chuva 

                                    Para a planta ressequida. ( Olavo Dantas ) 

 

                                              Meu amor foi-se acabando . . . 

                                              Mas a saudade chegou : 

                                              Chuva boa refrescando 

                                              O chão que o sol acausticou. ( Lilica Fernandes ) 

 

                                    Chove a chuvinha lá fora 

                                    Entristecendo o ambiente. 

                                    O sol já se foi embora 

                                    Ferindo a alma da gente. ( Zita de Alencar ) 

 

                                              A chuva cai do telhado 

                                              Fazendo sulcos no chão. 

                                              A saudade é como a chuva 

                                              Goteira do coração. ( Celina Ferreira ) 

 

                                      No dia de Santo Antonio 

                                      Quero a pé, subir o morro, 

                                      Nem que a chuvinha, a jorro 

                                      Traga consigo o demônio. ( J. Butignoli ) 

 

                                                Não brinquem, homens sabidos . . . 

                                                Não provoquem eternas leis . . . 

                                                Dos mundos desconhecidos 

                                                Há um autor, bem o sabeis ! ( Zita de Alencar ) 

 

                                       A incógnita do Universo 

                                       Não se resolve na mesa, 

                                       Dos homens da ciência ou do verso 

                                       A chave geral, no Alto, está presa. ( Zita de Alencar ) 

 

 

                                                                             ( A Gazeta de Botucatu – 10/06/1983 ) 

 

 

                                                                  MARINA  PASSOS 
 

 

                      Nossa amizade  firmou-se nos corredores da Normal quando, turmas contemporâneas, 

andejávamos os intervalos das aulas no alegre papaguear pelos corredores, dando vazão ao espírito jovem, 

cheio de ideais, na antevisão de amplos horizontes do porvir. Fazia-se então, planos cada qual mais belo e 



ousado. Descobrimos ali, incidentalmente, que éramos do mesmo dia, do mesmo mês e do mesmo ano. 

Descoberta ruidosa, que nos surpreendeu prazeirosamente. Ela, era mais velha, em horas. Apenas. A 

curiosidade levou-nos a uma original pesquisa. Não havia, entre umas centenas de alunas ao todo, um caso 

igual. Isso firmou uma amizade que o correr dos anos sedimentou com raízes profundas, fluindo 

transparente pela vida em fora. 

                      Com Judith Pontes, visitâmo-la pelo seu noivado. O casamento e a maternidade fixaram-na 

de vez, aqui. Houve uma outra coincidência : nossa costureira. Os mesmos gostos : linha francesa, “deux 

pièces”, prática, simples, elegante. A sobriedade foi o toque natural de sua distinção. Podia ter sido 

ostensiva e chique. Não o foi. A distinção vinha-lhe do berço. 

                      Amigas, nunca nos visitamos. Não era preciso. Nossos encontros freqüentes reatavam-nos 

diálogos como que anteriormente interrompidos. Os pontos de vista eram iguais. O tom alegre, otimista, 

era o seu característico. Não se deixava vencer. Aceitava a realidade. Dominava-a, com espírito superior, 

nobre. Vez por outra, a comunicação fazia-se por telefone. O seu, ficava-lhe à cabeceira. “ – Podemos 

conversar à vontade. Estou recostada e a prosa não me cansa”. 

                     E o dialogo era descontraído, alegre, através do qual perfilava-se naturalmente seu espírito 

superior, a grandiosidade de uma alma admirável, alicerçada num despreendimento invulgar, num doar-se 

como pauta natural de uma existência bem traçada. Nunca teve lances de feminismo exacerbado que tanto 

diminuem o perfil da mulher. Foi dama. Dessa reserva que dia a dia, rareia. 

                    Ela relutou em participar da Academia Botucatuense de Letras, quando da sua criação. Veio 

ter conosco. “ – Como aceitar o convite? Não sou intelectual. Não escrevi livros ou sequer artigos”. “- 

Você deve aceitar, dissemo-lhe. As grandes obras, nem todas, estão impressas em letras. Muitas, e valiosas, 

estão no contexto social. E você foi a alma inspiradora dos grandes feitos filantrópicos-sociais que tanto 

enriquecem a Botucatu dos nossos dias”. 

                    Desde então, mais uma vez nos encontramos prazeirosamente, em nossa querida Academia. 

                    De uma feita, veio-nos o convite. Mais incitamento e aceno : “ Amanhã, devo proferir uma 

palestra na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a convite do Departamento de Geografia. Trata-se de 

uma viagem através de “slides”, parodiando Júlio Verne. Vamos?” Fomos. 

                    A manhã correu rápida. Ela separou um roteiro belíssimo. Um autêntico périplo. Desde Natal. 

Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Marrocos, Grécia, Israel, Índia, Chia, Japão, Estados Unidos, 

Natal, Bahia, Rio e São Paulo. E Botucatu. Narrativa tranqüila, segurança de informações, observações 

interessantíssimas, história bem sedimentada, dados originalíssimos. Anedotas inteligentes, revelando-se 

então a “connaiseuse” brilhante. Um pormenor muito precioso : em todos os “slides”, lá estava ela fina, 

elegante, jovial, risonha, fotografada pelo esposo com excessos de carinho. Nos umbrais do Alhambra, nas 

corcovas do dromedário, vestida com o “sari” indiano, repousando em “pose” no dorso deitado do 

gigantesco Buda de Pegu, entre Rabgoon e Mandalay, na distante Birmânia. 

                   A palestra que ela temia fosse sensaborona e cansativa, começou com o recinto lotado. Nos 

intervalos, foram-se chegando outros alunos de outras classes, curiosos pelo entusiasmo dos colegas. O 

auditório extravazou pelos corredores afins. Foi empolgante. 

                   Elegância, discreto encanto, irradiante simpatia, uma vida inteira dedicada com firme 

determinação às causas nobres, reflexo cristão de uma formação autentiva, cultura e distinção eis o que 

você deixa atrás de si, grande alma. Com Heminguway, “o  mundo chora quando alma assim, se vai” 

                  Ela  foi presença asídua e fiel quando o luto e a dor nos visitaram.  

                 Marina. Caríssima. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 17/06/1983 ) 

 

            

 

                     UMA MANSÃO NO VELHO RUBIÃO JUNIOR 



 

 

                    Uma vez descoberta pelo seu clima e pela sua altitude, a pequenina vila, apêndice discreto da 

cidade grande, viu chegarem as criaturas suportando cada qual, consoante suas forças, as penas do 

tratamento reabilitador. Nem todos, por´[em, eram doentes diagnosticados. Magistrados, engenheiros, 

aposentados, capitalistas, políticos, ali se reuniam por uma temporada, fugindo à sufocação de uma 

paulicéia  com vestígios evidentes de uma desagregação. Ali, a cura era certa não só para a tuberculose 

como para as neuroses, as surmenages e quejandos males da sociedade moderna. Até para males de amor, 

era boa. E quantas curas! 

                   Com eles, uma súbita transformação. A paz de uma casinhola modesta de madeira caiada vinda 

do começo dos fogos reunidos na planície defronte da visão religiosa da capelinha lá no alto, começaram a 

surgir os lindos bangalôs de terraços floridos, escadinhas em gradinata, um jardinzinho à frente com a 

indispensável cancelinha azul apertada entre a cerca-viva de madressilvas em flor. Figuração graciosa da 

“belle-époque” em agonia. 

              A pequenina Vila até então, era o similar pitoresco de um burgo medieval cortado abruptamente 

nos começos do século pela ferrovia que demandaria, numa antevisão arrojada para o amanhã, os cabeços 

andinos. Não estranhe o leitor, não. Aquelas linhas paralelas plantadas um dia na demanda de um Oeste 

distante e infinito estão hoje, numa conexão surpreendente de oito ou mais paralelas em trilhos, a ligar a 

distante Arica no Pacífico, ao oleoduto Juquiá-Santos, no Atlântico.  

              Mas aquele tempo ainda não era assim. 

              Com o advento do ferrocarril, surgiram duas lindíssimas mansões. Para férias de inverno : aquém 

dos trilhos, do lado de cá, a dos Martins Costa. Além-trilhos, do lado de lá, a magnífica “ferme” do Deca 

de Barros. Está ultima, em autentico e fiel estilo suíço : telhado de muitas águas, os indefectíveis sótãos de 

venesianas verdes, trepadeiras de um vermelho escarlate como nos cumes alpinos, grimpando as paredes 

branquinhas ao sol. Inteirinha rodeada de arvores gigantes de um espesso e repousante verde vegetal. 

Ingressava-se na herdade, pela frente, ascendendo um forte aclive margeado por vetusto eucaliptal que à 

passagem dos ventos gemia em harpas cólias. O chão batido, rendilhava-se ao sol radiante, numa evocativa 

paisagem proustiana. Lá no alto, espraiava-se a vasta herdade. As crianças contornavam o imenso 

alambrado. Preferiam bem mais longe, a entrada de serviço. 

              Nhá Vita, esposa do caseiro, comandava a horta, o pomar, o galinheiro. Ia-se a compra de ovos. 

Um bando de crianças em férias, saboreando as delicias  de um vasto pomar de pomos doce-dourados. 

Enquanto a bondosa caseira contava e recontava os ovos quentinhos, da última colhida, a turma de 

diabretes ensaiava os mais fortes e altos troncos. Depois vinham os balanços, a visita ao aviário à gaiola 

dos sagüis. 

              As mais afoitas, curioseavam uma espiadela às dependências da mansão. Pé-ante-pé, ganhavam o 

terraço dos fundos, passavam pela espaçosa cozinha suíça de metais argentados. Pelos corredores internos, 

ganhavam a vasta sala de jantar de onde partia para o andar superior, uma belíssima escada em caracol. 

Além, sob os raios do sol matinal coados pela vasta porta envidraçada, ficava a sala de estar, mais além, 

um piano de cauda romântico. Às rendadas cortinas brancas, luminosas à luz exterior, refletiam a beleza 

dos móveis torneados, dos bibelôs de Sévres, dos quadros brilhantes. Num canto um nu de Carrara 

despertava a malicia dos diabretes. 

             Até que Nhá Vita chegava com o cestinho de ovos e espantava a criançada curiosa. 

             A volta se dava pelos caminhos mais longos, vadeando o bosque imenso que ia além da Casa de 

Santo Ignácio, hoje. Porque essa  inesquecível mansão, mais viva na memória que a de Rebeca, gravou-se-

nos como uma das mais lindas imagens de uma época romântica. 

 

                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 24/06/1983 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 



                                                PAULO    SETUBAL 
 

 

                 Na continuidade de um esmerado e ininterrupto de culto ao idioma e preservação do patrimônio 

cultural tão desgastado hoje em dia, vem a Academia Paulista de Letras – e aqui, um cumprimento muito 

admirativo e respeitoso aos nossos caríssimos Dr. Marins e Hernani, vem, dissemos, de reviver para o 

presente literário, contaminado e solapado em seus históricos alicerces, a inteira obra de Paulo Setúbal, 

ocasião em que se homenageia  o transcurso dos noventa anos do poeta, jornalista e romancista tatuiano.  

                Paulo Setúbal foi a coqueluche dos anos trinta. Quando normalista sabíamos de cor, cada estrofe 

daqueles memoráveis versos, como :  

 

                                       “ À noite o luar, que fulgura,  

                                          Por tudo estende o seu véu. 

                                          Brilham estrelas na altura. 

                                          Uma infinita doçura 

                                          Penetra os campos e o céu”. 

 

              “Alma Cabocla” foi seu ponto de partida. Traz em cada página versos sedutores de simpleza e de 

graça. Rescendem um cálido e sincero amor às coisas simples, ao ambiente caboclo rico em suas 

manifestações da terra, da exuberância da fauna, do ubertoso do solo, das noites calmas, dos luares 

romanescos e idílicos. A graciosa coletânea, passando pela farpa mordente de Lobato mereceu pronto lugar 

nas colunas jornalísticas : ali estava um Brasil límpido, genuíno, incontaminado do prurido  nacionalista 

xenófobo que incendiou a época. “Alma Cabocla” é Brasil manifesto nas raízes humildes de seu povo, na 

religiosidade de sua formação, na grandeza de seu trabalho : 

 

                                        E eis o sitio. Por tudo aqui eu leio 

                                        Memórias do que deixei. 

                                        Eu saio, pois, num passeio, 

                                        Rever, com dorido anseio, 

                                        As coisas que tanto amei. 

 

                                                No pasto, o zaino e a ruana 

                                                Lá estão . . .Que amigos fiéis! 

                                                Além, à luz meridiana,  

                                                Verdes touceiras de cana 

                                                Fulgem em verdes quartéis. 

 

                                      Em frente, limpo e varrido, 

                                      Fica o terreiro do chão: 

                                      É aí, depois de colhido, 

                                      Depois de seco e batido,  

                                      Que se peneira o feijão. 

 

                                                Raspas de clara mandioca 

                                                Secam ao sol, num tendal; 

                                                E range a  rude engenhoca 

                                                Que num tardo burro desloca, 

                                                Tranqüilo, patriarcal. 

 



               Nacionalista profundo, dono absoluto dos segredos do idioma, Paulo Setúbal, como José de 

Alencar, deu vitalidade às letras pátrias sem adernar para o catastrófico maremoto dos nossos dias. É 

elegante, é sóbrio, é puro e é prazeiroso de se ler. 

              O poeta ficou nessa obra-prima de graciosidade, vigor e beleza. Depois surge o jornalista, o 

articulista, e por fim, o romancista histórico. Muito se há de dizer desse escritor primoroso. Citamos hoje, o 

poeta. 

             “Alma Cabocla” é um precioso relicário. As memórias afluem e se coligem cronológicamente 

dando ao inteiro contexto, a paisagem poética de uma meninice plasmada em meio rural, entre a gente 

simples e boa do campo, aqui e ali, entremeadas as cenas daquele cromo bucólico que só encontramos em 

Diniz ou Eça. Eis que mimo poético : 

 

                                                “ E o pomar . . . Ruas inteiras 

                                                   De altas arvores senis : 

                                                   São araçás, são mangueiras, 

São frondosas laranjeiras, 

                                                   Sombreando o asilo feliz. 

 

                                        

               A idéia flui saborosa, tão ao gosto brasileiro, que dir-se-ia um favo de mel vertendo o dulcoroso 

filtro do mais castiça, da mais ingênua e pura poesia nacional, na qual bem poucos se sobressaem. 

 

                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 01/07/ 1983 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                        “ALMA  CABOCLA”  E  LUIS CARDOSO 

 

 
             Há de se contar – o que bem poucos sabem – da influencia exercida por “Alma Cabocla” nos 

meios intelectuais botucatuenses. A Escola Normal liderava toda e qualquer manifestação artística. O 

famoso Orfeão do Prof. Mattos possuía um variado repertório, inclusive hinos cívicos já ensaiados que 

despertavam pelo seu volume coral a três vozes, uma grande e incontida surpresa ao visitante ilustre que 

aqui aportasse na época. 

                Botucatu recebeu e registrou na sua crônica histórica, visitas as mais ilustres e importantes. 

Assim, na década de trinta, saudou o Núncio Apostólico Dom Aloísio Mazzela, de passagem, por horas, na 

cidade. Ao entrar no recinto da Escola, o Orfeão, numa demonstração vibrante, rompeu com o Hino do 

Vaticano, ensaiado há apenas quarenta minutos antes. Tudo no original. 

               Quanta vivência, quantas glórias acumuladas então. Seguiram-se depois, outros, como uma alta 

personalidade argentina, embaixador no Rio, ela saiu-se o famoso Orfeão vibrando em “ Desde el pueblo . . 

.”. O 14 de Julho, feriado então como o símbolo da emancipação dos povos, tinha programa especial e 

cantava-se a Marselhesa tão bem quanto o parisiense. Ah! Aqueles tempos! . .  . 

               Não faltava na programação, a declamação, além dos vibrantes improvisos de Wagner ou de um 

Silvio Galvão. De permeio, a poesia de Dina Cardieri, Zezé Camargo e outras mais, que empolgavam o 

ambiente vertendo em expressões e gestos, a “Alma Cabocla”: 

 

                                               “Ouvir a Natureza! Esse gemer plangente, 

                                                  Essa apagada voz de surdinas estranhas, 

                                                     Que vem dos ribeirões, que sobe das montanhas, 



                                                         E acorda, dentro dalma, em nossa soledade, 

                                                              Um místico pungir de mágoa e de saudade”. 

 

Ou então : 

 

                                               “Certa vez . . . Vá, não cores desse jeito! 

                                                     Era de noite. Arfava-nos o peito. 

                                                         Ardia em nós, um lânguido desejo, 

                                                             Tomei-te as mãos . . . Sorriste . . . E aí, num assomo, 

                                                                 As nossas bocas, sem sabermos como, 

                                                                       Famintamente uniram-se num beijo! 

 

              Mas Paulo Setúbal influenciou muito mais ainda, o nosso maravilhoso ambiente cultural. “Alma 

cabocla” foi rastilho que de súbito incendiou, iluminou e se apossou da alma brasileira. E aqui, nesta 

Botucatu querida, converteu-se em música. E que música!. . . 

              A tonalidade romantica de bemóis e sustenidos reveste os poemas setubenses. O delicioso encanto 

de suas mimosas páginas inspira Luís Cardoso que leva para a pauta musical os mais belos poemas 

escolhidos. 

              Seminarista maior, em Averbode, a Primeira Grande Guerra invadindo e destruindo a resistência 

belga levou o jovem, após mil peripécias, a refugiar-se na França, onde se juntou ao irmão José Cardoso, 

estudante de violino em Londres. Conseguem atravessar o Atlântico e, quando aqui chegados, cada qual 

mudou os rumos da vida. 

              Luis Cardoso foi jornalista. Professor de Música, na Normal. Alma inquieta e sofredora, tornou-se 

grande organista e compositor. Com o brilhante cabedal cultural e humanístico de que era dono pontificou 

na sociedade de então. Escreveu, pela primeira vez, a pedido de Angelino de Oliveira, a famosa “Tristeza 

do Jeca” para a inauguração do “24 de Maio”. 

          “Alma Cabocla”contagiou-o pela cativante beleza. E ele compôs então, para a imortalidade na 

Música, lindas canções com o texto de Setúbal. “Sob um Pessegueiro”, “O Último Verso”, “Certa Vez”, 

“Idílio”, “Sê  Feliz!”. 

 

                                              Foi pelo tempo alegre da moenda 

                                                  Quando, aos quinze anos, tudo nos sorria,  

                                                      Que nós tecemos juntos, na fazenda, 

                                                            Toda uma história da infantil poesia. 

 

                                                                    Foi desde então que na minhalma eu trouxe, 

                                                                         Como lembrança deste amor fagueiro, 

                                                                                 Esse beijinho estaladinho e doce, 

                                                                                       Que nós trocamos sob o pessegueiro”. 

 

 

                                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 08/07/1983 )      

 

____________________________________________________________________________________   

 

 

                                   SOBRE AS OBRAS DE PAULO SETUBAL    

 

 



            Poeta, jornalista, cronista, historiador de profundas raízes, eis que descendia das remotas 

monções paulistas, Paulo Setúbal firmou-se como romancista, pela “Marquesa de Santos”, seguindo-se-lhe 

uma larga série de valiosas obras firmadas todas elas na vida colonial brasileira. A critica severa aponta-lhe 

deslises pois que a criatividade assenhoreia-se dos fundamentos históricos e retoca-lhes os contornos com 

excessiva fantasia. Não trataremos do historiador. 

              Seduz-nos em Paulo Setúbal o homem integro, o espírito superior, o intelectual autêntico de 

linguagem escorreita, amena e sedutora, de pensamentos lúcidos, de expressões elegantes, de sintaxe pura. 

Sobretudo, sua alma admirável. 

              E chegamos ao “Confiteor”. É o testemunho de um cristão autentico. Embora escrito há várias 

dezenas de anos, é livro atual. É para o momento. Para o exato momento histórico que atravessa não só 

nosso país como toda a humanidade. Em que a crise religiosa em pós de um progressismo desenfreado e 

atordoante, viu abalados os alicerces de uma civilização duas vezes milenária. 

            “Confiteor” é um convite à introspecção. Resume todos os problemas individuais que atordoam o 

homem moderno. É o livro do momento. Porque pressente-se que tendo chegado à beira do abismo, a 

humanidade tende, neste ou naquele pálido ângulo, aqui ou ali, a regenerar-se. Porque além do que já foi, 

não é mais possível avançar. Provê-se um retrocesso, ou destruição final. Então, há de se pensar numa 

volta. 

            A volta pela renovação dos costumes. Então, aqui se conta com a juventude de hoje, humanidade do 

amanhã. Seu Autor foi um homem do século. Um jovem igualzinho ao jovem atual. Palmilhou todos os 

caminhos a que leva a mocidade. Melhor, a que leva o intelectualismo arrogante e ateu. 

           Pois bem : aí está o testemunho de um homem do século. Um moço que viveu plenamente a 

mocidade. Um intelectual que se empolgou do universalismo voltaireano, que se afundou deliciado em 

Guerra Junqueiro. Que conheceu o supremo sarcasmo de rir de Deus. Para quem o “pecado era belo, a 

violência era bela, tudo o que afirma a vida é belo”. Afundou-se no conhecimento kantiano, leu e releu 

Schopenhauer, deliciou-se com Zaratustra e se desvincilhou como inútil, das raízes de berço, dos 

ensinamentos maristas do colégio que o educou. 

           E um dia, encontrou a sua estrada de Damasco. Vivera a vida com intensidade, sofreguidão, com 

ardor. E de repente . . . o golpe terrível que o aturde, que o confunde, que o emociona. Estivera cego, de 

uma cegueira moral, perniciosa. Vivera como bruto, como animal. Era necessário despertar para o Alto, 

para as grandezas do Criador. A acordou, realmente, para a Vida. 

         “Confiteor” tem páginas admiráveis. Há tipos perfilados que por si sós, são uma lição moral de 

grandiosidade infinita. O retrato belíssimo de “Seu Chico”, o professor humilde que fundou o asilo de 

velhinhos de Tatuí, é uma obra prima de grandeza espiritual. É página antológica que deveria figurar nos 

compêndios escolares como luminoso exemplo de humildade e nobreza. 

           Moderno Agostinho, o Autor revive no “Confiteor”, as páginas evangélicas. Como Agostinho, ele 

tem também a sua Mônica. As preces fiéis e profundamente repetidas longos e longos anos no silencio das 

horas mortas atingiem as culminâncias de Deus. 

           O filho pródigo volta ao lar cristão. A ovelha tresmalhada retorna,ferida e sofredora, ao antigo 

aprisco. E nos braços amorosos do Pai, ele deixa os rascunhos, abandona a caneta e repousa, para sempre, 

em seu seio Protetor. 

         “Confiteor” é obra póstuma. Foram encontradas suas páginas, no fundo de uma gaveta e, tal como 

estavam, foram impressas pos-morte, numa homenagem muito sentida a seu Autor. 

           É uma mensagem de Fé. É o testemunho inconteste da grandeza de Deus. Vale a pena ser lido. 

 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 15/07/1983 )     

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



                                         PROF.  MILTON    MARIANO 

 

 
                     Com a sua costumeira e cavalheiresca atenção de enviar-nos, aos acadêmicos amigos, as 

páginas impressas de seu discurso pronunciado em Março último nesta cidade, quando do transcurso, em 

sessão solene, dos dez anos de nossa ABL. 

                    Temô-lo em mãos e lêmo-lo com imenso prazer. Vale a pena. É uma peça oratória rara. 

Acadêmica malgrado os tempos, como o próprio Autor, pertencente aos nossos quadros de honra, e nosso 

assíduo e sempre benvindo companheiro. Riquíssima, na abrangência de um tema universal : o homem 

frente ao mundo atual que o cerca presa a estorcer-se no difícil, diríamos – quase intransponível – circulo 

que o aperta, o sufoca, nos dias crepusculares que aí decorrem. E, dentro dessa elucubração, como definir a 

função de uma academia de letras, precipuamente intelectual? 

                    O Prof. Milton Mariano é voz sobejamente conhecida e acatada. É filho de Botucatu e aqui 

sedimentou sua imensa e profunda cultura. Aqui deu muito de si, pela grandeza de nossa terra. No ensino, 

no jornalismo, na Igreja, pode-se dizer que ele encima, como nos clássicos tempos romanos, alista dos 

grandes Cesares da crônica botucatuense. Senão na grandeza temporal, mas na intelectualidade genuína, 

patrícia. 

                   Tem o Prof. Milton Mariano recursos abundantes para mergulhar fundo na complexidade 

movediça de um tema tal, e emergir, a plenos pulmões, trazendo-nos das profundezas abissais com que a 

incógnita do futuro nos ameaça, a fórmula melhor, a senha definitiva que nos assegurará a imensa travessia 

pela qual deixamos em pós, este final de civilização que já agoniza nos estertores de um desenfreado 

progressismo cuja instalação abrupta transformou num montão de ruínas vinte séculos de civilização cristã. 

                  O texto inteiro, seria o ideal. Mas falta-nos espaço. Transcreveremos, sem ferir o contexto, seus 

pensamentos luminares. São excerptos que destacarão, primordialmente, a vida  acadêmica : 

 

              “ Um segundo pensamento, decorrente do primeiro, foi o de inquerir sobre a importância de uma 

Academia de Letras e o que de bem ela pode fazer em favor da comunidade na qual se insere”. 

            “  Parece certo que, de um desejo nascido provavelmente com a Renascença, adotou-se o conceito 

da vida e do mundo, segundo o qual era necessário retirar da Natureza as forças capazes de substituir o 

homem. Esta tendência , no dizer de Laloup, está na origem do movimento cientifico e das criações 

técnicas”. 

              “ É inegável que o progresso técnico e cientifico foi fator preponderante para o surgimento de uma 

nova comunidade humana. Basta um rápido folhear da História para identificarmos o que ocorreu nos 

vários ramos das Ciências. Ciência e técnica, como partes de um mesmo contexto, propiciaram aos homens 

a ocasião de se compreenderem e de se amarem”. 

              “ Como explicar, portanto, o mundo em que vivemos? Como responder aos infinitos “por quês” 

que, diariamente, temos diante de nós, ante tanta violência, tantas guerras, tantas perseguições, tantas 

injustiças, tanta subversão da ordem, tanta fome, tanta  marginalização?” 

           “  Infelismente o poder que a técnica e a ciência conferiram ao homem fez com que ele acreditasse 

que poderia viver só e ser auto-suficiente. 

                 Newton descobriu e nos ensinou que existe uma força de atração, chamada gravidade, que nos 

mantém ligados à Terra; é preciso saber também que existe uma força que nos sustenta e nos transfigura  

interiormente. É o homem na Vertical, que o projeta para Deus. E é esta sua condição de Um com Deus lhe 

permite ser Um com todos os outros homens, seus irmãos”. 

             “Estou certo de que também nesta Academia,  inteligência e sensibilidade caminham juntas e o que 

aqui se busca é a Sabedoria. Advém dessa busca e do equilíbrio entre o espiritual e o material toda a força 

que os homens que integram este sodalício podem exercer junto à comunidade em que vivem”. 

             “E porque acredito no Cristo, como Filho de Deus vivo entre os homens, que aceitou a morte não 

por resignação, mas para vencê-la pela ressurreição, dando-nos a certeza de que um valor maior nos espera, 



por crer enfim que em casas como esta se pode, ainda, falar do Belo, da Justiça, e do Amor, sinto-me com 

forças para dizer : - Feliz Aniversário!”. 

 

                                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 22/07/1983 ) 

 

 

 

                                            SONETO 

 

 
               É apenas um soneto. Sem autor. É, como se verifica, da sabedoria popular. Tem portanto, um 

grande valor. 

               Mas não é só. Veio-nos pelo Correio. Sem sequer indicar alguma pista do respectivo remetente. 

               Mas nós o conecemos. É pessoa muito querida. Gosta de nos brindar com as reservas de sua 

memória admirável. 

               E aí vai a poesia, para regalo e gosto de nosso público leitor : 

 

                                                                           S  O  N  E  T  O 

 

                                                               Na folha da bananeira 

                                                                  O orvalho frio escorreu, 

                                                                     E lá, bem lá na pontinha 

                                                                        Um pingo duro cresceu. 

 

                                                                        Um raio de sol, no pingo, 

                                                                     Como um arco-iris, tremeu . . . 

                                                                  Veio um canário da terra, 

                                                               Baixou o vôo, desceu. 

 

                                                                      Sentou na folha, trilando : 

                                                                          O pingo caiu, gemendo, 

                                                                               E a areia o pingo bebeu . . . 

 

                                                                               Felicidade, Nhá Moça, 

                                                                           É como pingo de orvalho : 

                                                                    -  Nem bem brilhou, já morreu! 

 

 

                                   Obrigada, caríssimo! 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 28/07/1983 ) 

 

 

 

 

                                                                         ANA   LÚCIA  

 



 
              Quando Ana Lúcia nasceu, concretizando uma longa e amorosa espera, lá dos esconsos 

infinitos uma estrelinha de luz fragmentou-se em mil raios felizes e veio circundar seu delicado bercinho 

prenunciando uma sensibilidade incomum. 

                 Mil gracinhas e mimos enriqueceram seus primeiros dias. Um enxovalzinho rico de fofuras e 

cores suaves cobriu seu gracioso corpinho de anjo terreno.  

                Na quentura envolvente do aposento, esperaram-na mudos de emoção, os eloqüentes rostinhos 

travessos das monicas, dos cascões, dos bambis, dos palhacinhos, das bonecas mocinhas, dos carneirinhos 

inocentes, dos lobos maus e chapeuzinhos. Seus primeiros contatos lá no alto do décimo-primeiro andar da 

cidade tórrida, foram as avezinhas do céu a revoarem as torres da Sta. Terezinha, em demanda do infinito. 

               E a meninazinha aprendeu desde cedo a sentir a mensagem das alturas, a ver a beleza dos céus, a 

sentir música do vento, a rascunhar, no seu bloco de cartas, as primeiras manifestações do espírito. 

               De todos aqueles pequeninos ensaios para a vida, ficou-lhe nos ouvidos o doce acalanto com que, 

uma dessas maravilhas eletrônicas, na forma de um cãozinho lanudo, segredava-lhe no sono: 

 

                                                      “ Boa noite, meu amor, 

                                                         Dorme um sono tranqüilo .  .  . 

 

               Era Brahms a iniciar-lhe já no bercinho, a doce música que fascina e se apodera das almas 

abençoadas. 

               Depois, presente raro, ela ganhou ainda nos primeiros vagidos do berço, a graciosa poesia que lhe 

fora dedicada : 

 

                                                                À   ANA   LÚCIA 

 

                                                                                         Rosa Amélia Arruda 

 

 

                                                      És oferta do Céu, doce criança, 

                                                      Todos estão felizes e risonhos! 

                                                      A teus pais vens trazer tanta esperança 

                                                      E aos avós e tios, tão lindos sonhos! 

 

                                                              Vens trazer alegria a muita gente . .  . 

                                                               Isso não sabes, pois és pequenina, 

                                                               Mas logo crescerás e de repente 

                                                               Já estarás uma gentil menina! 

 

                                                       Que Deus te faça sempre bem boazinha, 

                                                       Igual aos teus, que eu conheço tanto! 

                                                       Da maneira em que a vida se encaminha 

                                                       Julgo a Bondade, o maior encanto. 

 

                                                               Meus versos Ana Lúcia, foram feitos 

                                                               Num gesto espontâneo de amizade . .  

                                                               Eles tem com certeza algum defeito 

                                                               Mas te ofereço com sinceridade. 

 

                     Com Euterpe e Polinia como madrinhas, e as bênçãos da estrelinha de Deus, Ana Lúcia já 

executa beethovem ao piano e escreve lindas cartinhas à Vovó. E só tem oito anos. 



 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 05/08/1983 ) 

 

 

                         

                                            A    FORÇA    DA   PROPAGANDA 
 

 

                     Diz  a frase corrente que o “jornal é a toalha pessoal com que o homem lava o rosto ao 

levantar-se”. Pobre toalha  reduzida agora a esfregões ensangüentados. É quase impossível percorrer-se 

hoje as páginas dos matutinos sem que borrifos de tragédia amargurem o dia-a-dia. Não que a apatia e o 

indiferentismo afastem a comiseração e a fraternidade. Mas parece que há uma sádica preocupação em se 

enfatizar, para a venda rápida, as manchetes alarmantes. E os escândalos então? No entanto, há muita lição 

a aprender. 

                    Do inefável Santayana, cujas páginas colecionamos, uma só frase poetisa o amanhecer. Imersa 

na maravilha textual da crônica, assim se expressa : “ . . .e o sol estava só, no meio do azul”. É a mais linda 

descrição do meio-dia. 

                   A permissividade na promoção comercial, que invadindo todos os setores do agonizante 

humanismo desgostou Vênus e Giocondas dando a esta última a ridícula caracterização de Dali, que levou 

“ O Pensador” de Rodin à cloaca; que esbugalhou o olhar tireóideo de Julio César para um par de pernas 

vestidas com nylon; que profanou o sacerdócio e o magistério levando ao rizivel as figuras intocáveis do 

sacerdote e domestre, essa mesma propaganda vem agora de se lembrar de Hudine. E o resultado 

desastroso, ao fazer imergir uma modelo fotográfico em um aquário provocou a ruptura das paredes de 

vidro e ferimentos generalizados suturados com trezentos pontos que comprometerão doravante não só a 

plástica mas a vida profissional da infeliz moça. 

                   Desapareceu do cenário cinematográfico tradicional – não o de após meia-noite – o famoso 

David Niven. Suas últimas aparições na TV, mesmo com a finalidade promocional do bom wisk 

emolduravam-se de um romântico cenário escossês de castelo medieval e parque ajardinado à inglesa. 

Cavalheiro, gentilhomem, amigo de todas as horas de Grace Kelly, a clássica beleza que dava ao decadente 

cenário social europeu uma lição de nobreza e dignidade, foi David Niven o admirável Philleas Fogg, herói 

de “ Oitenta dias ao redor do mundo” que nos levou de volta a Julio Verne no livro, não em figurinhas 

estilizadas. E nos veio a saudade de “ Passepartout”, na caracterização impagável de Cantinflas. Bons 

tempos. 

                  A grande pianista holandesa Ingrid Haebler, exibindo-se em São Paulo com obras de Mozart 

que ela estuda há trinta anos. Questionada sobre a música de vanguarda, confessa-se incapaz de executa-la. 

Sua formação profunda e ampla, sua técnica alicerçada em mestres, não lhe permitem deixar as regiões 

serenas da música autêntica, para os malabarismos heréticos e dissonantes da revolucionária música de 

hoje. 

                 Mozart paira nas Alturas. Conhecê-lo e compreendê-lo interpretando-o, é possuir riquezas 

infinitas. 

                 Uma mostra retrospectiva de obras de Carlos Oswald, pelo transcurso do centenário de seu 

nascimento, exibe em São Paulo nestes dias, cerca de cento e cinqüenta gravuras, entre outras obras do 

artista, filho de Henrique Oswald, compositor da galeria clássica de nossos músicos. Uma de suas telas, de 

grande valor artístico, é uma água-forte : “ A Última Ceia” tema que nos apaixona como centro da 

Eucaristia e como tema pictórico dos grandes nomes do Universo. Nela, Cristo ocupa a ponta esquerda da 

mesa, fugindo ao tradicional. Circundado por seis dos apóstolos, revelam todos juntos uma expressiva  

movimentação de acalorada discussão onde as fisionomias retratam a preocupação maior : 

       -       Serei eu, Mestre? 



                Recém-nascido, despencou, quem sabe, do telhado e perdeu-se no jardim, frágil e faminto, à 

procura da mãe. Encontrado por mãos carinhosas, foi alimentado às colheradas e se deu bem, 

estabelecendo-se entre orfãozinho e protetora, um estreito vinculo de amor de mãe e filho. 

                Ele, um mimoso serzinho alado, uma comum avezita implume. Ela, uma das muitas figurações 

da Bondade. 

                No aloucado noticiário do dia-a-dia, há muita coisa boa a se aproveitar. 

 

 

                                                                                                 ( A Gazeta  de  Botucatu – 12/08/1983 ) 

 

                    

 

                                             PINOCCHIO 

 

 
            Pinocchio – damo-lhe a grafia original, mais compatível com sua personalidade – está 

completando cem anos de vida. Longa existência de um boneco de madeira cujas diabruras conquistaram 

no palmilhar desses muitos anos, muitas gerações de crianças. O fato merece celebração. Na galeria dos 

heróis universais, que se impuseram não só ao mundo infantil como também fixaram-se nos porões da 

memória dos adultos como lastro inservível, ele iluminou para o bem, em cada geração, a almazinha 

ingênua dos garotos endiabrados a cuja mentira caia-lhes por cima a séria ameaça de crescer-lhes o nariz. 

             De todos os traços de Pinocchio, esse é o fundamental. Pena que das irrealidades da primeira 

infância não se tenha mantido para as realidades presentes a sentença do nariz crescido.  

             Haveria a granel, muito nariz precedendo seus donos, nas viradas de esquina. 

            Edmond Rostand teceu um dos mais lindos poemas românticos usando com arte esse apêndice 

facial : Cyrano de bergerac. Mas deu-lhe simultaneamente uma alma nobre. A grandeza de Cyrano não 

cabe nesta crônica. É assunto para outro tema. 

            Fiquemos no mundo infantil. Do qual há tanto, nós e os queridos leitores desta coluna, estamos já 

tão distanciados. Mas há para consolo nosso, uma verdade cediça : todos nós trazemos, dentro de nós 

mesmos, uma criança que não cresceu. 

            Figuremo-nos nela. Pelo menos para esquecer a precariedade do presente e reiterar a Pinocchio, 

neste aniversário, nossa eterna e ardente admiração. Ele não envelhece. 

            Collodi perfila-se dentre aqueles autores clássicos que se imortalizaram dedicando-se ao 

maravilhoso reino das crianças. A literatura infantil é algo difícil e extremamente delicado. É gênero que 

demanda sutileza e profunda sensibilidade. É como música erudita. Solapar-lhe os alicerces fantásticos e 

irreais, é votar-se inexoravelmente ao fracasso. Por isso, há tanta literatice infantil empanturrando 

prateleiras. Essa não conquista o mundo maravilhoso da criança. Os heróis modernos firmam-se num 

comercialismo evidente. Há-os em abundância,voltados para uma ostensiva violência. Mas cinderelas, 

emilias, belas adormecidas, vendedoras de fósforo, chapeuzinhos vermelhos, cisnes selvagens, patinhos 

feios, esses jamais passarão. Os heróis fabricados a traços largos de masculinidade ostensiva e mulheres-

maravilhas, esses, violentaram as portas do reino encantado da criança e de lá desterraram friamente os 

castelos encantados, as cabaninhas de marmelada e chocolate, despejando seus incríveis moradores. 

             Por isso, os livros infantis de hoje não tem a perenidade de Swft, de Andersen, de Madame 

Sevigné, de Collodi e do nosso imortal Lobato. 

             Um dos fatores responsáveis pelo desinteresse dos heróis infantis, é a respectiva ilustração. 

Pinocchio nasceu de um galho seco de árvore nodosa. Geppeto viu-se em dificuldades para aparar esse nó e 

daí, nasceu o nariz comprido do buratini. E esse nariz comprido, longe da interpretação afoita e 

depreciativa que lhe dão alguns críticos abarrotados de psicologia é mais um detalhe engraçado do que 

símbolo erótico cuja área de sexualidade tão teimosamente se pretende hoje imiscuir em toda criação 



artística a ponto de, em generalidades, denegrir o vulto grandioso de Wagner, comemorado há pouco, em 

seu centenário. 

            Pobre Pinocchio em que mãos caiu. Mais boneco de engonço, que seduz pela originalidade; 

desajeitado e cômico ,traz consigo uma mensagem pura formativa que varou um século de plena e 

admirativa aceitação, para agora, em opiniões irreverentes, ser cadastrado em área tão aniquiladora. 

           Falávamos de ilustrações. Há muitas de Pinocchio. Mas a mais verdadeira é a de Mazzanti, 

reproduzida nas mais sérias e honestas traduções. Foi como o conhecemos. Disney deu-lhe formas 

humanas e prejudicou-lhe em muito, as origens genéticas. Há uma versão abrasileirada. Foge à imagem 

literária. Está tudo errado. Sua representação física não corresponde à criação de Geppeto. 

           Pinocchio tem que ser de pau. Pernas e braços alongados, ligamentos em parafuso, chapéu cônico, 

nariz comprido e olhos pequeninos, espertos, de boneco vivo. Esse é o Pinocchio de Geppeto. E nosso. Não 

morre nunca. 
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                 APONTAMENTOS   DA  VIDA  DE  DOM  HENRIQUE 

 

 
             Da forte personalidade de Dom Henrique, nosso primeiro Arcebispo Metropolitano, muito se há 

de falar, encarado como um dos expoentes da cultura humanística nesta  Botucatu afortunada, afeita a 

caracteres invulgares que lhe enriquecem a crônica histórica com uma galeria belíssima de valores 

culturais. 

             Precedido de Dom Luis, capuchinho orador, voltado ao silencio de gabinete na mística franciscana, 

sucedido pelo perfil professoral de Dom Zioni, seu vulto irrequieto, insatisfeito, demandando sempre, nas 

fontes do estetismo, formas singulares avançadas nem sempre entendidas, nem sempre bem aceitas, Dom 

Henrique revolucionou no seu tempo, nosso ambiente interiorano. 

            Uma coisa se evidenciava em suas manifestações : vindo da Petrópolis cultural após o batismo de 

fogo do folclore baiano, Dom Henrique pôs abaixo, na Catedral – antecipando-se ao Concilio Vaticano – 

toda aquela estrutura, para nós orgulho, de baldaquino, púlpitos históricos, altares rendilhados e barrocos. 

E, artista insatisfeito, assim foi em tudo. 

            Desconheceu os serões das quintas-feiras, onde a música de câmera, com autores clássicos, era 

executada em trios de flauta ( jornalista Mascarenhas, Eng. Fleury e nosso saudoso pai ); não chegou a 

ouvir os concertos do Conjunto Orquestral Botucatuense integrado por dezesseis músicos entre piano, 

flautas, violinos, violoncelos, contrabaixo, clarinetas. 

            Para aqui trouxe, para deleite de todos, os sucessivos concertos dos irmãos João Carlos e José 

Eduardo Martins, hoje de renome artístico internacional. Em véspera de suas audições no Brasil e no 

estrangeiro, para aqui vinham ambos para seu derradeiro ensaio, de que éramos nós os beneficiários.  

            Na oratória, poucos ganharam-lhe a cabal aceitação. Que o diga o Prof. Milton Mariano, seu orador 

predileto e com justiça. Dom Melhado era o poeta do agrado geral e o Prof. Vieira Novelli então, e com 

que saudades o recordamos, proferiu suas mais apreciadas conferências, de feliz memória. 

            Assim mesmo, o espírito inquieto de Dom Henrique não se satisfez completamente. Trouxe de 

longes centros oradores notáveis. Entre eles, Dom Helder Câmara. 

            No teatro, ele mesmo compôs belíssimos autos sacramentais. Botucatu já tivera aqui, o Auto do 

Purgatório de Gil Vicente, levado pelos universitários de Coimbra. Mas Dom Henrique escreveu ,ensaiou, 

encenou e fez representar o extraordinário Auto Sacramental da Missa. 



           De uma feita, o Seminário Maior de Agudos aqui representou ( não nos ocorre o autor ) o Auto da 

Paixão. Monólogo inesquecível dos quatorze quadros da Paixão de Jesus. Dom Henrique subiu ao palco e 

esquecido do espetáculo magnífico que se findara, nos recitou o “L’ Ange annonce à Marie”, de Claudel.  

            Um dia, os telefones dacidade tilintaram por horas : Dom Henrique convidava para uma 

conferencia a ser proferida à noite, na Cúria, sobre o Teatro Grego. 

            A sala inteira lotada, Dom Henrique apresentou o orador e mudou, com sua natural espontaneidade, 

o tema : - “Vocês não entendem nada, de teatro grego. O orador vai falar sobre outra coisa”. E o jovem 

monge, recém-saido da Sorbonne, a caminho de Santa Catarina, nos entreteve por duas inesquecíveis horas, 

sobre o valor da Cultura bem sedimentada, discorrendo apenas, sobre a palavra : horto. São coisas de que 

se não esquece. 

           Tristão de Athayde aqui esteve muitas vezes, a seu convite. O interessante da conferência é que, 

salão da Cúria lotado, o orador dirigia-se só a Dom Henrique. E nosso Arcebispo retrucava. E aplatéia em 

silencio, ia de um a outro, sem às vezes entender sequer, o alcance de suas elucubrações metafísicas. 

           Naquela noite, a Farmácia Santo Antonio, do Lacerda, estava de plantão. Os fregueses 

movimentavam-se indo e vindo. De repente, apareceram lá, Dom Henrique e um senhor de idade. 

Esperavam que acabasse a sessão cinematográfica do Nelli, para uma conferência de nível universitário, a 

seguir. 

          E conversavam ambos e discutiam. E com calor, indiferentes ao que se passava ao redor. Prima 

Odila, no plantão, ofereceu-lhes um cafézinho. Aceitaram. E ali mesmo, no balcão, saborearam o gostoso 

coffea. 

          Foi assim, que sem o querer, ouvimos graciosamente, a ultima conferência, em Botucatu, de Alceu 

Amoroso Lima, o já saudoso Tristão de Athayde. 
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              POSSE  DE  ARMANDO  DELMANTO  NA   ACADEMIA 

 

 
           O Dr. Armando Morais Delmanto defendeu em 20 de agosto último, sua tese acadêmica, perante 

uma extrita e qualitativamente seleta assistência, aquela que já se tornou parte integrante da ABL. 

              Presente, uma representação oficial que sempre nos orgulha : S.Exa. Revma. Acadêmico Dom 

Vicente Marquetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano; Vereador Progresso Garcia, dd. Presidente da 

Câmara Municipal; Capitão José Darcy Andreuzza, dd. Delegado da 12ª Delegacia de Serviço Militar; Dr. 

Francisco Marins, que traz com sua pessoa amiga, a representação altamente honrosa da Academia Paulista 

de Letras; Mario José Romagnoli, membro da Academia de Letras de Londrina – Pr; Dr. José Antonio 

Pinheiro Aranha, que retorna a Botucatu depois de enaltecê-la em muito, na Capital; Dr. Minoru Satake e 

Sr. José Toyaki Tamura, da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Prof. Vereador Antonio Carlos  

Cesário. Honrosas presenças. 

              O novo acadêmico discorreu sobre os dois vultos que enriquecem a Cadeira 02 de que é o novo e 

mais jovem ocupante : Alceu Maynard de Araújo e Sebastião de Almeida Pinto, o sempre querido Tião. O 

primeiro, seu antigo mestre na Escola de Sociologia e Política da USP e o grande pioneiro do folclorismo 

nacional. O segundo, de cultura polimorfa. O orador foi muito feliz. Pode condensar nos previstos minutos 

de um discurso acadêmico, a complexa personalidade de Tião : enraizado numa família histórica, não se 

esqueceu do Dr. Jayme, que ocupou no Governo do Estado, a pasta da Agricultura, vulto que a desmemoria 

botucatuense nunca jamais premiou. Mestre de uma geração sem fim de alunos, jornalista, turista 

inveterado por estes Brasis afora; combatente heróico de 1932; político e homem público em várias 

vereanças, presidente da Câmara municipal; escritor,conferencista. 



              Mas sobretudo, o vulto humanitário, exemplo admirável de nobreza, de compromisso leal a 

Hipocrates, de dedicação extremada à Medicina e à causa da saúde pública. Organizador de campanhas 

meritórias, incentivador do mais alto e dignificante civismo, o Dr. Sebastião foi uma das colunas mestras 

da Misericórdia Botucatuense. 

              Antes demais nada, o memorialista. Abeberou-se ainda jovem, da memória dos velhos pais e 

assim sedimentado, tornou-se uma autoridade na história e na crônica botucatuense. Amou esta terra como 

poucos. E sua gente. Que o diga “ No Velho Botucatu”; “Gente de Dante – Gente de Hoje” “Botucatuenses 

na Coluna Sul”. E outras mais, inéditas, que enriqueceram suas memoráveis conferências.  

              O querido Tião amigo de todos, o De La Cierva humorista, o companheirismo, a fidalguia, a 

nobreza feita gente. Que saudade! 

               Sessão litero-musical. E por isso, a presença do Coral da Sociedade Botucatuense de Cultura 

Japonesa, sob a competente direção da maestrina Yoshiko Yanagizawa. 

               Cerca de trinta vozes cristalinas, neste mês de agosto – do folclore e das tradições nacionais, com 

toda a graciosa tradição do Oriente. “ A rãzinha”, música imitativa cheia de colorido; “Sob a Laranjeira” 

evocação romântica e sentimental; “Esperança” meditação profunda e bela mensagem e por fim, “O 

Ursinho”, história patética de um ursinho galanteador.  

               Com a presença amiga da colônia japonesa botucatuense, toda a milenária tradição do País do Sol 

Nascente. 

               Mas toda sessão acadêmica finaliza transformando-se numa agradabilíssima tertúlia. Progresso 

Garcia recordou a influência italiana na vida citadina. O Dr. Francisco Marins que sempre nos obsequia 

com sua palavra, corroborando o acadêmico Armando que pediu, dos poderes municipais, a edição das 

muitas obras botucatuenses à espera do prelo. 

                Mas, surpresa maior e agradabilíssima, a palavra do poeta de Londrina, acadêmico Mario José 

Romagnoli, recitando-nos, de sua lavra, o poema clássico : “ Penso em Deus”. 

                Foi a nota máxima, da noite acadêmica. 
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                               HOSPITAL   DO   CÂNCER : Antonio Prudente 

 

 
               O apelo nos vem agora, neste domingo à noite, de São Paulo. Um telefonema diretamente 

ligado às angustias e incertezas de uma Mulher que nós sempre citamos com Maiúscula porque ela 

concentra em si,toda a grandeza do ser humano : - Dona Carmen Annes Dias Prudente. E temos certeza de 

que agora também,seremos atendida e daremos nós todos, leitores desta coluna, nossa resposta ao grande 

drama : o Hospital do Câncer Antonio Prudente, de São Paulo, está em vias de se desativar por falta de 

recursos financeiros. 

                 Não bastam os recursos que lá acorrem constantemente. Não bastam. O moloch fatídico, maior 

flagelo da humanidade, zomba  de tudo. E voraz, insaciável, nefando, ele abocanha vidas num dédalo 

tortuoso. A cura, que é uma procrastinação da morte, é caríssima. Assim mesmo, mutila, cega, paralisa, 

mumifica até que, num esgar tremendo de animal insaciado, liquida. É o câncer. 

                Já estivemos com Dona Carmen Prudente em outra campanha, através desta coluna. E nossos 

caríssimos leitores atenderam, de coração nas mãos. Foi a Campanha dos pequeninos crucifixos de 

cabeceira para as caminhas de um novo pavilhão infantil, naquele Hospital. 

                Agora, o apelo é outro. Tem outra forma. Trata-se de sensibilizar a alta cúpula administrativa do 

País, para o seríssimo problema. É um apelo profundo partido do coração de Dona Carmen. Trata-se de 



crianças enfermas, em vias de perderem os cuidados de que necessitam. É preciso a todo o risco, impedir 

que se desative aquele setor. E como fazê-lo? 

                Trata-se de endereçar um simples telegrama com o texto assim : “Exmo. Sr. Presidente da 

Republica – Palácio Alvorada – Brasília – Num apelo respeitoso e veemente vg solicito vistas V.Exa. para 

Hospital do Câncer Antonio Prudente – Pavilhão Infantil – São Paulo”. É só. 

                Essa mensagem diz tudo : estamos dentro da Semana da Pátria, nesta terra tão querida, tão 

atingida por tantas incertezas e flagelos, mas que tudo espera da juventude do amanhã. Mais uns dias e 

entraremos então, na Semana da criança. Que pensar dessas centenas de crianças atingidas pelo câncer, aos 

cuidados maternais de uma Mulher que se dedicou inteira, pela vida em fora, a amparar, a iluminar com 

seu sorriso bondade e abraçar em seu seio de Mãe, aquela legião de condenados inocentes? 

                Há outros problemas, dirão. De fato : a seca inclemente e a subnutrição e a fome da criança 

nordestina; as vidas inocentes que as chuvas impiedosas dizimaram no sul. Tudo é triste, acabrunhador. 

Esses, são males temporários. Uma vez passados brota a vida do solo e dele brotam, pelo trabalho 

organizado, pelo amor telúrico, novas fontes existenciais. 

               Mas com o câncer, não. Ele leva tudo de roldão. A moléstia é irreversível . E zomba de tudo, de 

todos. Não seleciona. De suas vitimas, mina-lhes a seiva já nos prenúncios. Quando se manifesta, já se 

radicou pelo organismo e tudo compromete. O prognóstico médico, antes mesmo da biopse, é já um 

atestado do óbito a curto prazo. 

              E porque logo crianças? Porque vidas em flor, inocentes, pequeninas, indefesas? Porque plantar-

lhes aos ombros a cruz pesadíssima de dores e mutilações? Porque marcar-lhes a aurora infantil com um 

próximo e rápido crepúsculo? Polvo terrível que suga-lhes as células numa degenerescência impiedosa, 

rindo-se da ciência terápica quer seja ela primária ou avançada. No final, na batalha maior, ele tudo 

assoberba e a vitima se entrega inerme e passiva. Levando no rosto a marca fatal de uma luta frustrada. 

              O Hospital do Câncer Antonio Prudente – Pavilhão Infantil – São Paulo, precisa de nós. Sejamos 

solidários. Basta um simples telegrama. E nossa ajuda far-se-á sentir no que fôr destinado em verbas, para 

aquelas infelizes crianças. Pensemos nelas. E participemos.  

              Deus lhes pague. 
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                                                         PEDRO    CHIARADIA 

 

 
                 Entre  os familiares, uma centena  de velhos amigos, admiradores e ex-discipulos disse-lhe, na 

tarde cinzenta e fria, o derradeiro adeus. 

                 Pedro Chiaradia. O decano do jornalismo botucatuense. 

                 Com ele floriu a mais bela e rica época da imprensa botucatuense. Nobilitou a comunicação 

escrita fazendo dela, com a grandeza despreendida de um mestre, o porta-voz das legitimas aspirações 

desta Botucatu nobre na grandeza de suas origens. Fez do jornal uma tribuna e por ela filtraram-se os fatos 

históricos que marcaram para a cidade, os grandes acontecimentos. Apreciação serena, equilíbrio de 

opinião, critério nos julgamentos. Severidade para com a solércia  enganosa, incentivo aberto para com os 

planos construtivos, defesa impertérrita das justas causas. 

               Viveu com o povo e para o povo botucatuense. 

             “D’Artagnan da pena”, como dele disse o saudoso Mascarenhas, esgrimia em todas as direções. 

Cavalheiro maneiroso e fidalgo em todas as contendas. Fez do jornalismo, arte e ciência. Despojado de 

ambições pessoais nele entrou e saiu pobre. O que lhe endossa a nobreza de ação. 



              Trazia cultura européia vasta, multiforme, bem sedimentada. Herdeiro da fina sensibilidade latina, 

possuía estilo próprio, inconfundível. Sutil, elegante, percuciente, aligeirava em grandiosos sueltos a mais 

profunda critica. Ia ao âmago sem sangrar. 

              Seus editoriais foram acadêmicos. Sóbrio , antológico, tinha o poder admirável da analise. 

Discernia com profundez os mais surpreendentes e atordoantes acontecimentos e lavrava em sentenciosos 

juízos a mais serena opinião. 

              Viveu intenamente o verdadeiro jornalismo. O jornalismo clássico que não se curva às injuções 

temporais. 

               Como Eça de Queiroz, foi no jornal que ele tanto amou, tudo : paginador,compositor,revisor, 

impressor, chegando mesmo à vassoura e à limpeza dos tipos, desde que ao leitor viesse a edição 

impecável, a tempo e a hora. Foi um herói quixotesco fazendo da imprensa a sua fascinantes Dulcinéia. 

Que, esquiva e fugidia, escapou-se-lhe das mãos consumindo-lhe num grande ideal, os anos e a saúde 

combalida. 

              A fina ironia, a sátira elegante, a penosa imagem do quotidiano que ele tão bem sabia colorir 

compunham o suelto desenvolto que transformava em comicidade hilariante o mais trágico do dia a dia. 

              Nunca mais teremos um Petrus Petronius. 

              Mas, sobretudo, o mestre. Soube rodear-se de gerações de jovens. E, com seu atilado sentido, qual 

minerador capaz, classificou pepitas autênticas. Percebeu os veros talentos e iniciou-os. Sobre sua mesa 

acumularam-se bisonhos ensaios, canhestros versos, tímidos rascunhos. Leu-os todos, com a grave 

autoridade do julgador. 

              Depois selecionou. Corrigiu, aprimorou, riscou, transpôs, suprimiu, tudo levando à linguagem 

escorreita, à manifestação clara do pensamento autêntico, à comunicação concisa, simples, pura. Perfeita. 

             Exigiu, brigou, maguou, enalteceu, depurou, incensou e, finda a trabalhosa fase dos iniciados, 

abriu-lhes, aos reais valores, os largos umbrais de uma caminhada longa e gloriosa. 

             Ele forneceu às letras nacionais, num raro e único exemplo, o mais rico e belo contingente de 

escritores de que tanto se ufana a nossa Botucatu tradicional. 

             A Academia Botucatuense de Letras está de luto. 
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                                                                      BONECAS 

 

 
               Realizou-se em São Paulo, há pouco mais de um mês, uma interessante exposição que atraiu 

numeroso e curioso público. O acontecimento aqui, constituiu-se de singular novidade. Não, nos Estados 

Unidos ou na Europa, onde, segundo o noticiário, o artigo vem sendo objeto de grande procura da parte do 

público e assunto para muita polêmica. 

                  Trata-se de uma exposição de bonecas. “ Poupée” para o francês , “bambola” para o italiano. O 

curioso dessa exposição eram os variados e finos tipos de bonecas expostas. Umas de “biscuit”, a mais fina 

e delicada porcelana; outras, de celulóide ( o que é já raro); umas de feltro, transmitindo ao seu contato a 

impressão agradável de calor humano; algumas de massa ( massa especial da composição e preparo do 

papel ) e outras ainda, de lata, o que é raríssimo. Enfim, todas bonecas. 

                  Dentre elas, numerosos e lindos exemplares, produto nacional, especialmente da “Estrela”, 

fábrica já famosa no ramo. Das bonecas estrangeiras expostas, umas tinham movimentos, o que é hoje 

resultado da maravilha eletrônica . Outras,porém, mais antigas, conservavam aquela imobilidade que outros 

tempos conheceram. Louras, morenas, trigueiras, traziam elas, na maioria, traços evidentes de sua 



nacionalidade. Daí, lindas “frauleins” alemãs, graciosas holandezinhas, espertas italianinhas, quando não, 

as impassíveis inglesinhas de pés grandes, ou as “coquetes” francesinhas de Paris. 

                  Mas todas, trasandando aquela feminilidade encantadora, aquela fragilidade característica que 

apela e desperta, na criança, os primeiros reflexos de maternidade instintiva. Melhor diríamos, que 

despertava, pois muito longe anda hoje em dia a menina, mais preocupada com a bicicleta e a natação, para 

volver-se, horas e horas em seu pequenino quarto a se entreter com as bonecas. 

                 O que se viu na exposição, foram longas filas de adultos, público feminino naturalmente, 

deliciando-se com os encantos das delicadas personagens. Não se registrou a ocorrência maior, de crianças. 

Não. O público que ali estava manifestava seu interesse na compra de tais bonecas para enfeite. Sim, 

porque hoje está muito em voga a decoração enriquecida por lindas bonecas aqui, ali, no quarto, na sala de 

estar, nos aconchegantes sofás ou poltronas. Complemento  moderno, apenas. 

                Ou melhor : talves tenha sentido a mulher adulta saudades de sua longínqua infância, quando 

então se brincava de comadre, de batisado das bonecas reunindo assim, as companheirinhas da família e do 

quarteirão. Hoje tudo mudou. 

                Meninas mesmo, bem poucas são as que se entretém hoje, horas e horas em seus quartos vestindo 

ou desvestindo as bonequinhas. 

                Devagarinho, pela mudança de hábitos, as meninas já se não mantém muito na própria casa; há 

os parques, os jogos ao ar livre, a piscina, o carro da mamãe e assim, bem pouco resta para os cuidados, as 

fantasias, os sonhos com  as  bonecas. 

                Ademais, as bonecas modernas bem pouco deixam para que se exercite a mente infantil. Elas já 

vem prontas. Algumas, com carinhas de mocinhas. Como ninar uma Suzi? Andam, riem, choram, fazem 

tudo, sem o concurso e o carinho das “mamães”. O aperfeiçoamento técnico das bonecas roubou às 

meninas de hoje aquele gradativo exercitar-se nas funções tão sensíveis e delicadas de futuras  mamães . 

Daí, o desinteresse. 

               Saudosa são as bruxas de outros tempos. Aquelas horrendas bonecas feitas de pano, 

desengonçadas e mal vestidas que excitavam a imaginação de suas pequeninas donas, fazendo-as 

maternalmente amorosas, ternamente voltadas, horas e horas, a imaginá-las falando, aleitando-as, dormindo 

em seus pobres leitos de farrapos improvisados. 

               Quem sabe partiu desse arrefecimento a secura dos sentimentos, o afastamento pronunciado das 

meninas voltadas agora para o espaço aberto da vida ao ar livre, longe daquele refinamento do espírito que 

as fazia tão gentis, tão profundamente  femininas, tão graciosas e delicadas? 

               Quem sabe.        
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                                                   TIA    AMÉLIA    BRANDÃO   

 

 
              Não somos muito ligada à televisão. Mas o que é bom, encanta-nos. São raros esses momentos, 

e quando os temos, valem pelo que têm de belo e de construtivo. 

              Não somos musicista. Infelismente. Mas vivemos sempre no meio artístico, graças ao 

relacionamento extraordinário que nosso saudoso pai manteve com os verdadeiramente aficionados à 

Música. 

                 Por isso, foram realmente prazeirosos os instantes em que a TV Cultura, domingo, nos 

presenteou, com a audição de Tia Amélia. Amélia Brandão.  

                Era a noite do choro. Programa popular, sem ressaibos a erudição. 



               Ali estava uma respeitável senhora. Trajes modestos, brancos cabelos presos displicentemente, 

emoldurando um rosto belo, sereno, envelhecido. Os olhos, esses sim, irradiavam uma luz extraordinária. 

Brilhantes, vivos, alumiados por uma luz interior, a refletir um espírito profundamente lúcido, entregue 

todo ele à causa superior de uma Arte que, mais do que as outras artes, é o espírito de Deus. 

           “ Todo dom perfeito vem do Alto”, diz a Escritura e ali estava realmente a clara manifestação do 

espírito de Deus. Tia Amélia é uma artista já consagrada nos meios musicais quer nacionais, quer 

estrangeiros. Sua longa carreira vem dos áureos tempos do radialismo carioca, quando pontificavam como 

monstros sagrados da comunicação os nomes que, sem menciona-los agora, formavam uma autêntica áurea 

para o rádio brasileiro. 

               Tia Amélia executou choros. Estava sendo entrevistada e então, pode manifestar-se transmitindo 

um pouco apenas, daquilo que lhe constitui verdadeira bagagem cultural. Discerniu o choro, meloso, 

plangente, quase piegas, do chorinho, vivo, saltitante, excitante que tão bem diz da alma popular. 

               Já lhe ouvimos vários conceitos, todos absolutamente certos, alicerçados numa educação musical 

começada em casa, no recesso do lar, onde pontificava um pai artista que exigia dos filhos um 

conhecimento obrigatório de um instrumento a optar. A menina, de quatro anos, seguindo-lhe as pegadas, 

escolheu o piano. E desde então, começou uma trajetória que hoje encanta, na plenitude da ancianidade, a 

um público sempre fascinado aos seus encantos, ao seu belíssimo dedilhado. 

               Tia Amélia tem hoje oitenta e seis anos de idade. Fez do teclado a arma preferida para as suas 

lutas. Sofreu, como todo artista : na vida privada, como na vida profissional, ou melhor, ela não é 

profissional. Diz-se ser amadora. Mas traz consigo uma bagagem de mestra. Ouvimo-la já, em trechos 

clássicos. 

                Sem presunções e virtuosismo. Pura, simples, emotiva, natural. Mas o seu pendor mesmo, é para 

o popular. Não o popular deformado, monótono, insosso, que se impõe massificado e grosso. Mas o 

popular nascido das raízes da verdadeira inspiração em que entra muito de poesia, sentimento autêntico, 

valores tradicionais, conhecimento musical. Quem não se rende a um Pixinguinha, a Ernesto Nazaré, sem 

fazer discriminação? E as composições românticas de Tia Amélia? O que entra em suas pautas? 

Sentimento, ternura, evocação, tristezas, amor, saudade. 

                Perguntou-lhe Lerner, o entrevistador :- Por que tanta saudade? E a resposta veio logo : - Por que 

sofri muito. E a saudade, meu filho, advém  do sofrimento. Como ter saudades se a gente é sempre feliz? 

Não! É no sofrimento que evola a saudade, colorindo de nuanças tristes a nossa vida de todo-o-dia. E toda 

ela está  imersa naquilo que executo. 

                E seus longos dedos velhos, nas mãos enrugadas e pigmentadas pelos anos, saíram em acordes 

vivazes, saltitantes, do chorinho mais gostoso que há tanto, não ouvíamos. 

                E aos nossos ouvidos saltaram as frases melódicas, os acordes ricos e floridos, a dialogação 

harmoniosa em que o tema característico era exatamente o choro sentido  de uma  dorida saudade. 

 

                                                                                                ( A Gazeta  de  Botucatu – 30/09/1983 ) 

 

 

 

                   PERSONALIDADES  DO TEATRO  BOTUCATUENSE 

 

 
           Na crônica antiga e rica da cidade centenária cabe muito bem um capítulo à parte, dedicado ao 

teatro. Suas origens, perdem-se nas brumas de um passado onde o trabalho jesuítico firmou as raízes cristãs 

pontilhando suas colonizadoras pegadas com a capelinha tradicional, o pátio gentio do adro – sinal evidente 

das primeiras representações. Tal como Anchieta e Nóbrega. 

             De  lá distante, às manifestações de Alcides Nogueira Pinto, o caríssimo Cide, e Leilah Assunção, 

inconformada, em uma de suas manifestações à imprensa, sobre a transitoriedade da obra teatral moderna 



que hoje domina o cartaz e amanhã é relegada ao esquecimento, vai uma longa enfiada de episódios que só 

enriqueceram nossa cidade com a beleza de grandes e inolvidáveis espetáculos. 

            Já vão longe os tempos em que o salão de festas anexo ao Santuário de Lourdes era o melhor palco 

para belas e edificantes peças de autores nacionais, representadas por grupos de rapazes e moças orientados 

pela dedicação franciscana daqueles maravilhosos capuchinhos que marcaram na memória botucatuense a 

passagem por esta cidade. 

            Depois,veio o período das festas escolares. Então, brilhou na época, o espírito empreendedor de D. 

Ema de Azevedo, a grande mestra há pouco falecida em São Paulo, no avançado dos seus oitenta anos, 

como grande médica pediatra, a primeira mulher que transpôs a barreira do preconceito contra mulheres 

médicas. Ela realizou no Casino, em vesperal inolvidável, o teatro opereta : “Rainha das Borboletas” com 

música de Luis Cardoso. As crianças foram os artistas notáveis. 

           Depois tivemos o período áureo de Genaro Lobo. Quem há de se esquecer das magníficas peças : 

“Bodas de Prata” de sua autoria, “Canário da Terra” e tantas outras? O grupo teatral por ele mantido e 

formado, compunha-se dos melhores elementos de nossa sociedade : Aurora Perez, Gilberto Pereira 

Machado, Sebastião de Almeida Pinto, Selma Zeugner, Diva Levy e tantos outros saudosos amadores. 

Temos em mãos uma fotografia histórica que nos foi identificada pelo saudoso Tião. Trata-se de uma cena, 

num ensaio geral, no palco do Casino. 

            O grupo amador pertencia à “Cruzada Brasileira” fundada pelo Dr. Sylvio Galvão e mantida por um 

grupo de abnegados, entre eles, Luis Baptistão. Ali estão em cena : Diva Levy, José do Amaral Wagner, 

Sebastião de Almeida Pinto ( o carteiro da peça ); Henrique Garboggini ( o galã) ; Altino de Campos 

Toledo, Gilberto Pereira Machado e Nelson Toledo Ferraz, “o ponto” do conjunto. 

            Ninguém que assistiu à fase brilhante do Teatro de Genaro Lobo há de se esquecer, comovido, do 

alto nível a que chegaram, em Botucatu, as manifestações teatrais. 

            Na fase histórica do Seminário São José, no governo do saudoso Dom Luis, padre Tallarico, hoje 

uma expressão legitima da música sacra em São Paulo, ensaiou e levou à cena, com os seminaristas, a 

grande opera-comica num ato e quatro cenas : “ Um’ora de vacanzza” cujo autor ora se nos foge. Música 

de erudição, a grande orquestra, quando então se reuniram os vinte e tantos músicos autênticos que 

possuíamos. 

            Depois, veio Armando Joel Nelli a quem esta crônica é dedicada num tributo póstumo. Nelli e D. 

Alice, um casal distintíssimo, revolucionou e reativou na época o teatro botucatuense. Trabalharam com 

paixão. As filhas, Joaninha e Elvira, eram artistas que desafiariam hoje, as melhores da TV. Atraíram a 

estudantada. Tasso Nunes da Silva, foi sempre o galã perfeito. E tivemos um suceder extraordinário de 

espetáculos de luxo : “ O Interventor”; “Saudades”, “Anastácio”, entremesclando o romântico, o cômico, o 

trágico, dos nossos melhores autores nacionais. 

             Nelli e Alice foram além : construíram o magnífico Teatro Nellique arrancou de Cacilda Backer, 

quando aqui esteve, uma exclamação de espanto : “ Mas isto aqui, tão moderno, tão funcional e perfeito, 

nem na Capital se vê! Acústica perfeita, cadeira limitadas como se faz hoje em dia, palco excelente! 

             Coadjuvado por Aleixo Delmanto, saudoso das representações universitárias em que era ele 

também, o herói do palco, o casal levou ao máximo o nível teatral em nossa cidade. 

             E fez mais. Educou para a vida artística muito jovem com talento e sem recursos para a vida de 

teatro. Fez muito mais, ainda. Deixou, como obra imperecível, o TAENCA que é sem dúvida, um dos 

nossos ricos patrimônios culturais. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 07/10/1983 ) 

 

 

 

                                                  A   GAZETA   DE   BOTUCATU 

 



 
             Com a mudança da “Gazeta” para sede própria, apontam os tempos novos na longa enfiada de 

anos do hebdomadário mais respeitado da cidade. Exatamente no preciso momento em que o calendário da 

Igreja anuncia a Boa Nova para todas as gentes. Estamos em pleno Advento. Esperanças, ansiosas 

perspectivas de paz, bonança para os de “boa vontade” inclinados à conversão de todos para a harmonia 

universal. 

               É bom para o jornal essa feliz coincidência, eis que jornal é sempre porta-voz do povo e bom que 

o seja sempre como emissário de boas novas que unam, pacifiquem, alegrem e encoragem a comunidade 

ledora. Todos estamos contentes com tal conquista. Diretores, redatores, gráficos, colaboradores. É sempre 

uma vitória. 

              Não é fácil a sobrevivência de um jornal. Mormente, interiorano. Tantos fatores limitam-lhe a 

expansão, tantos ameaçam-lhe a precária atividade, tantos concorrem para a sua falência. O primeiro deles, 

é exatamente o local condigno, próprio, independente. Agora, já o possue a “Gazeta”. 

             A matriz genealógica já se fendeu dando-lhe vida própria. O vasto salão enegrecido, mal acabado, 

paredes nuas, ancestrais, que foram antes de tudo o Pavilhão Ideal, foi agora substituído pelo cheiro 

gostoso da tinta nova, da amplitude arejada, do sol rebrilhando nos tipos lavados, na maquinaria 

lubrificada. Tudo bem. 

             Ficam só as memórias do antigo “Jornal de Notícias” onde o Pedro Chiaradia imprimiu no 

perpassar dos dias o eco sempre lembrado de seus passos de herói. E Tio Nelo e Tio Antonio orientando, 

senho franzido, óculos equilibrados na ponta do nariz, o Tilinho, o Cláudio, o Pedretti, aquela criançada 

trêfega e buliçosa que, justiça começa por casa, se empenhavam, um, na conservação e limpeza dos tipos, 

outro, vassoura e espanador na mão, a varrer e a esfregar, outro,  ouvidos atentos no noticiário do rádio 

companheiro constante do Sansão e do Zé Pretinho. Era assim que se começava a fazer “jornalismo”. 

             Andejavam os neófitos de lá para cá, sobraçando a lauda dobrada, à espera do veridito do Pedro. 

Tudo bem, a campainha tocava e o tipógrafo vinha ligeiro para a subseqüente impressão. Tudo mal, volte 

com coisa melhor. 

             E com isso o jornal firmou sua tradição de seriedade, isenção faccionária, honestidade de colunas, 

defesa dos ideais sadios, alerta contra ainfestação perniciosa intra ou extra-muros.  

             Assim, a “Gazeta” herdeira única, surgiu inovada, elegante,serena,marcandosuas atividades pela 

respeitabilidade com que se impôs. Elaé, por atavismo,o fiel índice da maturidade de seu povo, do eletismo 

ancestral, sempre democraticamente acolhedora, sempre vigilante na acérrima defesa de seu nobre 

patrimônio histórico-social. 

            Ela é carinhosamente aclamada como o “Estadinho” pela firmeza das convicções, pela meticulosa e 

esmerada convocação de seus artífices, aí estão seus gráficos na pessoa competente do Sebastião, do 

Autair, do Gamito e toda aquela turma responsável que atravessa noites para que a edição comemorativa 

seja um sucesso. Ela se notabilizou como escola de jornalismo pela contribuição valiosa prestada à ABL 

indigitando-lhe membros e patronos. Sobretudo, impôs-se à respeitabilidade pública pela sua ativa 

participação nos anais cívico-culturais da terra. 

             Há algo, todavia, em sua representatividade que urge, seja complementado a contento : a sua sala 

de recepção. Um jornal desse quilate necessita de uma sala de visitas devidamente equipada para receber as 

muitas personalidades que aportam a nossa terra. Isso é muito importante. E à sua frente, sempre cordial, o 

seu ilustre Diretor. 

             Boa nova, bons tempos. Eis o melhor indicio da trajetória sempre crescente de nosso jornal tantas 

vezes citado e premiado na Capital; tantas vezes distinguido por nossos poderes públicos e entidades 

culturais. 

             Ele é, sem dúvida, o espelho de nossa cidade e de nossa gente. Parabéns,Dr. Adolpho. Ad multos 

anos. 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 02/12/1983 ) 

 



 

 

                                                 ZULEIKA  BENEDITA  PAVÃO 

 
           Há dois meses, mais ou menos, trazíamos para nossos leitores, nossa homenagem a Amélia 

Brandão Nery, a querida Tia Amélia, pianista octogenária muitas vezes ouvida através da TV Cultura –

canal 2. 

             Pois é. Desígnios de Deus. Logo após entrevistada pelo citado canal em que Lerner era o 

entrevistador,Tia Amélia morreu. Em Goiânia, onde morava. Quase repentinamente. O coração 

enfraqueceu, aquele coração que palpitara a vida inteira pela Música e pela Arte. 

            Como legado universal, ficam-lhe os discos, o último dos quais, por estranhos mistérios leva o 

título : “ A benção, Tia Amélia”, uma seleção de “choros”, valsas, serenatas, de sua exclusiva composição. 

            Mas, para nós sua admiradora, uma estranha e sentida coincidência. Na mesma ocasião em que Tia 

Amélia se despedia de seus inúmeros admiradores, aqui falecia, em Botucatu, a grande senhora pianista e 

professora Zuleika Benedita Pavão, elemento artístico de grande valor que tanto fez pelo brilhante registro 

de nossa crônica histórica. 

           Contemporâneas ambas, não o sabemos. Mas a querida Zuleika, amiga incondicional de todas as 

horas, tinha em comum com Tia Amélia, o mesmo esmerado berço, a mesma perfeita educação – aquela 

educação baseada em rígidos princípios que oferecia damas à sociedade – e na qual a liberdade individual, 

sem deixar de existir, oferecia opções nobres, não o que, em seu nome, se vê nos nossos dias. 

           Vinham ambas da Sinhá Moça, vale dizer, formação perfeita, atuação real, vivida e construtiva no 

meio sócio-familiar. Ambas cresceram junto ao piano. Tia Amélia dizia que em sua família podia faltar o 

feijão e o arroz, menos o piano. Zuleika chegou a possuir três instrumentos : um, recordação familiar, piano 

histórico, o segundo, só para estudos e o terceiro, para as audições. De Tia Amélia, os pais eram musicistas. 

De Zuleika o ensino do teclado veio-lhe, antes dos mestres, por Tia Maricota e Tia Teia com as quais 

cresceu, educou-se e viveu. 

           Ambas acompanharam, a seu tempo, o recitativo com a Dalila. Tia Amélia ficou só na Música. 

Zuleika foi além : foi professora primária por longos cinqüenta anos. Prova admirável de dedicação à 

infância ; à alfabetização. Nunca foi mercenária. O titulo era-lhe sagrado. Se recebeu, por parte dos 

homens, a justa paga, não o sabemos. Mas Deus sabe.  

          Morou sempre na Vila dos Lavradores, lá na respeitável mansão hoje tremendamente solitária. Fez-

se tudo, para todos. Viu crescer e prosperar a Vila e seus moradores. Em cada lar, ocupava um espaço 

distinto. 

           Zuleika foi organista  em todas as igrejas da cidade. Mas seu ponto diário, era na Matriz do Sagrado 

Coração de Jesus. Uma longa, admirável e total dedicação à Igreja. Musicista da gema, organizou e 

incentivou muitos corais. Toda a grandeza da velha liturgia que tanto tocava os corações, ela a coloriu com 

seus improvisos e sua extrema capacidade musical, até que no ostracismo, viu-se assim como o órgão 

sonoro, relegada ao esquecimento. 

           A casa solarenga plantada aos pés do pontilhão, viu por largos anos iluminadas suas janelas todas as 

segundas-feiras em que Tia Maricota, Tia Teia e Zuleika recebiam para os serões musicais entre docinhos 

caseiros e finos cálices de piqui. Os serões eram divididos em erudito e popular. Lá reunidos os intelectuais 

da cidade, a fina flor da alta cúpula da Sorocabana, engenheiros, músicos, professores e diletantes, a boa 

música recepcionou inclusive as altas patentes da velha Estrada. 

            Zuleika fez parte de nosso Conjunto Orquestral. Freqüentou como grande amiga, nossa saudosa 

casa da Curuzu. Os serões lá, eram às quintas-feiras e o piano familiar teceu verdadeiros espetáculos de 

valsas, operetas, canções e serenatas. Como tudo era belo! Wagner, na improvisação e Zuleika na firme 

leitura musical. 

             Belos programas gratuitos que não voltam mais. 



             Nas suas exéquias, entre uma e outra benção litúrgica, uma voz sentida fez ouvir a Ave Maria. 

Linda e difícil peça sacra em que o acompanhamento preencheria todos os acordes, todas as pausas. Mas o 

órgão silenciara. Lá estavam inermes, as mãos de artista que por tanto tempo fizeram vibrar os corações. 

            Mais linda que tudo, a mensagem tristonha da cantora : “ Zuleika, pelo muito que você nos fez, de 

bom, de construtivo e de Alto, o nosso sentido e agradecido adeus!” 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 09/12/1983 ) 

 

 

 

                   EXPOSIÇÃO  FOTOGRAFICA  DE  ANGELO  DALANESI 

 

 
           Houve, na primeira semana de Outubro último, nos salões do BTC gentilmente cedidos, uma 

exposição de flores. Não flores ao natural. Mas fotografias. Ricas, minusiosas, artísticas, sugerindo à 

primeira vista, o abrir-se da corola, o despetalar da flor, o agigantar-se do botão. 

             Tudo muito bem disposto, impressionando agradável e entusiasticamente o público que por lá 

transitou. 

             A autoria e iniciativa dos trabalhos deveu-se ao Sr. Ângelo Dalanesi, proprietário do Dallas-Studio, 

que muito vem colaborando nos eventos cívico-culturais locais, haja vista para a exposição de fotos 

especiais do Lageado, quando das festas comemorativas de 14 de Abril p. findo, aniversário da cidade. 

            Houve o patrocínio da Prefeitura através de seu Departamento de Cultura. Houve o patrocínio da 

Fuji-Filme de São Paulo e a colaboração bem grande, de entidades e pessoas físicas. Tudo muito bem 

apoiado e melhor organizado. 

            Passeamos embevecida pela multiplicidade de quadros, um mais lindo que o outro. Saboreamos a 

forma, o colorido, os jogos de luz, os detalhes, as minúcias de postais realmente maravilhosos. Eram ( e 

aqui vai uma enumeração pedantesca de latim pouco entendível, traduzido pelo popularesco apelido das 

flores : alamandas ( dedal de moça ); rosas, margaridas, orquídeas; tabebuia chysoticha ( ipê branco ); 

citrus ( flor de laranja ); fícus ( figo da Índia, bela flor acetinada creme ) heticonis jaquimin ( duas araras ); 

bugainvillea spectabilis ( primavera ) e tantos outros pomposos nomes de nossa rica flora. 

            Muito agradecida ficamos porque da exposição constou a ampliação de uma só flor, isolada do 

ramo, separada da árvore : um hibiseus rosa simensis ( hibisco) de nosso sacrificado jardim. A Fuji-Filmes 

preparou com esmero a ampliação e apresentou com muita felicidade um belíssimo postal. Muito grata ao 

Sr. Dalanesi. 

            Há anos atrás, conhecida revista de circulação mundial publicou uma foto premiada pela Kodak 

européia. Era uma gota d’água, fotografada ao cair. Havia a apreciar, em fundo escuro, a luminosidade 

daquela gota. Coisa admirável de precisão, beleza e brilho. Mais ainda : em sua queda, a objetiva fixou-a 

no espaço, coisa rara então, raríssima de fotografar. E não havia naqueles dias, os recursos eletrônicos de 

hoje. 

            A gota d’água premiada constituía-se no requinte perfeccionista da arte fotográfica : precisão, 

mecanização, presteza, leveza, bom gosto, talento, arte. 

           Espetáculo maravilhoso através do qual, uma simples gota d’água retratava a infinita maravilha da 

criação. Uma gota d’água só. 

           A exposição de flores do fotógrafo Dalanesi nos lembrou aquela antiga belíssima “performance” da 

gota d’água. Hoje, com os recursos eletrônicos, a arte fotográfica assumiu novas dimensões. É um prazer 

percorrer-se exposições máxime aquelas que, constantemente alertam o paulistano : a retrospectiva desde a 

invenção da fotografia até os nossos dias. 



           Nas ciências então, máxime na cirurgia, a filmagem tem sido de uma relevância ponderável. E o que 

dizer da fotografia nos espaços interplanetários? Mas fiquemos cá na terra mesmo, relembrando a bela 

exposição  havida. 

           Percorremos sem pressa as várias galerias armadas. A arte do fotográfo foi plena. Com que 

disposição de luz, ângulos, soube ele focalizar a inocente cereus jamacuru de todos conhecida como a flor 

do mandacaru! Que quadro artístico nos deu ele com a datura arbórea bem traduzida em sete saias brancas. 

          O que mais enobrece o Sr. Dalanezi é que todos os seus flagrantes foram coligidos de residências, 

chácaras, jardins públicos e escolas de Botucatu, o que deu à exposição o titulo genérico de flores de 

Botucatu. 

          Bela iniciativa, digna sob os títulos da mais elogiável critica. 

         O Sr. Dalanesi é Menção Honrosa (com uma belíssima nota ) no 7º Salão Profissional de Arte 

Fotográfica, medalha de ouro, do “Estado de São Paulo”, realizado de 4 a 16 de Julho p. findo. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 16/12/1983 ) 

 

 

 

                                            CRÔNICA    DE    NATAL 

 

 
               É só olharmos com um pouco mais de atenção para verificarmos que não é preciso o Natal 

para termos o Cristo presente. Malgrado os mavórticos tempos atuais, quando tudo ao nosso redor derrue, 

ali está Cristo num leve e benfazejo gesto de boa vontade, na imagem concreta do companheirismo, da 

solidariedade, do amor ao próximo. Por isso, puro engano, leda ilusão esperar-se o Natal para tê-lo 

conosco. 

                 Emanuel, chamam-nO as Escrituras do Advento. E clamam os salmos invocando de Deus o 

espírito da verdadeira sabedoria para discernirmos os bens que passam daqueles que contêm a perenidade 

celestial. Emanuel – Deus conosco. 

                E Ele está conosco desde que abrimos, nas águas lustrais, os olhos. Para nos dessedentarmos em 

suas fontes. “Eu sou a água viva, o orvalho que desceu dos céus. Quem beber desta fonte não terá jamais 

sede” 

                 Ele é a verdadeira realidade. Não nos importam os exotismos que levam, num sentido purista, 

pessoal, à perfeição da mente e do corpo. São racionalidades ilusórias. Não contentam a alma. 

                A lição do Presépio nos traz a universalidade das coisas simples na singularidade de um Deus 

Menino : - “Eu sou a Porta. Ninguém irá ao Pai sem Mim” 

                Felizes nós, os que cremos. À luz bendita da Esperança nossa Fé nos robustece e nos leva aos 

veros caminhos da Caridade. A Caridade que sabe amar, compreender, perdoar. Como é bom te-LO sempre 

conosco! 

                O Natal pratica-se eternamente. A sua chegada no calendário eclesiástico apenas reafirma a Sua 

presença. E isso é tão bom! No torvelinho do coração os desenganos se diluem. As tristezas se dulcificam. 

As saudades se transformam em suave bálsamo.  

                A esperança nos toma a mão e nos conduz à única Fonte : à eterna Fortaleza em cuja Presença 

somos todos irmãos. Como faz bem pensar e sentir assim! 

                Ao entregar a dias, a irmã Teresa de Calcutá a comenda maior do reino inglês, Sua Majestade 

Elizabeth II fê-lo de uma forma simples e bastante expressiva :- “ Pelos seus trabalhos em favor dos 

doentes e menos favorecidos da Índia”. Acompanhou-lhe o gesto o sorriso encantador de uma grande 

dama, numa harmonia ecumênica irradiada a toda a Europa. Em resposta, mais simples ainda, e numa 

humildade tocante, disse Irmã Teresa :- “Esta honra não é para mim e sim, para minha pobre gente”.  



               Emanuel. Ali estava Deus presente. Uma vida inteira tecida na humildade, na pobreza, no infinito 

amor aos infelizes. 

               Houve há dias, no Santuário, a comemoração das Bodas de Ouro sacerdotais de frei Plácido, o 

querido velhinho de barbas brancas, rosto redondo, olhos brilhantes e vivos, de cuja boca, há cinqüenta 

anos, emana a palavra de Deus. Que figura enternecedora! Uma vida inteirinha a serviço da missão 

evangélica. A figura radiosa do jovem que um dia deixou tudo : família, mocidade, bens, não se virou 

jamais para a planície e se dispôs, olhos no Cristo a ascender a escalada. Um filho de São Francisco. 

Emanuel – Deus conosco. 

               Dizem os turistas em Roma que, enquanto o mundo mergulha nas trevas da noite há uma luz 

permanente numa das janelas do terceiro andar do vaticano. Ali, uma figura insone vela pelos destinos do 

homem. Enquanto em outros gabinetes alhures medem-se as forças nucleares : enquanto frios conchavos 

equilibram a hegemonia do mundo, esse vulto branco abisma-se nas grandezas de meditação do rosário. 

               É João Paulo II. Quando da janela a luz se apaga, ele retoma o cajado e vai, em todas as direções 

dos céus, em busca de seu povo. 

               Isso é Natal. Emanuel – Deus conosco. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 23/12/1983 ) 
 

____________________________________________________________________________________ 

                  

 

 

                                                        FELIZ    ANO     NOVO 

 

 
                  Estamos chegados ao final de mais um ano. Para esta coluna,mais um ano de atividades em 

prol de Botucatu e de sua gente. Sim, porque outro não é o objetico desta crônica semanal. 

                  E ela é dirigida exclusivamente, aos nossos leais e fiéis leitores que, dia a dia se avolumam para 

gáudio do jornal, aumentando, para felicidade da escriba, seu largo circulo de amigos. Para eles é, 

tradicionalmente, a crônica final do ano. 

                  Boas festa, Amigos. E que 1984 nos traga a realização, dentro do possível, de todos os nossos 

anseios. 

                  Particularmente, um período só, para nossos excelentes gráficos. Como agradecer à dedicação, 

ao desempenho esmerado do Sebastião? Sempre fiel e paciente à espera da crônica que, as mais das vezes 

chega à ultima hora, obrigando-o a demorar por horas a paginação. Agradecimento ao Autair, o atencioso 

estudante que nas horas disponíveis ocupa-se, na Gazeta, a compor, exercício esse que lhe favorece o 

estudo do idioma, cujas questões e problemas ele nos propõe enquanto aguarda entre um docinho e outro, a 

revisão da crônica impressa. 

                Feliz Ano Novo, amigos. Que 1984 nos propicie ainda esse relacionamento tão cordial e bom que 

nos une a todos, numa só família do jornal. 

                 O nosso Diretor, seguindo uma tradição que já vem dos ancestrais, nos visita em véspera de 

Natal. E há a troca de brindes : um bom vinho chileno e o sabor insuperável “dei frittoli, fatti in casa 

nostra”. 

                 As velhas amizades tem o sabor dos antigos vinhos : quanto mais velhos, melhores. 

                 Quanto aos nossos companheiros de coluna, que dizer? É um relacionamento amistoso que nos 

identifica num só ideal : virmos todos a público, dialogando com ele, num clima especialíssimo em que a 

pauta comum é Botucatu e sua gente, cada qual com seu estilo, suas tendências, seu modo característico de 

narrativas interessantes. O Edson principalmente, que a cada passo nos cita no empenho firmado de nos 

provar sua grande e riquíssima amizade.  



                 Glorinha, Zé, Fadel, Monte Branco, Edson : Boas Festas e que estejamos pelos anos em fora 

solidarizados e unidos nesta “Gazeta” maravilhosa. 

                  Milton : gratissima pelas inúmeras e sempre cavalheirescas atenções, a mais recente das quais 

veio-nos através do Departamento Cultural de Prefeitura Municipal, pelas mãos assessoras do Dr. Eugenio 

Monteferrante Netto, a quem muito agradecemos. 

                  Boas Bestas, amigos. E que se estreite cada vez mais, esse vínculo mantido galhardamente pelo 

Milton entre Botucatu e a Capital. 

                  Irmão Laurentino – São Carlos – Nunca nos consolaremos da sua falta. Os anos todos na 

direção do La Salle, aqui marcaram indelevelmente a sua indiscutível personalidade de grande educador, 

experimentado administrador, disciplinador respeitado, integrado ao meio social, onde em cada lar adquiriu 

a certeza de sólida amizade. Boas Festas! 

                 Irmão Hilário – Aparecida do Norte – gratissima pela demonstração de amizade. Suas palavras 

são incentivo. Oxalá pudéssemos tê-lo de novo entre nós, espalhando com sua ação de mestre insigne, 

orientador vivido, amigo mais que tudo da juventude tão carente de seus conselhos. A criançadinha do 

primário não lhe provou sobejamente o quanto lhe quer bem? 

                Felicidades, mestre! Seja-lhe 1984 propicio em Paz, Saúde e Felicidade. 

                Prof. Afonso Celso Dias – São Paulo – Grande orgulho de ex-aluna ser lembrada pelo antigo 

mestre. Mestre só? Não! Nosso vinculo vem de longe, do velho flautista que sempre reuniu ao seu redor os 

grandes amigos, os veros músicos. Gratissima pelas inúmeras atenções recebidas durante o ano. Escreva-

nos sempre. É uma forma de cultivarmos ambos, as recordações que nos enchem o coração. Felicidades, 

Mestre! E amigo! 

                Ferdinando – Lalica – Botucatu – Recebemos de Pe. Pisani, velha e sólida amizade, uma 

mensagem breve, pelo Natal. E termina ela : “Rezemos uns pelos outros”. E a repetimos agora, a vocês, 

sempre em nosso coração : “Feliz Ano Novo. Rezemos uns pelos outros”. 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 30/12/1983 ) 
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                                   BOLETIM    PASTORAL 
 

           Temos em mão o primeiro exemplar de 1984 do Boletim Pastoral que é o Órgão Oficial e Interno 

da Arquidiocese de Botucatu. Trata-se do número 124, eis que a publicação já completa os seus treze anos 

de atividades. 

           Trata-se de um jornal que, sob o lema Arma Veritatis, retrata sem outro escopo senão, a vida 

intensa da Arquidiocese de Botucatu, exemplarmente edificada e mantida, na plenitude de uma floração 

cujos soberbos frutos se fazem sentir na concretização de inúmeras paróquias criadas, novos templos uns 

reformados, outros edificados, creche, asilos, orfanatos, escolas, além de uma intensa planificação pastoral 

cujos fins almejados são os movimentos cursilhares, TLC, OVISA, culminando com a grande Obra das 

Vocações Sacerdotais que, não sem sacrifícios vem restabelecendo para gáudio, não só da Igreja, mas 

também, para os foros tradicionais da cidade, o antigo resplendor do Seminário de Botucatu. 

          O Boletim Pastoral não corresponde à preciosidade de seu conteúdo : é modesto no tamanho, tipo 

libreto, mas de paginação farta, com ilustrações, refletindo a vida religiosa, social, histórica da 

Arquidiocese, acrescido de farto noticiário, sumários, instruções, medidas administrativas, tudo enfim, 

dentro do espírito da Igreja e da Arquidiocese imensa. 



          Dir-se-ia uma pequenina réplica do grande Osservatore Romano, edição em português, já com 

elevado número de assinantes em nossa região arquidiocesana. Não é eufemismo, não. Nem euforia. É uma 

constatação e uma comparação justa com relação ao órgão religioso publicitário de nossa Arquidiocese e 

que vai substituir, com mais acendrade sentindo interno, os sucessivos jornais da Diocese, o último dos 

quais foi o Monitor Diocesano. 

          Com redação e gráfica no próprio Palácio São Luis, o Boletim Pastoral é um caso raro no jornalismo. 

Só conta com um Diretor, Redator, Compositor e Gráfico consubstanciados numa única pessoa : S.Exa. 

Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni que desse modo manifesta-se o jornalista perfeito, um dos seus 

grandes atributos na imensa seara intelectual onde sempre mourejou. Temos recebido regularmente o 

Boletim Pastoral e agradecemos neste ensejo a deferência e a atenção. 

          Leitura interessantíssima mesmo para os leigos, o número 123 do Boletim, que encerrou o ano de 

1983, contém apreciáveis dados estatísticos sobre o Brasil vocacional , farto noticiário sobre a 

Arquidiocese e as Normas Complementares sobre a exata aplicação do Novo Código de Direito Canônico. 

         O número 124, que inicia este ano de 1984 traz a transcrição da homilia, ou melhor, da Mensagem de 

João Paulo II aos responsáveis pela vida política das Nações, aos Artífices da vida econômica, social e 

cultural, jovens, homens e mulheres, concitando o mundo inteiro à Paz. Paz essa que só terá realmente 

validade se partir da renovação do próprio homem. Daí, o tema da Mensagem : “ De um Coração  Novo 

nasce a Paz”. Belíssima Mensagem que deverá ser divulgada aos quatro ventos, a todos quantos, nos ínvios 

caminhos da terra se preocupam realmente com a Paz Mundial. 

        Nota interessante e bastante histórica para os estudiosos, há no Boletim Pastoral Nº 124, a crônica 

muito valiosa de Ir. Afonso Wobeto, S.J. sobre o Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma que neste ano 

entrante completará seus cinqüenta anos de vida. Modestamente omisso, Dom Vicente Marchetti Zioni 

deixou de mencionar que, com Dom Agnello Rossi, foi ele um dos maiores labutadores quando da criação 

desse Colégio, no coração da Igreja, em Roma. 

 

                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 06/01/1984 ) 

 

 

                       CORAL   MISERICÓRDIA  BOTUCATUENSE 

 
         Encerrando suas atividades artísticas de 1983, apresentou-se o Coral Misericórdia Botucatuense na 

Catedral Metropolitana, na tarde de domingo, 1ia 18 de Dezembro, durante a celebração da Missa 

Vespertina. Sob a regência do Prof. Dr. Wesley Jorge Freire, o Coral extraordinário que se constitui 

patrimônio valioso do povo botucatuense, eis que, criado há anos, vem desde então, em sucessivas e 

excelentes audições se consagrando – pela coesão do numeroso grupo que o forma, pela indiscutível 

seleção de seus valores, pela competência firmada de seu regente e pela harmoniosa apresentação vocal, 

um todo homogêneo , suave, obediente à batuta que imprime “bocca chiusa” e “ crescendo” admiráveis e 

perfeitos. 

            São cinqüenta e seis elementos integrantes : vinte e um Sopranos; treze Contraltos; doze Tenores e 

dez Baixos. Exceção feita aos solos, as vozes se mantém dentro de uma uniformidade delicada que se 

transforma, qualquer que seja o trecho executado, num todo expressivo, homogêneo, atraente. Agrada 

muito. A apresentação, durante a missa vespertina, constou de : Entrada : J.S. Bach : “ In dulci Jubilo – 

Coral ; na Consagração : Anônimo – Sec. XVIII – “ Adeste Fideles”; na Comunhão : Tradicional Inglesa : 

“ The Bellman’s song e Kirkpatrik : “ Deitado na Mangedoura” ( arranjo de Cossela ). 

          Logo após, já dispostos na nave da Catedral Metropolitana, desenvolveram os valorosos cantores um 

belíssimo programa natalino que vem se firmando, de ano para ano, à imitação dos grandes centros 

europeus, uma tradição que orgulha o botucatuense de bom gosto. 

          A atuação do Coral MB tem levado aos salões da Sociedade Cultural Brasil-Itália, aos sábados, a 

família botucatuense que agora já possui seus momentos de Cultura e Arte. Aquela Entidade onde o Prof. 



Dr. Wesley é o Diretor Artístico, tem realizado audições primorosas graças ao intercambio  de há muito 

estabelecido com outros reais centros musicais haja vista para Piracicaba, Tatuí, Santos e a capital. Aliás, 

vem o Prof. Wesley incentivando a juventude no sentido do cumprimento integral de um programa 

educativo musical que levará  num futuro breve à organização de duos, quartetos de cordas, quintetos, 

rumo ao ressurgimento de uma boa e bem formada Orquestra Municipal, sonho ambicionado pelos que se 

dedicam à boa Música. 

         Dando cumprimento perfeito e agradabilíssimo do programa natalino acima, Botucatu mais uma vez 

incorporou aos grandes centros onde o Natal é aguardado entre cânticos e luzes com a participação de 

outros corais, os mais distinguidos entre tantos, o dos anciãos pois o Natal é festa do coração e para tanto, o 

coração não envelhece. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 13/01/1984 ) 

 

 

                                                                    MIGUEL 
 

             Jandira caríssima : Sei que não lhe cicatrizarei com esta carta, a chaga sangrenta que a morte de 

Miguel lhe abriu no coração. Sei também, que vou provocar-lhe novos borbotões não de todo estanques. 

Mas é preciso reafirmar-lhe, uma vez mais – a você e a seus filhos – as memoráveis palavras que ele 

mesmo, esse Miguel tão querido, tão de inopino roubado, nos dirigiu na tarde triste em que todo o clã unido 

entregava à terra o corpo corruptível da Dêde. 

           Então – como ontem aí em São Paulo – e são passados apenas dez meses, reunira-se nosso grande 

clã para tributar à prima maior que se fora, as derradeiras homenagens. De todo o Estado ( quantos 

somos!?) de todas as direções, você se lembras acorreram os primos ao nosso brado de dor e de luto. Era o 

amor fraterno na plenitude de seus vínculos de raizame profundo e sadio que se manifestava rendendo 

ainda, à Tia Ida, à matriarca da grei fecunda e imensa, o carinhoso respeito, o solidário pranto na triste 

solitudine. 

           Aqui reunidos na tarde triste, todos os primos. E quantos! Que manifestação maravilhosa nessa 

irmanação que nem o tempo, nem as distancias, nem as hierarquias enfraquecem. Como é linda e poderosa 

uma família assim, coesa e compacta, que vive e sente um tão profundo amor tribal. Como é linda a nossa 

imensa família! 

           Todos os primos, prestes a despedirem-se para o retorno, falaram. Deixaram-nos a sua mensagem. 

Mensagem de Fé, de Esperança, de confirmação tácita aos princípios de berço. Todos os Josés presentes, 

falaram. E mais o Claudio, o Fabio, Miguel tomou a palavra, por último. Lembra-se? Tia Ida era o centro 

de seus amorosos cuidados, de todo o seu amor. 

          Não era o doutorando das Metropolitanas que discorria confrangido. Não era o superintendente 

bancário que se expressava. Não era tão pouco o erudito intelectual que deambulava em frases torneadas ao 

estilo próprio, na elocução feliz de um de seus habituais discursos elegantes. Era o ex-seminarista. Era o 

cristão autentico, o homem de Fé. Face serena, voz tranqüila, atitude amorosa no abraço terno à matriarca, 

ele se dirigia a todos, falando-lhe, a ela, tão só. Era a sua mensagem, quem o diria? O seu testamento 

cristão, vazado na segura esperança dos espaços eternos. 

        As lágrimas, neste momento, são a mais expressiva manifestação de dor. Mas não as prolonguemos, 

Tia querida. Os que se foram – hoje, a Dêde – estão mais do que nunca, juntos de nós. Pois que estão 

agora, livres das contingências materiais de espaço e tempo, em nosso coração. Mais do que nunca, 

sentimo-los no nosso intimo, no nosso coração, na nossa saudade. Que é só nossa, de cada um de nós. 

        Se assim não fôra, que significado teria a Morte? O próprio Cristo imolou-Se para perpetuar-Se. Ele 

nos deu a Vida, para que a conservemos nELE. Na Eucaristia nós O reencontramos, assim como nos 

unimos àqueles que se foram e que amamos. Não chore mais! Quer algo mais sereno, mais seguro, mais 

indestrutível do que o Cristo em nós, que temos Fé? Mais e mais, à medida que o tempo se dilata e os 



espaços se diluem, mais teremos em nosso coração a presença intangível, indelével, de todos os que 

amamos. Não chore mais, Tia.” 

        Jandira caríssima : Houve outros encontros. Vocês aqui estiveram mais vezes. Entre risos, abraços, a 

caminho de garça. Mas essa, foi a Mensagem de Miguel. Envio-lh’a agora. A você e a seus filhos. Vivam a 

Fé que o  alimentou a vida inteira, nos curtos cinqüenta e um anos consagrados ao Bem, ao trabalho e à 

Família. E a Deus. Um forte abraço. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 20/01/1984 ) 

 

 

                                                            O   SANTO   GRAAL 

 
           A crônica nutre-se do quotidiano. E esse, no multicolorido do dia-a-dia em que mergulha 

oferece-nos de quando em vez, temas insólitos com brilho invulgar que valem, e muito. A Literatura que é 

Arte e Ciência, vem desde há tempos dedicando-se a exumar das lendas e crônicas do Passado, o seu exato 

fundamento histórico, reeditando páginas brilhantes do classicismo universal dele evidenciando o fundo 

real em que se espiralou a mitologia dos povos. Não sem um  resultado desapontador, eis que dessa 

racionalidade dissecante tornaram-se as lendas, expurgadas de sua aura poética, de uma indisfarçável 

sensaboria e insipidez. Poder-se-ia enumerar um sem número de páginas mitológicas que já, para a 

juventude atual, perderam seu encanto e sua antiga sedução. 

             No entanto, em muitas delas o seguro pedestal religioso em que se apóiam evidencia – diríamos 

ousadamente um sentido escatológico – o relacionamento de deus com os homens, ou melhor dito, dos 

homens com Deus. O lento fundir dos séculos impregnou de muita etereal poesia o ritual bizantino, as 

refulgências de suas igrejas orientais, o misticismo da liturgia romana e mais tarde as ogiva – não as atuais, 

apocalípticas e arrasadoras – mas aquelas que em arcos elegantes fizeram as catedrais renascentistas dando-

nos em seu sincretismo brilhante os melhores momentos da espiritualidade cristã. 

           Entre tantas crenças e lendas está o Santo Graal com irisações ofuscantes na Literatura e nas Artes 

chegando até o século dezenove quando então Wagner revoluciona a mais divina das artes e nos dá, 

extraída das Lendas do Reno, a epopéia clássica de Lohengrin. 

           O Santo Graal é a taça mística onde foi recolhido o sangue de Cristo crucificado. Perdido durante 

algum tempo para a humanidade pecadora, foi por fim confiado pelos anjos à guarda de uma Ordem de 

Cavaleiros cuja sede era o Salvat. De um desses cavaleiros, Lohengrin é filho e herdeiro. Investido dessa 

aura tem ele a revelação divina : em visão indescritível descem os anjos do Céu e confirmam-lhe a 

fulgurante pureza do Graal do qual Lohengrin recebe a benção. Revestido de pureza interior, armado 

Cavaleiro, torna-se o defensor da Justiça, do Direito, da Paz. É a força do Graal que bem se pode traduzir 

como a força do Espírito Santo, sem o que é vão demandarem os homens a Paz universal.  

          Um acontecimento sem alardes, o que presenciamos na Catedral metropolitana domingo último, na 

Missa Paroquial da manhã.  Mas fato muito significativo. O celebrante. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. 

Arcebispo Metropolitano, celebrou usando um cálice – mimo de ourivesaria, artefato de mãos humanas que 

burilaram em ouro, perolas e pedras preciosas, algo de muito refinado na delicadeza da forma, na pequenês  

do tamanho. Algo assim como aquelas soberbas preciosidades antigas do rito bizantino. 

       Esse cálice, idéia luminosa na expressiva manifestação de seu artífice, já esteve em Roma, em mãos de 

S. Santidade João Paulo II, durante missa festiva e vem agora percorrendo continentes, estando no Brasil 

via América Latina – tão precisada de paz e ordem social – no alto sentido de um apostolado que visa a 

conclamar os povos pela pureza dos costumes, pelo renovar dos corações. Veio de longe e já partiu para 

novos rumos. Exatamente nestes momentos em que se defrontam as superpotências na aferição soturna das 

hegemonias destruidoras guerreiras. Cada vez mais presente, a idéia do Santo Graal, lembrando a todos seu 

conteúdo precioso. 



         Não um Lohengrin encouraçado de espada em riste, aguerrido e herói. Mas um Lohengrin 

moderno,cavaleiro sem escudo e sem couraça, revestido da veste branca da pureza de intenções, versão 

moderna de um herói anônimo percorrendo mares e terras, levando a todos os quadrantes a mensagem de 

Paz.  

       Essa Paz gritada aos quatro ventos em todos os diapasões, menos aquela – certo e único – apregoado 

pelo Papa reinante, voz maviosa e sincera que vem dos corações renovados. O cálice desfilou pela Catedral 

em procissão solene. Após, foi posto à vista dos fiéis. Tocâmo-lo e admirâmo-lo E cremos. Cremos na 

lenda revivida do Santo Graal. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 27/01/1984 ) 

 

 

 

                                                    NORMALISTAS DE 1933 
 

                 A Turma de Professores Normalistas de 1933, pela Escola Normal Oficial de Botucatu, está 

comemorando suas Bodas de Ouro formaturais. Quantos éramos? Exatamente sessenta e oito jovens 

esperanças a traçar – coração inflado de sonhos, fisionomias confiante, riso fácil e livre desempenho – a 

segura determinação de um destino. 

                Coesa e uma, nossa classe mista, composta de onze rapazes a integrá-la, marcou época na 

Normal porque durante todos os quatro anos de curso não houve uma reprovação sequer. Essa diplomação 

secundária não firmaria ancoras para maior parte da turma. Seria apenas trampolim para outras conquistas. 

Os que se mantiveram no magistério primário galgaram posição no Ensino. Todos, na sua maioria, 

cumpriram as proféticas palavras do Hino da escola : “ Bandeirantes da Luz e do Saber”. 

               Constituímos sempre um todo em que o companheirismo, a amizade, a profunda e mutua estima 

ultrapassavam o circulo restrito dos horários estudantis. Á noite, no 24 de Maio, alunos e mestres se 

encontravam nas celebrações alegres e nas domingueiras descontraídas. Assim partimos para a Vida. E já 

se cumprem agora, cinqüenta anos. 

              Bagagem cultural notável. Nossos mestres eram humanistas. Inigualáveis na competência, no 

saber, no senso humano, na grandeza de espírito e na nobreza de alma. Nunca morreram em nossa memória 

e em nosso coração. Nossa turma inaugurou uma das mais decisivas reformas do ensino. Começou por nós, 

a Sociologia. Deixávamos para trás Física e Química, cujas sabatinas orais ou escritas, desafiariam os 

vestibulares de hoje. Para traz ficavam o Latim ( oh! O Latim do velho e querido Cintra! ) e o estudo 

apurado das Constituições. Entrava com todo rompante, a Biologia em cujos braços – Anatomia e 

Fisiologia líamos o Tratado de Pinzon no original francês . O velho Fornos, excepcionalmente só nos 

falava no vernáculo, no primeiro dia de aula. Depois, o idioma francês, mediante rigoroso e belíssimo 

escotismo escolar. 

            Matemáticas, onde muitos alunos ombreavam-se com o professor. A cadeira de Educação 

subdividida em Psicologia, Pedagogia e Didática. Música! Quem se esquecerá jamais da teoria Musical e 

do saudoso Orfeão da Normal? Trabalhoss Manuais ( que dizer das Exposições de então?) Desenho e 

desenho pedagógico . . . Que digam os velhos mestres Hugo Pires e Genaro Lobo, os caríssimos 

remanescentes do silogeu botucatuense. A ambos, nossa sincera homenagem. 

          Como vão longe o ardor, a disputa, as certezas e incertezas no clima estudantil de uma classe, 

quando lá fora morria a Velha Republica e bem longe apontavam os clarões ameaçadores de mais uma 

hecatombe universal! 

         A criatividade abrindo caminhos para a Poesia e o Conto. O vernáculo e as Literaturas brasileira e 

portuguesa extertoravam pelos extremismos resultantes da Semana de Arte Moderna. Mas Camões era 

ainda analisado nos exames finais. As aulas de Oratória em que mestre Wagner nos fazia suar em bicas, 

levavam-nos aos improvisos e daí, quanto talento se manifestou. 



         Brincávamos com a História Universal. Nossos recursos mnemônicos  conferiam apelidos os mais 

disparatados. Havia na classe desde Tamerlão à Pompadour, desde Fustel de Coulanges a Maria Stuart. 

Como era divertido!. 

        O “Gitanjali” era o “Best-seller” da época. Rabindranath Tagore ombreava-se com Cassiano Ricardo e 

Menotti Del Picchia. De uma feita, o jornal de Pedro Chiaradia passou a receber umas crônicas 

encantadoras, cheias de um misticismo envolvente no doce aroma de um orientalismo fascinante. O 

pseudônimo era “Eggerth”. Mascarenhas, pelo “caixa” do jornal, pediu a identificação do gênio. Não houve 

resposta. Mas Áurea Pinheiro, mais tarde advogada pelas Arcadas, riu-se do enigma. 

        Éramos jovens e a irreverência é própria da mocidade. Ilustrávamos as aulas. De forma irreverente e 

audaciosa. O caderninho, por sob as carteiras, passava de mão em mão. Cada um escrevia sua frase ou sua 

trova, que desafiavam o mais cínico Bocage. Um dia, mestre Ognibene disse que o “homem era um bípede 

implume”. Aí, o caderninho precisou ser rasgado. 

        Muitos, caíram na caminhada. São hoje uma saudade! Outros, perderam-se no anonimato da Vida. 

Muitos, escalaram a montanha. Houve agora, uma chamada geral. Vamo-nos reunir. Quantos acorrerão? 
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                                                        NORMALISTAS DE 1933 

 
           E nos reunimos. Numa das mais alegres e festivas comemorações implicando um 

acontecimento social, cujo primeiro contato foi, entre risos e emoções, a identificação pessoal, vencido 

meio século de dispersão.  

                       A comissão encarregada da chamada geral, da busca de endereços, da notificação de nomes, 

está de parabéns : Mary Cárdia Vieira, Nair Vieira de Campos e Benedita Lumina Kovacs. Saíram-se 

maravilhosamente duma empreitada assas difícil : sacudir o comodismo de uns, estimular outros, para o 

significado efetivo do transcurso da data. 

                      Para muitos, a constatação pesarosa de uma definitiva ausência : Rubens Pinto da Rocha; 

Judith Rodrigues Pontes; Áurea Pinheiro; Nester Cardoso Franco; Ione Dias Aguiar; Maria de Lourdes 

Guerra; Pedro Torres; Hilda Cunha; Renato da Silva Cardoso; Áureo Fernandes Leite; os irmãos Hélio e 

Eolo Marques Ventura e Olguinha Teixeira Pinto. Dir-se-ia que o gênio alegre da turma preferiu celebrar à 

parte, nos espaços eternos, data tão jubilosa para todos. 

                    Outros amavelmente justificaram a ausência : De São Paulo : Djalma Grohmann e Mozart 

Mazza, Consuelo Marques Ventura falou, por telefone, à noite, a todos cumprimentando. De Campinas : 

Margarida de Toledo, De Duartina : Josefina França Porto. 

                   Aqui compareceram : De Curitiba : Guiomar Nogueira Arpelau e seu cavalheiresco esposo; de 

Santos : Mario de Campos Leite e Sra.; de Jaú : Irma e Arthur Fantin; de Tietê : Joana Rodrigues Alves e o 

adorável casal de filha e genro : de São Paulo : Rosa Leota Araujo, Olinda Simão; de Sorocaba : Adélia 

Rafael; De Campinas : Antonio Raia e Sra.; De Botucatu : somadas à escriba, Maria Miguel Vilas Boas, 

Maria de Lourdes Zacharias, Benê, Mary e Nair. A festa não foi só nossa. Os familiares e amigos contaram 

cerca de sessenta participantes. 

                  Muito agradecemos a Dom Zioni, nosso Arcebispo, a gentileza da celebração da Missa 

congratulatória. O Coro de PE. Iannes, orquestrado e rico de vozes, sob a batuta de Antonio Carlos 

Antonelli, executou músicas tradicionais ecoando na nave as sonoridades e hosanas. À Lúcia Novelli, sua 

digna diretora, os nossos agradecimentos. 

                 Após a missa, a caravana prestou homenagem, na necrópole local, aos colegas falecidos e aos 

dois insignes mestres do passado : Dr. Silvio Galvão e Alfredo Franklin de Matos. A seguir, a visita à 

Normal, foi sem duvida um dos momentos mais fortemente emotivos no já rico programa desenvolvido. 

Cantou-se o Hino da escola não se embargo na voz, não sem uma lágrima a correr pelas faces dos 



presentes. No Anfiteatro evocou-se a figura solene e intrépida do José do Amaral Wagner, mestre 

admirável , jamais olvidado. 

              O almoço de confraternização teve a presidi-lo a querida amiga e ex-mestra Maria Banducci 

Lumina a quem foi tributada entusiasta homenagem. Falaram na ocasião, Mary, Nair e Mario. O ambiente 

descontraído e alegre teve a abrilhantá-lo a manifestação ruidosa dos netos dos aniversariantes, eis que Nair 

Vieira foi aplaudida e saudada pelos filhos e numerosos netos que enfeitavam o ambiente. 

             Nota extraordinária, digna de registro, a palestra de Antonio Raia aposentado como Inspetor 

Federal do Ensino. Sua longa e edificante vida na alta cúpula do Ministério da educação, valeu por um 

tirocínio digno de um livro. Viajando pelo Pais, somou experiências admiráveis, cotejando culturas norte-

sul, contatando as diferentes secretarias de Estado e valendo em todos os setores, com sua extraordinária 

nobreza de caráter e grandeza de alma. 

            Mario de Campos leite, ocupou por vinte anos a Direção do “ Escolástica Rosa” um dos mais 

importantes Estabelecimentos de Ensino de Santos, famoso em todo o Brasil. 

            O reencontro é sempre uma avaliação e um cotejo de valores. Nossa turma honrou, em todos os 

segmentos da sociedade, o nome da Normal. Muitos, desviaram a rota para outras atividades. Mas todos, na 

longa jornada pública levaram bem alto o nome da Escola Normal Oficial de Botucatu. 
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                                                     DAMAS DE CARIDADE 
 

            Ruy Nunes, o admirável articulista do “Estadão”, em sua coluna de 20 de Janeiro último, critica de 

modo incisivo a flagrante malícia dos meios de comunicação em abraviar ou mesmo omitir os 

acontecimentos que digam da grandeza do homem em suas manifestações várias, em troca de largos 

espaços e manchetes por todos os cananis – jornal, rádio e televisão – em que a mesma criatura, tornada 

ator único, fera indomável, é apresentada a tingir o dia-a-dia com o horror do pânico e do medo através da 

violência, da dissolução dos costumes, do sangue e da morte. O Mal, diz ele, campeia livremente numa 

promoção lamentável. 

          Enquanto o Bem existe. Discreto, atuante, sereno, a penetrar as camadas sociais através de 

verdadeiros heroísmos, com desprendimento, ações altamente enobrecedoras que tanto dignificam a 

criatura de Deus. Mas, para o consumismo atual, o Bem não é rentável. E cita-nos um fato maravilhoso. 

         Sandro Strohmenger. Homem abastado, pai de sete filhos, ex-dirigente de uma empresa 

multinacional, com mais de vinte viagens através do mundo em estudos e observações sociais, findas as 

quais concluiu que tudo fizera para si e a família, menos para os mais desamparados. Discípulo e 

admirador de Albert Schweitzer e colaborador ativo de Madre Teresa de Calcutá, decidiu-se doar o restante 

de seus ainda robustos anos de vida a favor dos doentes, desagregados e órfãos africanos do organista das 

selvas. 

        Só o “Osservatore Romano” de Julho de 1983 noticiou com largueza de informações a noticia ligada 

ao Evangelho dos Doentes. O Bem não é rentável. Não dá polpudas manchetes. 

        Ruy nos lembra muito de perto, um acontecimento há pouco registrado em nossa cidade, que tanto 

honra nossos foros cristãos. Em 02 de Fevereiro de 1944, fundou-se aqui, uma sociedade beneficente sob o 

lema ( Cor. II – V – 14 ) : Charitas Cristi Urget” que, honrando o Coração Eucarístico de Jesus e o Coração 

Imaculado de Maria – fonte perene de Caridade – destinava-se a dar assistência à maternidade e à infância 

diligenciando, por meios possíveis, minorar o sofrimento, amparar a pobreza desvalida e encaminhar os 

pequenos a um destino melhor.  

         Agora, cumpre a “União das Damas de Caridade de Nossa Senhora de Lourdes” seus quarenta anos 

de existência. Freqüentemente lá estamos e nos assenhoreamos com prazer, dos progressos da organização, 



que, diga-se de passagem, vive de milagres. Sim. De milagres. A fonte mantenedora da organização 

provém do caixa de Santo Antonio, naquela Igreja Franciscana sob as bênçãos  de Nossa Sra. de Lourdes. 

E o movimento financeiro do caixa é assustador. Gastou-se, no ano passado, uma verba de cinco milhões 

de cruzeiros. Com o quê? Com o Clube das Mães que mantém cinqüenta mães carentes, ou melhor, chefes 

de família que lá recebem semanalmente educação de base e aulas de artesanato e trabalhos manuais. 

       Há lá, ainda, a Obra do Berço, confeccionando e distribuindo enxovais de recém-nascidos às creches e 

maternidades da cidade que também cuidam da mãe carente. Há também, o Grupo de Gestantes, que dá 

preparo psico-profilático às gestantes necessitadas que também recebem durante o curso de seis meses, 

enxoval completo para o bebê. 

       Como se faz tudo isso? Por meio de uma equipe de cinqüenta senhoras – damas autenticas – cujo lazer 

é o dedicar-se de um forma exemplar, durante a semana, aos cuidados da manutenção da sede, lá no 

Santuário de Lourdes, onde o visitante pode avaliar entre emocionado e edificado como atuam os 

verdadeiros princípios cristãos. É o Bem Ativo, atuante, na sociedade moderna onde tantos mal gastam 

seus lazeres em mundanidades e vaidades fanáveis e vãs.  

       Deus as abençoe por esses quarenta admiráveis anos de vida útil, continuada e benéfica. 
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                                             LEITURAS .   .    . 
 

 

                Janeiro foi mês das releituras que se prolongam freqüentemente, pela força de antigo hábito, até 

os feriados de Carnaval. Ali então, a seara exclusiva  é de Shakespeare. Velha e apaixonada mania. E há 

uma explicação para tal : ninguém, como o poeta de Stratford-on-Avon para descrever o comportamento 

humano, máxime, nas folias de Rei Momo. Seus personagens cinzelados com agudeza de espírito, 

mistificados em homem animal, precedem com arte, as conceituações freudianas. 

             Esses longos lazeres, o derreado “far-niente”, são remanescentes das antigas férias escolares 

quando o Externato ressoava no vazio das salas então silenciosas, os passos últimos das crianças aprovadas 

no Admissão. 

            Então, como agora, havia o repassar das páginas prediletas que decididamente marcaram os grandes 

momentos da leitura. Vários autores, obras ecléticas. Mas sempre, o velho conselho latino : “ Livros, 

poucos mas bons”. 

           Já se disse alhures – e essa afirmação é atualíssima – que as bibliotecas assemelham-se a grandes 

cidades que percorremos a bel-prazer, passando pelas estantes quais largas avenidas – os clássicos, batidas 

ao sol dourado, sob um céu amplo e límpido em cuja imensidão mergulhou o pensamento grego-latino. Há 

praças e jardins espaçosos exibindo nos dorsos caprichados o arrojo da inventiva humana. Há bairros e ruas 

obscuras, silenciosas, marcando na ruína melancólica a tristeza de antigos fastos. São obras de valioso 

conteúdo perdido na singeleza de encadernações sumárias, gastas, as mais das vezes, pelo constante 

manuseio de bibliófilo apaixonado. Ali, na discrição do canto escuro das prateleiras abandonadas jazem as 

preteridas obras-primas que ao homem foi concedido criar. 

         De uma dessas vielas perdidas escolhemos o mimoso opúsculo, o primeiro do ano. É Juan Ramón 

Jimenez com o seu “ Platero e Eu”, um acalanto de poesia em prosa. São cento e trinta e oito pequenas 

crônicas condensadas em vinte ou trinta linhas se tanto. É prêmio Nobel de Literatura, 1956. Ah! A velha 

Espanha donde brotam os gênios da terra escura e quente da Andaluzia! Ah! A velha Europa dos 

pensamentos rebatidos nos milênios de cultura! 

        Pequenos, delicados e poéticos diálogos, ou melhormente, monólogos dirigidos a Platero, o burrinho 

querido! Sim, o mimoso volume gira em torno de Platero, pequeno peludo e macio – tão macio que parece 

não ter ossos e ser todo feito de algodão. Que querem os que lêem? Quando falecem as palavras aos 



ouvidos humanos, quando a compreensão e a paz entrechocam-se nas rudes muralhas do coração do 

homem, fechado ao amor e à fraternidade, só resta o diálogo com a criação. São Francisco falou às aves, 

Santo Antonio, aos peixes. São João, no deserto. Valendo-se de Buffon “quanto mais convivi com os 

homens mais admirei os cães”, Axel Munthe – quem o lê hoje? – escreveu o “livro de San Michelle”, uma 

série memorável de crônicas e memórias sobre a ilha de Capri e suas adjacências. E os cães. 

         Pois é. Discípulo de Rubén Dario, Ramón Jimenez é um eterno romântico. Imortalizou sua aldeia 

primitiva, simples, pobre – um vergel gracioso conservado por milagre, longe das mundanidades 

derruidoras – o pequeno mundo de Platero que ali se espoja pelos campos acariciando de leve, com o 

focinho, as florinhas cor-de-rosa, de céu de jade. É mimoso e terno como um menininho. Gosta das 

borboletas e rouba das árvores anãs o néctar açucarado, das laranjas mandarinas. 

        Ramón Jimenez chama as suas deliciosas crônicas de vinhetas e as disseminou, pelo edulcorado das 

frases poéticas audíveis em todas latitudes, pelos quatro cantos da terra. São reflexões de um lirismo 

envolvente, de uma espiritualidade franciscana voltada ao amor telúrico, entremeada de palhetinhos de 

ouro, formando volutas graciosas enleadas a folhas de acanto, a vinhetas de trigo e dulçurosos bagos 

tremeluzindo na transparência do sol mediterrâneo : 

 

                                                  Ay, que relumbres y olores! 

                                                  Ay, como rien los prados! 

                                                  Ay, que alboradas se oyen! 
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                                                                  ROSA  AMÉLIA  
 

            A alma poética não morre nunca. Ela se evola. E ascende às imensidões infinitas na ansiosa procura 

das regiões estelares por onde buscou em vida, a perene fonte inspiradora. Você não morreu, Rosinha. 

Apenas transportou-se. Mais para o Alto. Mais para perto de Deus. Do Senhor de quem dimanam todos os 

talentos. A poesia foi o filtro misterioso que lhe acalentou a alma uma existência inteira. 

           Você agora voltará na beleza das noites estreladas. No cantante murmúrio do regato descendo as 

encostas. No suave perpassar da brisa entre as florinhas do campo. No raio dourado do sol matinal. Nos 

arrepios dos ventos serranos. No rosto sofrido do menino engraxate. No andejar claudicante da velha 

catadora de papéis. Na sôfrega menina em flor na busca estonteante do Amor. 

           Alma vibrátil e sensível você tudo transformou em verso. Você viveu a Vida na beleza dos seres. Na 

ternura do afeto. No profundo sentido da amizade. Na desconcertante chanfradura dos horizontes desiguais 

onde a dor e a alegria, a tristeza e a opulência, a indigência e a abastança se alternam e traçam delimitações 

e cerceiam os sonhos. Sua alma sensível tudo transformou em verso. 

          Pensadora e repentista, às vezes o verso refletia uma robusta sátira. Malgrado seu natural 

melancólico, quanta vez a alegria espoucava repentina trazendo-nos a trova sarcástica e hilariante. Você 

tinha espírito arguto e em rápidas pinceladas retratava os tipos. Lembra-se? 

         Enquanto lhe falavam ao redor, desprendia-se-lhe o estro e dentro em pouco, discreta e imponderável 

você nos passava o verso pronto, ritmado, leve, perfeito e elegante. As trovas suas tinham o sabor gostoso 

da malva cheirosa. Num olhar malicioso elas se soltavam leves, graciosas, brejeiras como borboletas 

adejantes. Sua mente lúcida caminhava arguta e os perfis se traçavam rápidos nas mais surpreendentes 

figuras caricaturais. Quem lhe ensinou fazer poesias? A ser humorista e ao mesmo tempo sentimental? 

        No entanto, você não as publicou. Não as soltou por aí em fora. Guardou os versos como se esconde 

um tesouro. Uns poucos amigos puderam conhecer-lhe o estro. Egoisticamente você os guardou para si. 

Egoísmo ou modéstia? Em forma de oração. Nos colóquios com Deus. A cegueira ameaçou-a e você não 



descreu dos Céus. Você envolveu-se num misticismo profundo e à medida que as sombras lhe empanavam 

a luz você voltou-se para o seu Deus. E nele concentrou toda a Fé que lhe animava o coração. 

         Até que a luz se fez trevas e você mergulha agora, alma serena, nas regiões infinitas onde a Luz é 

perene, a Estrada é luminosa, em cujas Alturas você sentirá que a Vida não se acaba. Realmente, agora ela 

se eterniza. Rosa Amélia. 
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                                                       THOMÁS   MERTON 
 

 

                Há anos atrás falecia no Tibet – vitima , se estamos bem lembrada, de um curto-circuito acidental 

– Thomás Merton, figura expressiva dentre os convertidos do século XX. Para lá fora a convite do Dalai-

Lama, chefe supremo do Budismo e lá se encontrava todo entregue a altos estudos filosóficos pois que sua 

meta sempre fora, uma vez convertido, a submissão de todos os homens a um só Deus. Grande pensador, 

filósofo profundo, a morte acidental cortou-lhe a promissora missão. 

               Deixava como patrimônio à humanidade uma bela série de livros que eram o relato fiel de suas 

angustias, de seus desvarios, de suas dúvidas e finalmente, “ A Montanha dos Sete Patamares” – o seu 

encontro com a Verdade. Foi muito lido na década de 1940-1950. 

              Filho de artistas e artista ele também, vinha de um ateísmo confesso. Pintor, poeta e escritor 

notável, criara-se  na Europa freqüentando na mocidade, as altas rodas culturais da Inglaterra e da França. 

Levado à conversão, escreveu o belo livro “Signo de Jonas”, sem dúvida uma programação de vivencia 

cristã. Ingressa na Ordem trapista, a mais severa das ordens religiosas e na clausura absoluta, entrega-se à 

meditação. 

              O reconhecido valor de sua palavra concede-lhe permissão, mesmo na trapa, para continuar a 

difundir cá fora, a grandeza espiritual da religião. Agora na Califórnia, na pátria de nascimento, fixa-se no 

Convento de Nossa Senhora da Conceição e coopera física e intelectualmente para a construção de retiros, 

confortáveis centros onde homens de responsabilidade, de todos os credos e profissões, entregam-se 

periodicamente a fins de semana em exercícios espirituais de muita meditação e oração. Ali, alijada à carga 

das tensões, de trabalhos de injunções sociais, homens graves, severos, responsáveis, retemperam-se para 

novos impactos de vida. Desses encontros mantidos pelos monges trapistas, muita conversão real, se deu, 

para o serviço de deus. Foi esse, o ideal de Merton. 

              Grande incentivador desses colóquios espirituais, Thomas Merton, pelo seu apostolado fervoroso e 

constante, muito contribuiu para a disseminação dessas Casas de retiro, verdadeiros oásis do Bem e da 

religiosidade. O Bem prevalece ainda. Oculto, discreto, sem manchetes. 

              Nas vésperas do Carnaval, estivemos com um casal de jovens, universitários lá no balcão do 

Sudameris, indiscutivelmente um ponto de reunião agradabilíssimo para os clientes. Programavam ambos, 

um retiro para os dias carnavalescos. Ela, no Sta. Marcelina. Ele, ex-aluno querido, comunicando um 

programa espiritual, com mais cento e vinte jovens companheiros, a realizar-se em São Manoel, na antiga 

Faculdade de Filosofia. Positivamente, Merton revivido. 

              Recebemos há dias, com um prazer imenso, a visita dos amigos Noêmia-Arlindo de Almeida, 

antigos colegas de DCT, há trinta anos radicados no Rio de Janeiro. Casal integro, de costumes moldados 

na tradição cristã, ele, franciscano ativo, ela admirável mãe de família romana, criaram ao seu redor oito 

filhos hoje casados, e vivem no conchego carinhoso da família bem constituída, adornada de doze netos, o 

maior dos quais, estudante de dezoito anos. 

             As loucuras da sociedade carioca, os desvarios de trafego e crimes, não lhes abala a estrutura rígida 

sedimentada nas firmes raízes de uma espiritualidade profunda. Vive o clã unido num entrelaçamento 

afetivo, digno da maior admiração. O mal exterior não lhes abala a firme compleição. 



             Tinham ambos pressa em retornar ao Rio, quando, nos dias carnavalescos já programados, o clã 

reunir-se-á na chácara, nas imediações da Tijuca, enquanto Arlindo de Almeida, o chefe, o pai e avô, 

interna-se no Cenáculo mantido pelos frades de São Francisco, para uns dias de oração e meditação, na 

companhia de centenares de outros tantos admiráveis cristãos ativos. 

             Aquele antigo ideal de Thomas Merton floresce agora, com mais vigor, após tantos anos de 

hibernação sofrida. A chama viva da Fé ainda ilumina o pântano. 
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                             O    FERROVIÁRIO  PEDRO POMPIANI 
 

 

              Milton : Gratíssima pela “ Lembrança do “Trem de Ferro”. Percorremo-lo com prazer. De 

parabéns o Sudameris por mais essa iniciativa de grande senso histórico. De Bardi, todos admiram as 

atividades artísticas. É brilhante minerador em pesquisas. É um intelectual. 

              O Autor queixa-se, às páginas tantas, de que falta à obra a crônica do dia – a – dia. Nesse 

particular, falta-lhe Sebastião da Rocha Lima, entre tantos ferroviários ilustres, para enriquecer, com suas 

memórias, o que se constituiria em mais um volume na historia da Sorocabana. O depoimento inconteste 

desses heróis da Estrada. Não obstante, aqui vai nossa contribuição. 

              Era o tempo da gripe espanhola. A terrível epidemia que, na memória dos remanescentes jamais 

foi suplantada, nem mesmo na atualidade, pelas inundações e secas endêmicas.  

              Os trens da Sorocabana estavam na iminência de paralisação. Não que lhes faltasse a lenha à 

fornalha. Não que lhe faltasse, à composição, a máquina excelente, importada, último avanço na técnica. 

Não. O que lhes ameaçava o tráfico era o elemento humano. Tudo periclitava a cada amanhecer. Levas 

amedrontadas migravam para o Interior. Trens apinhados carregando angustia e sofrimento. Dor e luto. 

Dia-a-dia minguava o contingente de maquinistas válidos, agora reduzidos a uns poucos, num revezamento 

cruel e sem tréguas. 

             A Direção da Estrada expedia memoriais encorajadores. O heroísmo dos anônimos servidores 

aureolava-se do medo, das canseiras, das angustias mal sopitadas, dos momentos de quase exaustão. 

Quando saiam para o trabalho distante, de turnos extenuantes, levavam o coração opresso : quantos da 

família faltariam ao retorno do esposo, do pai, do filho, do irmão? Ele mesmo, voltaria são ou já 

contaminado? A gripe ceifava implacável. 

             As negras sombras do Apocalipse eram o fundo de palco de um drama inenarrável. De uma feita, o 

maquinista da madrugada, não compareceu. Morrera durante a noite. A ordem foi sumária : comandaria o 

comboio, o ajudante respectivo. Jovem, novato, canhestro. Imperou o senso do Dever. Lá se foi ele para 

São Paulo, em dolorosas e inseguras doze horas de percurso. Lá chegado, a volta automática para Botucatu. 

As tensões, o cansaço, amolentavam-lhe o corpo dorido. Mas voltou. Viagem sem acidentes, sem tropeços. 

             Aqui, outra surpresa : uma drástica determinação. O colega de revezamento caira doente. Outra 

vitima. Que fazer? O comboio para Assis, ponto terminal da Estrada, aguardava timoneiro. Exaurido, 

sofrido, o maquinista apenas muda de composição. Mais dezoito horas. Ida e volta. Acima de tudo, o 

Dever. 

             De outra feita, visitava o Brasil, o Príncipe de Gales, mais tarde Duque de Windsor. Liberal,viajava 

democraticamente, cercado de uma vassalagem moldável a seus caprichos. Desportista, “globetroteur”, 

chegaria até Londrina. Seu “hobby” predileto eram locomotivas. Já de freqüente, passageiro nobre do 

“Expresso do Oriente”, via Paris-Atenas, assumia a locomotiva logo passados os Carpatos. Foi assim, 

juntos numa delas, segundo as Memórias da Duquesa de Windsor, que trocaram o primeiro beijo que o 

levou à abdicação do trono inglês. 



            Na tropicália brasileira, o Príncipe romântico viajou para Londrina num trem de luxo, passando por 

Paula Souza, via Ourinhos. Pela madrugada, já na Serra de Botucatu, mais precisamente, em Vitoriana, ele 

passou-se para a locomotiva, dirigindo daí por diante, a composição. A seu lado, inflado de orgulho, o 

maquinista efetivo serviu-lhe de fiel escudeiro. Mais tarde, um agradecimento pessoal do Príncipe, valeu-

lhe menção altamente honrosa. 

            O herói dos dois feitos, Milton? O “jovem” ferroviário aposentado, de 84 anos de idade – Sr. Pedro 

Pompiani, que no-los contou numa carona amigável, quando o reconduzíamos a casa, na Vila dos 

Lavradores. 
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       POSSE DA DRA. MARIA JOSÉ DEL PAPA ZACHARIAS 
                                        - Academia Botucatuense de Letras - 
         

               O auditório do Salão Nobre da Câmara Municipal, gentilmente cedido, totalmente lotado na noite 

de 17 último, pelos amigos e admiradores da Dra. Maria José Del Papa Zacharias, foi testemunha de uma 

das mais belas entre tantas noites acadêmicas já vividas nesta Botucatu cultural. 

               A mesa presidida pelo Dr. Antonio Gabriel Marão, a quem tudo deve a Academia Botucatuense 

de Letras, foi integrada pelo Exmo. Sr. Dr. Antonio Jamil Cury , dd. Prefeito Municipal; S. Exa. Revma. 

Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano; Sr. Progresso Garcia, dd. Presidente da 

Câmara Municipal; Capitão Darcy Andreuza, dd. Delegado da 12º Delegacia do Serviço Militar; Dr. 

Eduardo Vasconcelos de Matos, dd. Promotor Público da Comarca; Dr. Antonio H. Delevedove, dd. 

Presidente da 25º  Sub-secção da OAB e Reverendo Antonio Coine, dd. Pastor da Igreja Presbiteriana 

Monte Sião, desta cidade. 

            Menção muito especial e grande honra para a Academia, a presença do Dr. Lycurgo de Castro 

Santos Filho, dd. Presidente da Academia Paulista de Letras; do Dr. Francisco Marins e Hernâni Donato, 

ambos botucatuenses muito queridos que tanto honram Botucatu no Silogeu Paulista e que em nossa ABL 

são Patronos, respectivamente, das Cadeiras Nº 06 e 09. 

           Muito feliz o Dr. Marão que para si avocou entre outros advogados acadêmicos, a honra de 

apresentar a oradora da noite. Traçou-lhe, dum curriculum admiravelmente enriquecido de conquistas e 

realizações, o perfil de um mulher inteligente, culta, cristã autentica, que se projetou no Magistério Público 

lavrando páginas exemplares de competência e elogiável exação profissional. Cultora das letras, jornalista, 

contista e conferencista conquistara por unanimidade o seu lugar entre os acadêmicos efetivos da Academia 

Botucatuense de Letras. Agora aposentada, entrega-se exemplarmente à benemerência em grandiosa e 

ampla ação social. 

          Usando da tribuna, discorreu a acadêmica Maria José Del Papa Zacharias com invulgar talento. 

Captou de seu patrono aquela juventude exuberante que se impregnou em suas poesias, suas crônicas, seu 

diário, seus romances, suas memórias, em tudo rescendendo o odor de fina sensibilidade. Essa juventude 

que não chegou a gastar-se pois Pedretti Neto não esperou a velhice. Morreu em plena maturidade, em 

apenas 48 anos de idade. Hauriu das fundas raízes patriarcais aquela acuidade emotiva que se diluiu no 

amor aos seus e à sua querida terra natal. 

         Esse amor telúrico que o reteve aqui, que o fez realizar sem o sentir, o milagre evangélico : foi 

profeta em sua própria terra. Por duas vezes tentou os estudos superiores ora em São Paulo, ora no Rio. Os 

liames que o prendiam trouxeram-no de volta. E ele se fez mestre consumado, devotado ao livro, ao jornal, 

à juventude, à infância, entremesclando os deveres  profissionais com os encantos da literatura.  



        Aqui se fez grande e daqui irradiou seu nome internacionalmente, quer no campo pedagógico, quer 

nas searas culturais. Pedretti Neto, o jornalista, o cronista, o poeta, o romancista, o folclorista. Sobretudo, o 

Mestre, o cristão. 

        Abrilhantou a noite acadêmica, o Coral da Igreja Presbiteriana Monte Sião, sob a regência da 

maestrina Orceli Celeste Leme. 

        Usou da palavra, com real aplauso da assistência, o Dr. Lycurgo de castro Santos Filho, figura 

simpatissíssima, que acentuou o relacionamento das Academias de São Paulo e Botucatu lembrando no 

ensejo a oportunidade de possuir já, a Academia de Botucatu, sua sede própria. Muito aplaudido por todos. 

         Ao término da sessão Solene, cantou o Coral, numa homenagem a Pedretti Neto, o “Canto do Natal” 

cuja música é de autoria do acadêmico Aécio de Souza Salvador. Palavras elegantes do Reverendo Antonio 

Coine, destacando a personalidade cristã do Patrono da cadeira Nº 23. 
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                                             A   VELHA  MANSÃO   PEDUTI 
 

 

            Não devia desaparecer um dos prédios mais históricos que esta Botucatu, já tão defraudada, ainda 

possui. A onda avassaladora da modernização urbana subestimando espaços amplos e magníficos ao seu 

dispor, vem roubando, não só aqui, mas e principalmente na Capital, os símbolos mais representativos da 

famosa “época do café” coincidente com os espasmos agônicos da “belle époque”. 

            Não é a primeira vez que esta coluna aborda tal assunto. Apaixonada do passado histórico sempre 

acompanhamos as lutas, na Capital, para se poupar, através dos órgãos oficiais, uma das mais 

representativas faixas residenciais da metrópole : sua antiga Avenida Paulista – hoje um amontoado 

inexpressivo de cimento armado – rica então, de casarões solarengos construídos em harmonioso efeito nos 

mais diferentes e belos estilos : bretão, mourisco, florentino, clássico, neo-clássico, todos porém, 

representativos não só do “status” cultural paulista como também do estágio evolutivo de nossa economia 

desde o ciclo colonial à fase da república. 

           Para poupar da demolição uma raridade estética, a Embaixada Francesa no Rio, doou à Academia 

Brasileira de Letras, seu belo e único Petit Trianon. Era uma homenagem às letras nacionais. Isso foi há 

anos. E lá está.  

           Mas  fiquemos por aqui. Já perdemos vários e belíssimos prédios residenciais sacrificados à 

voragem das reformas que lhes tiraram o característico próprio ou demolidos pelo moderno insosso de 

muros altos e deselegantes. O solar Pedutti tem seu estilo. Tem uma fachada vetusta e bela. É pena que se 

desfaça e desapareça. 

          Ademais, tem história. Ele está muito ligado aos imigrantes italianos em Botucatu. Construído para 

sede definitiva do Banco Frances e Italiano para a América do Sul S/A – que da sua instalação funcionara 

até então, na Rua Curuzu, hoje imediações do INPS – foi em seus altos, residência do primeiro Gerente _ 

Comendador Francesco Botti, casado com D. Albina Varoli Botti, de nosso imenso e querido clã. Sua 

decoração foi entregue a velhos imigrantes, aqueles artistas que aqui aportaram um dia, em busca do El-

Dourado. 

          Freqüentamos a velha residência em nossa infância. Teto trabalhado em gesso, com artísticas 

guirlandas buriladas a mão, não pré-fabricadas. O teto de carvalho luzidio. As paredes decoradas com 

medalhões ao alto, em clássicas alegorias. O amplo salão de jantar com expressivas naturezas-mortas. 

Portas e janelas altas e almofadadas com traçados admiráveis de carpintaria. As salas e “câmeras” dando 

para as duas sacadas de ferro forjado a mão, nas oficinas locais. Mármore nos degraus. Toda aquela beleza 

interna respirava os velhos palácios peninsulares de que é rica a bela Itália. 



          O velho Botti soube acolher e incentivar aqueles sonhadores artistas dando-lhes não só o trabalho a 

que aspiravam para revelarem no Novo Mundo seus verdadeiros pendores. Mas deu-lhes também guarida 

em sua amizade e em seu solar. Foi um raro e brilhante caráter. 

          E quem se esquece da antiga Agencia? Aqueles dois olhos esbugalhados de vitrôs coloridos que se 

vê, foram as duas portas de acesso ao público. Lá dentro, as instalações em jacarandá envernizadas e 

luzidias, de gradis aramados. Quanta história de desenrolou por aqueles guichês antigos! Quanto se testou o 

caráter e o coração do velho Botti! 

          Nunca mais adentramos o velho solar. O casal e os filhos foram-se para São Paulo e o prédio tornou-

se a residência de Emilio Pedutti. Que soube, por extraordinária herança, tornar-se o segundo Gerente do 

Estabelecimento. E o fez prosperar e engrandecer consolidando a economia local. O Sudameris é o 

primeiro e o mais tradicional dos bancos locais. 

          Por que demolir agora a velha mansão Pedutti? Por que apagar da memória dos pósteros um solar 

que marcou uma das vidas mais preciosas de Botucatu, a do homem que tudo fez pela sua cidade e que por 

último, numa luta política heróica e sem precedentes, deu-lhe a própria vida? 

          Campinas conserva um prédio tão somente porque por lá passou, por uma noite apenas, o Imperador 

Pedro II. Isso é grandeza de um povo.  

          Por que demolir o palacete Pedutti, agora que Francisco Marins batalha com entusiasmo e carinho 

para dar-nos um Centro Histórico? Será uma grande pena para nós, botucatuenses de coração, o 

desaparecimento do velho e histórico prédio. 
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                                                   CANÇÃO   DE   BOTUCATU 

 

 
             Estamos em pleno Abril, o mês que enriquece a crônica citadina com a seriação de datas e 

eventos sempre marcantes na tradição local. Justifica-se, pois, que aqui se trate de um assunto interessante 

como sejam as canções que Botucatu já possuiu e que, levadas ao esquecimento são patrimônio de uns 

poucos, herdeiros da memória dos antepassados. 

                  A primeira canção botucatuense é graciosa e simples. Cantaram-na nossos pais nos primeiros 

anos de funcionamento do grupo Escolar “ Dr. Cardoso de Almeida”, vale dizer, nos primórdios desse 

estabelecimento exemplar de ensino, por onde passamos nós, gerações sucessivas, e que hoje já está a 

beirar seus noventa anos de existência.  

                 Trata-se de uma canção de melodia singela, accessível à memorização mas delicada e suave 

como deve ser delicado e suave o amor à terra natal. Ela brincou nos ouvidos dos escolares de então. E se 

fixou para sempre na memória daqueles que tanto deram de si, na vida botucatuense. 

                Três, desses meninos de outrora, tornados velhos amigos e companheiros, timbravam em 

recordá-la em seus constantes encontros. Não se visitavam mas esses encontros se davam na barbearia, no 

Bepão ou mesmo na Sacristia da Catedral onde dois deles : José da Rocha Torres mais carinhosamente : o 

Zelão Torres e o velho flautista  eram Irmãos do Santíssimo.  

                E a memória se lhes avivava em fatos e acontecimentos que enriqueceram a Botucatu histórica. 

Zelão da Rocha Torres está lá, na fotografia memorável  da implantação do Bispado. Entre tantas 

memórias, saiam da Sacristia trauteando a velha canção. 

               Um dia perceberam que após eles, ninguém mais conheceria a música querida. Era preciso 

eternizá-la. A obra prima – poesia e música – de Américo Veiga , professor botucatuense, não poderia 

jamais desaparecer. Gravá-la como?  Não havia  a aparelhagem fácil  de “stereos” que hoje sobra nas mãos 

das criançadas. 



               O velho flautista propôs : cante-a e eu a escrevo. Mas era difícil. O Zelão, mal começava  os 

primeiros versos, era tolhido pela torrente de lágrimas que lhe resvalavam pelas lentes dos óculos. 

Embargava-se-lhe a voz e ficava nisso. Foi preciso recorrer a Tio Antonio Tillio, contemporâneo, setentão 

ainda rijo, de memória lúcida que  sabia  inteirinha a canção. 

               E com voz ainda “tenorinale” cantou-a inteira. Zelão aprovou. E o velho flautista transpô-la para  

a pauta. E com a letra silabada. E esse original está conosco.  

               É uma velha e primitiva melodia nascida no começo do século. Vale a pena conhecê-la na sua 

simplicidade, na sua linearidade, na singeleza : 

 

                                                              CANÇÃO DE BOTUCATU 

 

                                                                            Letra e Música de Américo Veiga. 

 

                                               Botucatu tem primores, 

                                               Tem belezas naturais. 

                                               É mui bela e são gerais 

                                               Seus encantos e flores. 

 

                                                                      CORO 

 

                                                             Devemos amar a nossa terra 

                                                             Como se ama a própria mãe! 

                                                             E dizendo sempre e sempre: 

                                                             Amparai as belezas que ela encerra! 

 

                Mais tarde, um outro rapsodo teceu-lhe lindos versos. Era Astrogildo de Oliveira, versos esses 

musicados por João Gomes Junior. Era a Canção Botucatuense. Depois, Angelino de Oliveira dedicou-lhe 

letra e musica : Saudades de Botucatu. São ambas muito bonitas. Mas não superam a ingênua, graciosa, a 

terna Canção que nossos pais cantaram. 
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                                     O PERDÃO  ESTAVA NO OLHAR 
 

 

                 Antes d’Ele, ela mercadejara sua beleza. Tivera a seus pés os ricos, os adúlteros. Ao redor de sua 

mesa luxuosa e farta reunira jovens e decrépitos. Fartava-se em explorar-lhes os apetites desenfreados. 

Discutiam na sua presença sibaritas voluptuosos. Naquelas bocas melosas, o amor tinha o avinhado dos 

mais estranhos conceitos. Ela só tinha a dar-lhes a perfeição sensual de seu corpo maravilhoso. E ria-se 

deles. 

                Algo dizia-lhe que na complementação da vida passageira, alguma coisa devia existir, para ela 

inexplicável, impalpável, que lhe propiciaria um bem imenso, imorredouro, algo que lhe abrisse os 

horizontes numa visão esplendida de Perfeição. Perfeição sobrenatural, imperecível. 

               Em sua luxuosa casa, nos seus festins nababescos, sábios e ricos se nivelavam nos embaixadores 

de longes terras ou aos opulentos mercadores. Todos decantavam-lhe a beleza, cumulando-a de pedrarias. 

Mas o imenso vazio, a ânsia por algo superior e inexprimível, isso não lho definiam. Algo se instilava em 

sua alma vazia, abrindo-lhe em brumas incompreensíveis, veredas jamais trilhadas. Algo puro, 

incontaminado, perene. 



              Até que um dia ela encontrou, penetrando-lhe fundo, um outro Olhar. Diferente. O olhar dEle era 

límpido como as manhãs de estio, sereno como os céus sem nuvens da Galiléia. Algo inexplicável varou-

lhe os arcanos. Imediatamente sentiu-se, na leveza diáfana da alma de criança. Sem sombras de pecado. 

Uma paz interior varou-lhe o coração ansiado. Sua vida tumultuada e desenfreada de ontem, ficava para 

trás. A sua frente, a esteira mal vislumbrada antes, alargava-se na plenitude de um bem infinito. Ela fora 

perdoada! Sem uma palavra! Sem um gesto. Apenas um Olhar! 

             Então, ela despojou-se de tudo e voltou a casa. Desde aí, ela bebia-Lhe as palavras. Entendia as 

Suas lições e seguia Seus mandamentos. No drama do Calvário, ela estava aos pés da Cruz. Levou-o, com 

outros, ao sepulcro. Não havia mais vazio em sua alma. Agora lá estava a esperança! No sábado, ela 

retornou, com outras mulheres, ao horto. Era manhãzinha. As brumas da alvorada desfaziam-se aos 

primeiros albores. O sepulcro estava aberto. Dois Anjos ali postados, disseram-lhes : 

-          Ele ressuscitou! 

           Ela saiu a correr. Foi a notícia alviçareira para os doze reunidos. Ela voltou, após. Queria ainda 

certificar-se, não como uma constatação, mas sim, como a Fé lhe ditava : Ele vencerá a morte! Para dar 

expansão ao seu imenso jubilo, à certeza da Ressurreição. O tumulo vazio. Ao lado, o jardineiro do horto. 

Seus olhos emaranhados não lhe divisavam as feições: 

-         Vós O vistes, senhor? Para onde O levastes? 

-          Mulher, por que choras? 

-         Roubaram o meu Senhor e não sei para onde O levaram!. . . 

          Um turbilhão de lágrimas inundava-lhe o lindo rosto. Então ela ouviu nitidamente a mesma voz de 

outrora : 

-         Maria !. . . 

          Ela caiu de joelhos e quis tocá-LO : 

-         Raboni!. . . 

          A certeza abria-lhe os olhos d’alma. Ele ainda falou-lhe : 

-        Não me toques! Vai e avisa aos outros que os precederei na Galiléia. No rosto orvalhado, brilhou um 

raio de sol, na manhã que surgia. Ela olhou ao derredor. Ele ia-se pela ramagem dos arbustos, no estreito 

atalho.  

           Era a Páscoa da Ressurreição! 
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                                                        EXALTAÇÃO    CÍVICA 

 

 
          Esta crônica não podia ter sido escrita antes. Saíamos da exaltação cívica da Semana do 

Município sem precedentes até então, para mergulharmos logo na exaltação religiosa que nos propicia , a 

nós cristãos, a comemoração da Paixão de Jesus culminada com o Domingo da ressurreição. 

              Duas emoções fortes e profundas sentidas por uma inteira população sem igual. É a confirmação 

do rico patrimônio religioso-cultural que faz, pelos tempos em fora, a tradição cívica de Botucatu. 

             Houve concomitantemente um ressurgimento. Na ordem religiosa, o previsto, na ordem 

administrativa, o surpreendente. Não vamos citar nomes, destacar grupos. Poderíamos incorrer em graves e 

imperdoáveis omissões. Botucatu está de parabéns. Duas semanas distintas, verdadeiramente gloriosas.  

            No aniversário da cidade o que se constatou foi, na amplitude, um esforço conjunto no sentido da 

arregimentação de valores. Um programa belissimamente organizado com a prata da casa, com os recursos 

fartos de que dispomos. Todos colaboraram. Das crianças aos adultos, das Escolas às Entidades Sociais, 



culturais e esportivas. Não faltou nada. Dos corais aos conjuntos musicais. Das representações teatrais às 

demonstrações ginásticas. Da noite de autógrafos ao congraçamento dos artistas plásticos. Inaugurações de 

ordem administrativa ao alto sentido de um Museu de Arte Contemporânea. Imprensa e publicações 

especiais. A III Expô foi ótima. 

           Palestras e conferencias. É-nos forçoso, nesta altura, um parênteses. A professora Eunice de 

Almeida Pinto Chaves levando às luzes da Câmara Municipal o imenso cabedal histórico-cultural de que 

dispõe como conferencista emérita. Gastão Thomaz de Almeida redivivo num ensaio substancioso sobre a 

Imprensa no Interior digno de analise à parte. Itajahy Martins de volta aos antigos pagos com a 

contribuição surpreendente e preciosa, em tão pouco tempo levantada em doações inestimáveis, abrindo-

nos ao patrimônio citadino o Museu de Arte Contemporânea . 

           Acorde maior, de belíssima ressonância, a contribuição em tom amistoso das cidades amigas de 

Piracicaba e Tatuí integradas já, de longos anos, ao nosso contexto cultural. Dando continuidade a liames 

caríssimos, enviaram-nos ambas com a delegação de jovens artistas, seus embaixadores-mores : Mahler e 

José Antonio Pereira. Dois nomes que são bandeira moderna, representantes ambos da Arte Musical. São 

ambos, nos conturbados e entontecedores tempos maninhos que atravessamos uma mensagem de 

Esperança e de Otimismo. Eles se dedicam à juventude, sob a batuta que empunham. Uma vida inteira de 

dedicação total dirigida ao ensino, à cultura, à formação de jovens que se destinam às altas esferas dos 

palcos internacionais. Mahler trouxe-nos, com vozes mistas e orquestra, o “Messias” de Haendel, 

espetáculo raro ( parabéns aos Solistas que se revelaram admiráveis ) distinguindo-nos logo após o 

Municipal de São Paulo onde uma platéia cosmopolita e exigente o aplaudiu. Aqui, no belo recinto da 

Matriz de São Benedito que se prestou admiravelmente para a audição, Mahler surpreendeu uma platéia 

heterogênea e compacta que revelou, uma vez mais, o alto índice musical de Botucatu que o aplaudiu de 

pé, exigindo de novo, o célebre e famoso Aleluia! 

             Depois, José Antonio Pereira com sua Banda Sinfônica constituída só de instrumentos metálicos e 

bateria, cativando o público numeroso fazendo-o vibrar com o “Carinhoso” do Pixinguinha. Espetáculos 

que se não esquece. A Banda Show do Pingo, da cidade de Porangaba alegrando as comemorações. A 

participação dos Violeiros de Osasco, um espetáculo inédito na cidade. Devem voltar para novos 

espetáculos. 

             Menção especial ao casal José Luis-Rosa, da tradicional e amiga Casa Amat que, acima de 

competições, a classificação e prêmios, fez um retrospecto da Cultura botucatuense desde suas Escolas até 

a Academia Botucatuense de Letras, exaltando nossos escritores Francisco Marins, Hernâni Donato, 

Alcides Nogueira Pinto, o querido Dr. Sebastião de Almeida Pinto, Leilah Assunção, Ibiapaba Martins e 

Leda Galvão de Avellar Pires, montando numa belíssima vitrine toda a estrutura da ABL, destacando a 

figura simpática e amiga do Dr. Marão. 

            Depois, a Semana Santa. Bem poucas cidades interioranas a realizam com a pompa e o cerimonial 

que aqui se desenrola. É legado dos antigos tempos. Agora, com a plena vigência  do Seminário São José 

as cerimônias religiosas revestem-se da solene compenetração de que assim o exigem os dias da Paixão. 

Podemos estar seguros. Conduzidos por mãos firmes e respeitáveis voltam a Botucatu os bons tempos. 
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           Arregimentação geral. Chamada de todas as Escolas, mestres e estudantes para a série de sessões 

que vão inaugurar em Botucatu, o I Seminário de Estudos Brasileiros que compendiará não só problemas 

brasileiros, mas particularmente – já que se funda aqui o Núcleo Botucatuense do Centro de Estudos 

Euclides da Cunha – os que dizem respeito à nossa cidade e região, pela sua grande importância histórica 

no contexto nacional 



          Ribeirão Preto tem Diedericksen e Piracicaba, Mahle. Esses, dentre outros, são indicativos do surto 

desenvolvimentista dessas ótimas cidades, quer na esfera industrial-comercial, quer na artística. São 

criaturas que lá aportaram um dia, tomaram conta da terra, empunharam sua arma de trabalho e 

enriqueceram tais centros projetando-os no alto nível a que hoje lideram como grandes núcleos 

interioranos. 

         Nós temos, para honra nossa, os Marins. Quando se projetou deixar a Capital, a opção maior partiu da 

matriarca – D. Elvira, tal como no-lo confessou, por que sentia no coração e nos olhos do esposo a ânsia 

amorosa pelo retorno. A adesão dos filhos se fez imediata. E, aí está a contribuição magnífica com que, de 

pais e filhos, vem essa família enriquecendo Botucatu em decidida ação no afã do progresso e do 

desenvolvimento e sobretudo, no sadio interesse de retomar, para a juventude, o cimo cultural que foi 

sempre o nosso apanágio. 

        Muito se deve a Francisco Marins. Não falaremos de sua literatura que já galgou os céus do arco-íris, 

indo projetar-se lá longe, na Europa Central, sem dúvida o cadinho  da civilização. Somos-lhe gratos, todos 

os botucatuenses, por esse intercâmbio de valores que tem carreado para Botucatu os mais expressivos 

nomes da intelectualidade paulista., haja vista com especial simpatia, para o atual presidente da Academia 

Paulista de Letras – Dr. Lycurgo de castro Santos Filho. 

        E não é só. Mecenas moderno, a ele se deve apreciável parcela no tocante à instalação em nossa terra, 

do Museu de Arte Moderna que aí está, para satisfação e deleite dos aficionados. 

        Conferencista e grande estudioso, tem levado à juventude universitária o incentivo ao amor ao nosso 

passado histórico. Fez de Euclides da Cunha a bandeira mais pura e nacionalista que imaginar se possa. E 

nessa trilha, vem dando à juventude botucatuense o exemplo entusiasta pelas coisas e pelos fatos de nossa 

história, máxime de nossa região e cidade. 

        Aí está uma programação global a ser desenvolvida em 4 e 5 de Maio entrante, no Salão Nobre da 

Câmara dos Vereadores. Depoimentos, experiências, palestras, debates, vídeos, sopesando já nossos fartos 

recursos e a amplitude de uma obra que ora se inicia. 

        Há um longo roteiro a ser trilhado. Comissões e sub-comissões principalmente de jovens incumbir-se-

ão de dar prosseguimento a essa esplendida programação. Tudo foi muito bem delineado. Haverá o 

incentivo de grandes oradores especialmente convidados : Profa. Dra. Carmem Cecília Trovatto 

Maschietto; Dr. Honório de Sylos; Prof. Dr. Moisés Gicovate;Dr. Adelino Brandão; Prof. Dálvaro da Silva; 

Dr.  Oswaldo Galotti e Prof. Dr. Márcio José Lauria. Estarão  presentes também, os acadêmicos Francisco 

Marins, Hernâni Donato e Ibiapaba Martins. A ABL estará presente. 

          O programa abrangente fascina o grande público motivo pelo qual  estão convocados todos os que se 

dedicam às memórias, ao passado e à crônica de Botucatu. Dois grandes itens : um, relativo à região ( em 

que ocupa lugar especial  a imensa Arquidiocese de Botucatu, marco indelével na história da cidade ) e 

dois : o interesse profundo na organização de arquivo que contenha toda a documentação histórica desde os 

seus primórdios. Reedição e impressão de obras dos memorialistas. Pesquisas sobre os manuscritos de frei 

Fidélis tão desastrosamente perdidos. Estudos sobre a verdadeira rota do famoso caminho do Peabiru. 

           Há uma preocupação muito séria em se colher os nomes de todos os botucatuenses que, através dos 

tempos deram sua contribuição valiosa às páginas da História Pátria. De uma feita, pela ABL, com o 

auxilio de nossos pais e do Dr. Sebastião de Almeida Pinto, organizamos uma relação de cerca de 120 

nomes notáveis de botucatuenses ilustres. Uma cópia desse documento, demo-la, em certa ocasião, ao Dr. 

Marins.  
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            Resultado belíssimo. Sobretudo, no que diz respeito à juventude. Sempre ávida de participação, 

sempre pressurosa em seus anseios, a mocidade estudiosa de nossa Botucatu revelou-se, uma vez mais, o 

cérebro e o coração destas plagas tão bem mimoseadas na frase do saudoso Cesar Salgado : “ Morada da 

Inteligência”. Está lançada em Botucatu, a semente fertilíssima do Núcleo Botucatuense do Centro de 

Estudos Euclides da Cunha. 

                  Bandeira,antes de tudo, de um revivescimento do culto à terra, da volta ao civismo sadio e 

construtivo,do retorno às fontes lidimas de nossa ancestralidade. Em Euclides da Cunha, a dessedentação 

sôfrega pela preservação e pureza do idioma tão desgastado,não pelo neologismo resultante de uma 

evolução espiralada e galopante mas sim, e lamentavelmente, pela desídia indiferente e culposa, espaço 

aberto às escancarar, para a intrujice de estrangeirismos malsãos. 

                 De parabéns o Prof. Adelino Brandão, que abrindo a série de Estudos enalteceu a obra 

euclideana pela beleza, preservação e grandeza do idioma pátrio.Foram dois dias magníficos de 

concentração intelectual, foram tertúlias revitalizadoras sacudindo nossos meios educacionais, sustentados 

honrosamente por esse pugilo de esgrimistas intelectuais que aqui vieram co-participando, vivendo 

conosco problemas que nos são comuns, eis que um marco histórico aqui plantado tem ressonâncias no 

mundo admirável de nossa crônica educativa nacional. Gratíssimos todos nós, botucatuenses, aos ilustres 

visitantes. Que já são nossos numa adoção entusiasta e irrestrita. Sejam sempre bemvindos. 

                Parabéns a nossos acadêmicos paulistas Marins, Donato e Martins. Há muito a receber ainda 

desta terra em retribuição ao muito que já nos deram pelas Letras.  

                Mês de Maio. Aniversário de nossa caríssima Normal, mãe nutrícia de nosso Civismo, de nossa 

Cultura. “Ubque Patriae Memor”. Aos professores remanescentes de um passado glorioso : Hugo de 

Avellar Pires,Genaro Lobo e Afonso Celso Dias, nossa reverente homenagem. Aos atuais mestres, na 

pessoa querida de Maria Lúcia Chiaradia Gabriel, ex-aluna, catedrática atual de Português e 

Literatura,colega e amiga de todos os tempos, nosso abraço sincero. 

               É Maio. Enriquecido em seus dias, com o nome de Jean Baptiste de La Salle. Nome grandioso na 

opção total de uma vida nobre inteiramente dedicada, numa visão extraordinária do futuro, para a obra 

educativa da juventude. Vida intensa entremesclada de vitórias e sacrifícios, de desprendimento  e de 

grandezas que chegou aos nossos dias, numa herança advinda de virtudes raras, num dos maiores templos 

de Educação e Saber,espalhados pelo mundo. Nossa homenagem a Irmão Otho,o jovem atual Diretor do La 

Salle. 

               Com  nossa admiração irrestrita o abraço respeitoso a Irmão Laurentino, a irmão Hilário e ao 

caríssimo Irmão Felipe, que numa opção afetiva e total tornou-se o Decano de nossos Educadores. Esses 

três nomes edificaram na grandeza de sua obra educativa o perfil mais perfeito do verdadeiro mestre. 

              Quadragésimo quarto Sarau de Arte, levado sábado último, no amplo Salão do Brasil – Itália. 

Concerto de piano e violoncelo realizado por Tânia de Almeida, laureada violoncelista, premio, entre 

outros, de “Melhor Interprete da Música Brasileira” e Maria Aparecida de Camargo, integrante, entre 

outros méritos, do grupo de trabalho de “Música de Câmera”. 

              Programa eclético com peças de Guerra Vicente, A. Nepomuceno, Camargo Guarnieri entremeado 

de muita técnica e virtuosismo. Como segunda parte, L.V. Beethoven em Sonata para piano e Violoncelo – 

op. 5 – nº 2. Assim, com o apoio da Coordenadoria de Cultura do governo Jamil Cury, vai a simpática 

Entidade da rua JoãoPassos cumprindo aquela determinação maior que levou à reabertura a antiga 

Sociedade Italiana de Botucatu : difundir Cultura e Arte,fiel às tradições históricas de Botucatu. 
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                A Catedral Metropolitana de nossa cidade, pelo dinamismo de seu mais jovem e promissor 

Vigário – PE. Ludovico de Lara Camargo,empenha-se numa restauração, eis que os quarenta anos de 

ereção causam-lhe o desgaste natural do tempo. Ela necessita de reparos sérios e inadiáveis. 

                Sérios, porque atingem o nível exigido para a própria conservação : revisão do telhado, 

renovação de calhas cujas fendas dão vazão à permeabilidade das paredes pela infiltração pluvial 

comprometendo em muito, a integridade da estrutura do maravilhoso templo, sem dúvida o cartão postal de 

nossa cidade. Inadiáveis, para que se dê, de vez, um basta à ação predatória que lhe vem de fora. Referimo-

nos às pedradas de que são vitimas, os belíssimos vitrais que a adornam, remanescentes de seu primeiro 

magnífico interior. 

               Numa primeira e única convocação, soube o digno Vigário rodear-se de uma atenciosa e diligente 

comissão de paroquianos sob a presidência do Dr. Luis Peres, que iniciou com denodo uma programação 

de atividades cujos ótimos resultados já se fazem sentir.A previsão dos trabalhos é para seis meses,findos 

os quais, inaugurar-se-ão solenemente as belas obras, e o templo será entregue ao culto, à altura de sua 

beleza arquitetônica, da freqüência e da religiosidade dos fiéis. 

              Ligado à parte material, encontra-se o problema artístico da Sé. Dom Luis Maria de Sant’Ana, 

deixou-nos, em meio a seus sermões memoráveis, uma frase : “ Quando mais autentico e profundo é seu 

amor a Deus, mais carinhosamente erigem os povos, os seus templos de oração”. A velha Europa, museu 

autentico de preciosidades raras, é testemunha disso. Não é necessário citar Colônia ou Chartres, Notre 

Dame de Paris ou Reims. O turista inteligente sabe-o muito bem. 

             O vitral, como obra de arte, é a arte da vidraça colorida. É nobre e antiga. Floresceu na Idade 

Média e enriqueceu os maiores templos da Cristandade. É arte essencialmente artesanal,européia. Sofreu 

obnubilação no decorrer dos séc. XVII e XVIII em decorrência do desenvolvimento industrial incipiente, 

marcadamente, o ferro. Ressurgiu depois, em pleno séc. XIX. A autentica arte dos vitrais vem dos artesãos 

medievais. Trabalho meticuloso, paciente, artístico. Sofreu várias fases : a do cartão, nas dimensões exatas 

que se deseja. Já colorido, sofre o processo do decalque. Este, por sua vez, é transportado a um papel 

rígido,especial, que submetido ao caixilho transparente, é cortado em tantos pedaços quanto o exigem as 

cores. São os perfis. Com tais perfis, são cortados vidros que encaixados em varetas de chumbo ou 

ranhuras, são pintados segundo o cartão colorido original. Após, são os vidros desmontados e submetidos 

ao forno e por meio de fundentes, obtém , em definitivo, a coloração brilhante em que se apresentam. 

               Obra essencialmente manual, é executada, até que chegue ao forno, por um sem número de 

pequenos instrumentos que vão desde a broxa de granitados ao osso de rebater, desde o “ diamante, 

estirador do chumbo,cortador do vidro redondo, até o ferro de soldar. Três artesãos,verdadeiros 

artistas,manejam o vitral : o pintor vidreiro,o fundidor do chumbo e o estirador e forneiro. 

             Na história das belas-artes foi a Itália a primeira a usar o vidro colorido, aplicando-o nas janelas 

absidais. Surgiram depois as grandes rosáceas originais e maravilhosas, seguidas de cercaduras graciosas e 

cantoneiras artísticas. Por último, as figuras dos santos, as cenas bíblicas e evangélicas e perfis de heróis.  

            A coloração do vitral é viva e brilhante. O vermelho púrpura, o azul-índigo e o amarelo-topázio 

prevalecem sobre as demais cores. O vitral autentico hoje é obra de arte, daí o seu elevado custo. Ele 

propicia ao ambiente religioso uma atmosfera de recolhimento e de meditação. 

           Pelo seu riquíssimo acervo, a nossa Catedral deve interessar ao poder oficial e ao novel Centro de 

Estudos, como preciosidade turística e como inalienável patrimônio histórico-cultural. 
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                   Do grande historiador inglês Toynbee, de passagem pelo Brasil em visita aos paises sul-

americanos, atribui-se um conceito sobre História : “ A analise do presente só se faz com objetividade e 

clareza quando se volta ao passado questionando o encadeamento dos fatos que nos trazem à atualidade”. 

                  Verdade cediça que justifica para o nosso âmbito citadino a euforia com que se aguarda a 

concretização das festividades que levam à comemoração dos setenta e cinco anos da Diocese e dos vinte e 

cinco anos de Arquidiocese. 

                  Há um quadro significativo que se impõe à memória botucatuense e que se engrandece no 

momento, pela sua intrínseca expressividade : é a fotografia histórica da visita de Dom Duarte Leopoldo e 

Silva a Botucatu, acompanhado do Cônego Ezechias Galvão da Fontoura, do Cônego Pedro Lessa e do 

Padre Péricles Barbosa. 

                  Ladeiam-no vultos nobres da tradicionalidade patrícia : José Victoriano Villas Boas, Antonio 

Cardoso do Amaral, Padre Paschoal Ferrari, Domingos Gonçalves de Lima, João Rodrigues de Souza, 

Coronel Raphael Augusto de Moura Campos, Antonio de Carvalho Barros e Amando de Barros. 

                 Essa foi a chamada Comissão do Patrimônio do Bispado de Botucatu, nos idos de 1907, quando 

então, mercê dos denodados esforços desse grupo de cidadãos empenhados na vinda do Bispado, sucediam-

se as doações para a formação do patrimonial necessária ao novel Bispado. 

                Aí então, encadeiam-se os fatos que formam os elos distantes de nossa grandeza atual. Em cada 

doação, o despojamento desinteressado dos bens no sentido de se plantar na cidade as condições “ sine qua  

non” para a instalação já bem próxima. São paginas admiráveis de grandeza e despreendimento. Há 

inclusive, segundo Donato – a doação de uma residência particular feita por uma senhora cujo nome 

perdeu-se na beleza do gesto. 

               A par das providencias de ordem material, seguem-se as fornalidades de ordem eclesiástica mais 

morosas, mais difíceis pelo apurado estudo, pelo sério cuidado na descentralização da Arquidiocese da 

Capital.  

               Por fim, em 7 de Junho de 1908, S. Santidade Pio X – mais tarde elevado aos altares, o que nos dá 

uma grandeza toda especial – assina a Bula Papal criando as dioceses de Botucatu, Campinas, Ribeirão 

Preto, São Carlos e Taubaté. 

              Nomeado estava também, o então Cônego Lúcio Antunes de Souza até ali Secretário do Bispado 

de Diamantina, professor do Seminário local. Sua sagração deu-se em Roma, em sua primeira visita 

canônica. Sagrante : Dom Joaquim de Arcoverde Albuquerque Cavalcanti e consagrantes : Dom Francisco 

do Rego Maia e Dom Joaquim Silvério de Souza.  

             A posse nesta cidade se faz logo a seguir, com a presença inclusive, do Dr. José Cardoso de 

Almeida, representante do Governador do Estado. Estava-se a 20 de Fevereiro de 1909. Desde então, 

Botucatu começou a crescer. 

             A vasta Diocese é a maior do Estado. Indiferente às soalheiras e às distancias , as mais das vezes 

no lombo de animal, percorreu-a Dom Lúcio com extremos de Pastor. Dinâmico e operoso voltou-se à 

terra. Como digno discípulo, cuidou da Vinha no seu mais amplo e literal sentido. 

             Não há desdouro, como pensam muitos no cotejo dos demais antistites que por aqui passaram, em 

chama-lo de Bispo Lavrador. Como o semeador do Evangelho, ele amanhou a terra e ela produziu frutos 

cento por um.  

            Rodeou-se com empenho dos Padres Lazaristas. Foi quando então Botucatu se tornou o centro 

intelectual de vasta região, apanágio que lhe vem por herança. E o Seminário Maior de Botucatu foi o 

facho de luz esplendido donde saíram sacerdotes admiráveis, centelhas vivas de virtude e de saber. 
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                                 CASAS ASSISTENCIAIS 

 
          São setenta e cinco anos condensados numa semana apenas de celebrações comemorativas. São 

setenta e cinco anos que, de 20 de Fevereiro de 1909 até os nossos dias se desdobram em páginas 

admiráveis a se nos impor à evocação e à memória num apanhado histórico dos mais edificantes. 

              Ali estão os monumentos plantados um dia emergindo da operosidade, pela determinação, pelo 

exemplo sem par de vultos levados à obra não por mercê de injunções advindas de imperativos sociais mas 

sim, pela própria índole bondosa e compreensiva, pela própria formação cristã profundamente enraizada 

nos ensinamentos evangélicos, sempre voltados para a abrangência da verdadeira caridade. 

             São evocações, dissemos, porque a evocação se reveste de uma aura de sentimentalismo, passo 

próximo à saudade reverente. E os fatos aí estão impondo-se-nos porque trazem em si, nas crônicas de ouro 

um dia escritas, nomes que à simples menção desdobram-se em vidas exemplares, forjadas no exemplo 

construtivo, no trabalho árduo, nos sacrifícios sem conta, no desprendimento total por um objetivo nobre e 

santificador : “ Amar ao próximo. . .” 

            Orientando-os, guiando-os pelos ínvios caminhos, pronta a estender-lhes a mão segura e firme nas 

jornadas difíceis, por vezes desalentadoras, sempre esteve presente a pastoral diocesana, a Igreja de Cristo. 

Na vasta amplidão desses setenta e cinco anos decorridos há pontos de magnífica luminosidade que 

clareiam de longe a soma dos dias. 

            Solicitado um dia por Dom Lúcio a Dom Nery, Bispo de Campinas, aqui chegou o Revdo. PE. 

Euclides Gomes Carneiro. Nascido em Itajubá, formado pelo Seminário de Mariana, descendente da 

nobreza rural mineira,o jovem sacerdote plantara já, em longa esteira entre Ribeirão Preto e São José do 

Rio Pardo, a sementeira salvifica do “cem por um”. Posto aqui, como cura da Catedral, não descansou. 

Mudara apenas de seara. Voltou-se para a Santa Casa : poucos leitos, nenhum espaço, muitos enfermos. 

Pôs-se logo à tarefa : a ampliação dos pavilhões, a multiplicação dos leitos, alimentos e agasalhos. Mais 

enfermos socorridos. Para a glória de Deus. 

           Mas não parou. Havia pelas ruas a mendicância dos marginalizados da vida : os velhos sem o calor 

do lar, sem o carinhoso amparo para o final já próximo de seus dias. O coração do sacerdote inflamou-se. E 

pôs-se à obra. Em 7 de Setembro de 1922 – há portanto sessenta e dois anos – inaugurava-se o primeiro 

pavilhão do que é, e tem sido pelos tempos em fora, um dos mais perfeitos asilos de velhinhos do Estado de 

São Paulo. 

          Ali está, no alto da cidade,a obra admirável de uma vida exemplar : O Asilo de Mendicidade “ Pe. 

Euclides Gomes Carneiro”. Legado precioso de um apóstolo da Caridade, o inesquecível Pe. Euclides. 

          Anos antes, em 19 de Abril de 1916, o Cartório registrava, para edificação dos pósteros, um 

testamento veramente singular. Um cidadão brasileiro, político influente na vida de Botucatu, católico, 

apostólico e romano como assim se declarava, fazia pública sua expressa vontade de dotar a cidade de um 

Recolhimento para meninas órfãs, destinando-as à educação e à profissionalização. Essa Casa aí está, para 

a veneração e a admiração de todos nós. É o Orfanato hoje Casa das Meninas “ Amando de Barros”. 

        O Testamento reproduzido em pergaminho encontra-se no saguão do belo prédio lá do alto da cidade. 

Ao lado, o busto do grande benfeitor, cujas pegadas na vida pública local são a marca indelével de um 

grande homem, de um integro caráter, de um verdadeiro cristão : Amando de Barros. 

        O quarto Bispo diocesano – Dom Henrique Golland Trindade – trouxe-nos sob o burel franciscano, 

aquele arroubado amor aos pequeninos. Esmolou, andejou de porta em porta, peregrinou e construiu – com 

o auxilio fiel e constante de uma comissão realmente laboriosa e integra – a Casa dos Meninos Sagrada 

Família que aí está a atestar quão saborosos são os frutos na seara do Senhor. 

        Esses são os pilares sobre os quais se assentam nos festejos comemorativos que aí vem, os setenta e 

cinco anos de vida diocesana que tanto bem trouxe a Botucatu e à sua gente. 
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               Nestas alturas da semana, estarão chegando ao fim as solenes e significativas cerimônias que 

deram à cidade a euforia das grandes comemorações e trouxeram a Botucatu um sem número de visitantes 

ilustres e grandes oradores, que vieram hipotecar a S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. 

Arcebispo Metropolitano, suas homenagens e seu jubilo pelo transcurso dos 75 anos de Bispado e 25 de 

Arcebispado. 

             Mais uma vez a Catedral de Botucatu – Basílica Menor de Sant’Ana – reviveu com galas 

excepcionais a tradicionalidade riquíssima de sua crônica histórica, dentro da qual a população católica 

desta cidade emergiu sempre fiel, sempre atenta e sempre carinhosa para com o seu Pastor. Esses longos 

anos transcorridos tiveram a crivá-los momentos difíceis, de larga repercussão, sem que neles se fizesse 

sentir jamais, a presença da família tradicional botucatuense. 

            Essa, jamais se desviou da disciplina  da igreja . De fundas raízes religiosas, firmemente alicerçada 

nos sólidos princípios de formação, fortemente amparada pelo civismo e pela educação ancestral, a cidade 

de Botucatu sempre propiciou um clima de paz, de ordem, de harmoniosa vivência. 

           Cidade tranquila, de grande importância histórica dado ser ela ponto e centro de convergência 

regional, política e socialmente organizada, com economia e progresso próprios,enriquece-se de inúmeras 

instituições de benemerência que sob os cuidados zelosos da Igreja realizam a mais completa e profícua 

pastoral da caridade. 

          Nesse contexto harmonioso rodeia-se S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, DD. Arcebispo 

Metropolitano do carinhoso acatamento, da deferente e respeitosa estima que lhe vota a inteira população 

local. De Nível cultural elevadíssimo, centro universitário de real importância  segundo as estatísticas 

oficiais, Botucatu irradia a todos os quadrantes e projeta-se no Exterior pelo perfil extraordinário de seu 

Arcebispo. Desta coluna , as homenagens profundamente respeitosas. 

          Fiel às diretrizes da Igreja , tem S. Exa. Revma. Por diversas vezes sido distinguido pessoalmente por 

S.S. João Paulo II . Perfil admirável de sacerdote segundo o coração da Igreja, desenvolve uma grandiosa 

Pastoral donde dimanam em exemplar espírito de religiosidade e moderação os destinos da grande 

Província Eclesiástica composta de 45 Paróquias, mais de 400 Capelas, entremeada a grande superfície 

territorial de Ordens e Congregações : Josefinos, Salvatorianos, Dominicanos, Xaverianos, Cistercienses, 

Missionários da Consolata, Salesianos, Beneditinos, , Missionários de Scheul, Capuchinhos de Nossa 

Senhora da Salete, Marcelinas e Irmãos La Salle. A região metropolitana conta ainda com 65 sacerdotes, 

sendo 31 do clero secular e 34 do clero religioso. 

           Grande hierarca afeito ao trabalho ingente,oculta na modéstia e na simplicidade, o cabedal 

respeitável do verdadeiro sábio. Estudioso, pesquisador, consome-se na elaboração e execução das 

pastorais uma das quais confere-lhe o título nobre do apostolado vocacional. 

           Obra máxima de sua vida exemplar é sem dúvida a reabertura do Seminário antigo, por tantos anos 

desativado. Reaberto solenemente em 25 de Março de 1976 tem produzido qual ubertosa árvore, sazonados 

frutos. Nos quase dez anos de sérios e profundos trabalhos desdobra-se hoje a antiga escola no Seminário 

Menor São José e no Seminário Maior João Paulo II. Uma elite de mestres ministra as aulas das muitas 

disciplinas. O Reitor é o Revdo. PE. Eannes Cotia. 

           Nos 30 alunos que lá se preparam para o árduo e espinhoso ministério da Igreja vê S.Exa. Revma. 

Dom Vicente Marchetti Zioni ofuturo bem próximo da sonhada reedificação da Igreja de Cristo, tão 

defraudada, tão impiedosamente assacada frente aos conturbados tempos por que atravessa o mundo. 

           É para a consecução desse nobre ideal, o mais sublime e puro, entrega-se Dom Zioni, tal como 

tantos outros Curas D’Ars, de corpo e alma, para aabsoluta e total implantação do reino de Cristo no 

mundo. 
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                A  ARTE  CULINÁRIA  DOS  TEMPOS  DA  VOVÓ 
                                           RUBIÃO  JUNIOR 

 
          Desde já nos declaramos aqui,candidata sentimental a um exemplar do livro, em publicação 

oportuna, da “Arte Culinária dos Tempos da Vovó”. Belíssima iniciativa da prezada amiga Profa. Maria 

Amélia Blasi de Toledo Piza, que vai aliar dessa forma, aos dotes muitos que já possui, mãos esse : autora, 

e brilhante, de uma edição especialíssima com a qual nem o Marins, nem o Hernani e nem o Ibiapaba 

Martins poderão competir. É arte eminentemente feminil. E nisso estamos nós. 

              “Nós”, é um paradoxo. Nossa habilitação culinária não vai além de saber fazer café, chá, cortar a 

massa e fazer nhocs,bater um falso chantilly e executar o delicioso creme de abacaxi. Ah! A gente sabe 

mais : fritar ovos. E fazer algumas geléias. E torrar pão. Erro gravíssimo de educação doméstica que agora, 

é tarde para corrigir. A mamma nunca nos admitiu na cozinha. Excesso de amor materno. O “nós” acima, é 

para as verdadeiramente donas da arte culinária. E as há, de verdade. Nosso imenso clã, por exemplo, conta 

com verdadeiras artistas. Como são prendadas! 

             É por isso que temos no capítulo da culinária, uma respeitável coleção de livros deixada pela mana 

que se foi. Háde tudo : salgados e doces. Dentro de um desses volumes, encontramos velho caderninho ( 

daqueles que custavam um tostão, vinte folhas, na Casa Carlos ) amarelecido pelo tempo, com páginas 

marcadas, manchadas, soltas. Foi escrito por Tia Iole e Tia Mariquinhas, hoje só lembranças. 

            Mas o interessante é que é uma coleção de velhas receitas, beirando lá pelos anos de 1924, por aí 

afora, e referentes às habilidades da Nona materna, do Hotel Varoli, de Rubião Hunior. O Botequim da 

Estação era privilégio do Vovô Xisto, e nos horários dos trens era vendido o cafezinho quentinho e mais, 

doces e salgados, feitos pela Nona e pela Nhana, apreta boa e serviçal. 

           Há umas receitas interessantes. O sabor está em transcrevê-las como foram copiadas. Vamos 

respeitar rigorosamente a grafia e a fluência : 

 

                                                                     ROSQUINHAS 

 

                                   1 kilo de farinha de trigo; meia garrafa de leite; uma colher de manteiga; 2 colheres 

de amoníaco; uma colher de açúcar e um pouco de sal. E só. 

 

                                                                    ESQUECIDOS 

 

                                   1 libra de farinha de trigo; 8 ovos,sendo 4 sem claras; 1 libra de açúcar. Tudobatido 

com os ovos. Amassa-se bem. Simples, não? 

 

                                                                    BOLO   CHINÊS  

 

                                     Um copo de coalhada; 1 copo bem cheio de açúcar; três copos de farinha de trigo 

coada; duas colheres de manteiga; uma chicara de gordura; um pires de queijo ralado e três ovos bem 

batido. Bate-se bem e leva-se ao forno em formas  untadas com manteiga. Nota : uma colherinha de 

bicarbonato. 

 

                                                                   AMARELINAS 

 

                                    Uma dúzia de ovos sendo só as gemas! I libra de açúcar; duas colheres de manteiga; 

1 côco e vai ao fogo em forminhas untadas de manteiga. Forno brando.  



 

                O que está aí, omisso, a prática das quituteiras completava. Que todas essas receitas eram uma 

delicia, eram! 
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                   ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 
        A Academia Botucatuense de Letras, apresentou, pela sua Diretoria já pela quarta vez reeleita, o 

relatório de suas atividades referentes ao último triênio, que compreende Junho de 1981 a Julho de 1984. O 

fato se deu em Assembléia Geral realizada nos Salões do Centro Cultural, gentilmente cedidos, no 

domingo último, 17 do andante. 

        O citado documento retrata em seus dez capítulos uma síntese das atividades então desenvolvidos pela 

Entidade perfeitamente interada ao meio sócio-cultural citadino evidenciando em sua dinâmica, o trabalho 

louvável do Presidente-fundador – Dr. Antonio Gabriel Marão, a cuja dedicação deve a ABL a sua 

existência, a ponto de ser ela, para o Presidente, a “menina dos olhos”, o que lhe conferiu afetivamente o 

ser para ela, “o Pai da Academia”, como o tratam os acadêmicos. 

       Cada capítulo do documento comportaria uma ampla e agradabilíssima análise, eis que a Entidade, 

dinâmica em sua essência, participou nesse período de todos os acontecimentos notáveis da cidade, haja 

vista sua presença na elaboração do brasão e bandeira do município; sua participação nos programas do 

Departamento Cultural da Municipalidade, quer na representação local na posse, na Academia Paulista de 

Letras, do escritor botucatuense Ibiapaba Martins, quer nas celebrações do 75º aniversário da Diocese e do 

25º  da Arquidiocese. E tantas outras comparências.  

        O citado Relatório destaca, no Cap. V, os acadêmicos que no triênio em relato mais se projetaram na 

vida cultural-educativa de nosso meio social, colhendo não só para si, individualmente, os louros dos 

próprios méritos mas fazendo incidir na grandeza da ABL o brilho de seu talento. O que prova, mais uma 

vez,a justeza e o rigor com que,pelo próprio Estatuto, seleciona cuidadosamente a ABL, aqueles que lhe 

completarão os Quadros. 

       Foram pois, citados com o aplauso geral, os acadêmicos : Leda Galvão de Avellar Pires, pela sua 

participação em Manaus – AM, no Encontro de Escritores organizado pela União dos Escritores do Brasil; 

pela sua Noite de Autógrafos quando,no “Tacho”,em reunião social, autografou mais um livro de sua já 

rica bibliografia : “ Quatro Tempos de Poesia”; pela sua participação na última Bienal do Livro, em São 

Paulo; pela sua ativa, eficiente e valiosa participação no Projeto Rondon, um dos mais nobres trabalhos da 

juventude universitária,sob a égide do “Integrar para não Entregar”. 

      Esse é o resumo de um profundo trabalho acadêmico. Menção especial, ao acadêmico Aécio de Souza 

Salvador, que representa na Academia a mais nobre das Artes. Foi ele homenageado no triênio, com a 

belíssima audição realizada pelo Coral MB, no Brasil-Itália,quando então se ouviu toda a sua bibliografia 

musical compreendidas aqui músicas sacras, clássicas, peças de salão, infantis ( sobre técnica pianistica ), 

populares, incluindo-se solos, peças de orquestra e coral. É ele o autor da “Suíte Botucatuense”, poema 

sinfônico do I Centenário de Botucatu, em versos de Pedretti Neto. 

       Menção especial a S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano , o 

“mais acadêmico dos acadêmicos” assim chamado carinhosamente pelos seus pares, pois é redundância 

falar-se de sua cultura vastíssima. Dom Zioni recebeu menção honrosa, entre tantos méritos, porque 

distinguido pela CNBB, faz parte da Comissão denominada Grupo de Apoio na elaboração do programa 

para a realização do XI Congresso Eucarístico Nacional a se realizar em 1985, na Aparecida do Norte. 

Depois, pela organização extraordinária da Exposição Vocacional, lição perfeita de informática que 

compendia todo o passado histórico religioso de nossa cidade e região. 



       Menção especial aos acadêmicos Eugenio Monteferrante Neto, pela sua atuante presença na assessoria 

do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal – Departamento de Cultura, onde empresta seu valimento técnico, 

máxime, quando da organização, realização e apuração do concurso sobre o novo Brasão e Bandeira do 

Município, obra extraordinária de capacidade técnica, bom gosto e elevado sentido histórico. E a Luis 

Peres, pela sua louvável critica ao livro “ O Carocel do Tempo”, de Sólon Borges dos Reis.  
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                ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS -  II 

 
           Esta coluna vem destacando as atividades da Academia Botucatuense de Letras através de alguns 

dos tópicos principais do Relatório referente ao último triênio : junho de 1981 a Junho de 1984 e que dizem 

respeito à dinâmica de seus trabalhos e de seu relacionamento integrada ao meio social.  

          O ano de 1983 marcou o transcurso de seus dez primeiros anos de existência. A sessão solene 

comemorativa que contou com a sempre fiel e numerosa assistência teve como orador especialmente 

convidado, o acadêmico honorário Milton Mariano que proferiu brilhante tese : “ Homem – Tecnologia – 

Religião “. O programa, entremeado de música, contou com os artistas Maria Stela Virginio dos Santos ( 

flauta doce ); Evaldo Falcadi ( flauta vertical) e Rafael Francisco Orfeu ( violão ), quando então se ouviu 

números de Patapio Silva; Antonio Ronira e a “Catedral” de Agostín Barrios. 

          A ABL registrou a encenação nesta cidade de duas peças de seu Membro Honorário Alcides 

Nogueira Pinto. A primeira “ Lua de Cetim”, muitas vezes premiada e já integrada aos clássicos nacionais. 

A segunda, aqui levada recentemente : “ Feliz Ano Velho”, adptação de romance, valeu-lhe o prêmio 

Molliére, 1983. 

        Sempre orgulhosa de seus Patronos vivos, a ABL destaca Francisco Marins, pelo incansável trabalho 

que vem realizando junto à juventude estudantil de Botucatu, mobilizando Cursos e escolas, no sentido de 

tornar realidade o Núcleo Regional “Euclides da Cunha” que visa ao levantamento histórico-cultural de 

nossas raízes, integrando-o a um sadio e real nacionalismo voltado ao amor e ao culto da História 

Brasileira. 

        Hernâni Donato é mencionado com entusiasmo pelo seu mais recente livro : “ A Revolução 

Constitucionalista”, paciente e meticuloso trabalho de pesquisa, solidamente firmado no mais completo 

registro histórico do que foi a grande Epopéia Paulista de 1932. 

       Com peculiaridades especiais, a ABL é a primeira Academia que insere em suas manifestações 

oficiais, a Música. Recebeu, no triênio em relato, a colaboração preciosa de muitos solistas, grupos 

orfeônicos , conjuntos e orquestras. Espetáculo belíssimo de luz, brilho e sons, foi o Show realizado nos 

palcos do Cine Nelli, pelo Grupo Amador de Jaú, graças aos esforços do casal D. Cecília-academico 

Laurival Antonio de Lucca, coadjuvado pelos acadêmicos Monteferrante e Peres. Noite de gala, intitulada 

“Música e Poesia” deixou um saldo financeiro apreciável,como base futura da ambicionada sede própria. 

       Nomes e conjuntos há, que merecem com os melhores agradecimentos,a menção aqui : Orfeão do 

Ginásio Estadual “ Angelino de Oliveira”, organizado pelo Prof.Celso Vieira; jovem cantor Calil Filho, 

futuro promissor na Lírica Nacional ; Banda Sinfônica do Exercito da salvação, sob a batuta de Mr. 

Sylvester, reunindo 40 músicos jovens de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, quando se ouviu como 

solista, o acadêmico Jav Tavares Bastos ; Orfeão das meninas da Casa das Meninas “Amando de Barros” 

sob a regência do acadêmico Aécio de Souza Salvador que para essas crianças dedica o melhor de seus 

trabalhos. 

           Por duas vezes se fez ouvir já, no recinto da ABL, o Coral da Sociedade de Cultura Japonesa de que 

é regente, a maestrina Yoshiko Yanagizawa. Sempre aplaudido, sempre carinhosamente recebido, esse 

Coral canta o poético e encantador folclore do Oriente. 



          A ABL recebeu no triênio , a visita honrosa de personalidades ilustres, destaque especial para o 

acadêmico Mario Romagnoli, da Academia de Letras de londrina – PR e para o Dr. Licurgo de Castro 

Santos Filho, dd. Presidente da Academia Paulista de Letras. 

          

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 29/06/1984 ) 

 

 

           ACADEMIA   BOTUCATUENSE  DE   LETRAS  -  III 

 
                   Falar da Academia Botucatuense de Letras é assunto por demais agradável pois que a Entidade, 

caracteristicamente cultural, enseja aos que dela participam numa  ambientação de amistosa fraternidade, a 

satisfação sempre renovada de encontros de alto nível onde os temas, por diversificados que sejam, 

oferecem ricos momentos de prazeirosa intelectualidade. 

                  Para comprovação, registra a ABL no restrito e seleto público que acompanha seus dez anos de 

existência , freqüentadores que jamais perderam uma sessão pública sequer e que se fizeram merecedores 

de um “Titulo de Honra ao Mérito” pela sua fidelidade e verdadeiro entusiasmo pelas teses acadêmicas. 

Índice evidente de inteligência e bom gosto. 

                 Vimos comentando aqui, o último relatório da Academia. Dentro de uma programação altamente 

cultural desenvolvida nestes dez anos, há de se notar que falta à Entidade o prédio próprio. Não obstante, 

vem ela recebendo desde o seu surgimento, a cooperação de outras Entidades pressurosas noacolhimento. 

                Principalmente, a Câmara Municipal de Botucatu. Cedeu-lhe o Salão Nobre para a instalação 

quando então Presidente, o saudoso Abílio Dorini. O ato solene marcou época nos anais históricos da 

cidade. E desde então, através de seus sucessivos presidentes tem sido o local quase obrigatório das Noites 

Acadêmicas. 

               A seguir, o Instituto Santa Marcelina. As memoráveis sessões solenes lá realizadas mereceram 

das sucessivas Madres Superioras acolhida gentil e inesquecível, enquanto seus belíssimos salões 

artisticamente enflorados abriam-se feericamente às falas acadêmicas. 

              Nascida no Centro Cultural a Academia tem lá realizado, nestes dez anos, as suas Assembléias 

Gerais, enquanto na residência de seu Presidente ou na de seus membros Efetivos realiza as Reuniões 

Ordinárias quando então, ao invés do “chá tradicional” é servido o “cafézinho caseiro”. Pelo que se 

conclui, falta-lhe a imprescindivel sede própria. 

             Dentro de uma programação que já mobiliza a Diretoria reeleita, consta com precedência, a 

exibição nesta cidade, do filme de propriedade do jornal “O Estado de São Paulo”, sobre a “Viagem da 

Língua Portuguesa” belíssima realização do jornalista, engenheiro e cineasta Rubens Rodrigues Santos, 

autor primeiro do “Roteiro dos Pampas”, já exibido nesta cidade. 

            O filme registra as origens da Língua Portuguesa falada em nosso País , hoje. Compõe-se de três 

etapas. É ilustrado de mapas animados, templos, monumentos, remontando a um passado histórico 

evidenciando a formação étnica e cultural dos primitivos povos da Península Ibérica, antes e depois da 

denominação romana. 

            A pesquisa é minuciosa. Inclui o estudo das diferentes pronuncias da língua através das regiões do 

Minho, do Algarves, etc..., ainda na Península . A última fase do estudo abrange danças de diversos tipos, 

brasileiras e africanas, salientando o bumba-meu-boi, o candomblé, etc. 

            Para tanto, contará a Academia, através de entendimentos com as Escolas locais, apresentar o filme 

para o próximo mês de Outubro, na Semana especialmente dedicada à criança, ou melhor, da Educação. 
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                            DOS  CADERNOS  DE  ANTONIO  MARIA 
                                     MALEFÍCIOS DO ÁLCOOL 

 
               Caim matou Abel. Semente embrionária da primeira luta fratricida. Noé, após a embriaguês 

ridicularizada pelo filho, amaldiçoou a Can e a triste raça, pelos milênios em fora, sofre o anátema. 

               Guerra e alcoolismo são o plancto  residencial da fragilidade humana. O tema é amplo e velho 

como o mundo. Sempre atual, serve como assunto preferido à crônica de todos os tempos. 

               Dessa dicotomia enriquecem-se as páginas da História da Humanidade. O álcool hoje abordado 

nesta crônica , é o ubertoso manancial a qualquer pesquisa no grande cenário do progresso humano. Sob 

qualquer aspecto : industrial, econômico, cientifico, social, ele subsidia as devassas e alenta os grandes 

tratados. 

              Socialmente falando é um dos vícios mais degradantes da condição humana. Em termos de 

Psiquiatria, é a dipsomania à qual se ligam hoje sociedades assistenciais beneméritas que tentam, oficial ou 

particurlamente, regenerar o individuo pela cura através da hospitalização do internamento em clinicas 

especializadas ou mesmo, pela força eloqüente e persuasiva das religiões. 

             Para tanto, como primeiro passo, o alcoolismo não mais é considerado vicio e sim doença. Sob tal 

aspecto, a Medicina aponta certos dados muito interessantes, muito eloqüentes em seus percentuais : 

             A embriagues é uma das mais perigosas e degenerativas moléstias que o homem adquire : suas 

conseqüências mais graves são lentas e só aparecem a longo prazo: esclerose e a transmissibilidade de taras 

nervosas aos filhos. Que o digam as vitimas internadas nos manicômios e o assustador número de débeis 

mentais. E as heranças teratológicas. 

             Com 1% de álcool no sangue, começam a ser afetados os centros cerebrais que controlam os 

movimentos. A pessoa perde a firmesa no andar, tem dificuldades nos movimentos, engrola as palavras. 

Veja-se, por exemplo, os infindáveis desastres automobilísticos, as mortes dos transeuntes; e séquito dos 

mutilados e inválidos. 

             Com 2% de álcool no sangue, toda a área motora do cérebro fica afetada. A pessoa não consegue, 

manter-se em pé. Emocionalmente, torna-se alternadamente piegas e chorosa ou agressiva e valente. Leia-

se diariamente o noticiário policial e somem-se os crimes de agressão em que ambos os contendores estão 

embriagados e o que sobra, muitas vezes, para o espectador desprevenido. 

             O álcool desequilibra o orçamento familiar, traz a desarmonia e é o responsável principal da 

dissolução da família em que os filhos são a vitima desajustada. Com 4 ou 5%, o álcool no sangue, afeta 

todo o cérebro e o individuo entra em coma. Consulte-se os Prontos Socorros dos Hospitais, os Postos de 

Atendimento médico e verifique-se o número alarmente de intoxicação alcoólica , mormente nos fins de 

semana ou vésperas de feriados, pondo em risco de vida o individuo. 

            Com 6 ou 7% de álcool no sangue, ocorre a paralização dos centros nervosos que controlam a 

respiração e o coração. O efeito é a morte. Veja-se, por exemplo, os artistas famosos encontrados mortos 

após a ingestão imoderada da bebida. 

            Sobre a embriaguês, lembremo-nos das palavras de Alexis carrel,médico e grande humanista : “ A 

embriaguês do marido e da mulher, no momento da fecundação, é verdadeiro crime, porque osfilhos 

concebidos em tais condições sofrem muitas vezes de incuráveis taras nervosas ou mentais irreversíveis”. “ 

O arrependimento não cura a esclerose dos órgãos do alcoólatra e nem as taras nervosas dos filhos”. As 

grandes e inocentes vitimas. 
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                                                         A    FORMIGUINHA 



 
 

          Formiguinha graciosa e diligente, ela nos bate à porta periodicamente. Quando a conhecemos, há uns 

dois anos já, deveria ter então, seus dez anos de idade. Aí está o curioso de fato que tanto nos prendeu. 

Vinha acompanhada do irmãozinho beirando lá, seis ou sete anos. Traquinas e irrequieto. 

          Pequenina, leve, pele clara e um rosto simpático iluminado por um par de olhos castanhos, vivos e 

brilhantes. Limpinha, os cabelos presos ao alto em “rabo de cavalo” davam-lhe a aparência de uma boneca 

estrela. Os pezinhos asseados calçavam chinelinhos de dedo. Pobreza, com dignidade.  

         Numa sacola escura, trazia  panos de prato à venda. Interesseira e viva, negociava com uma 

precocidade de admirar. 

         Vimos os trabalhos. Peças de saco alvejado, muito bem trabalhadas. Nas extremidades, um crochê em 

torçal colorido, variando de peça em peça combinando com os motivos pintados nessa estamparia moderna, 

fácil, caseira e bonita. 

         Duvidamos da afirmação dela – É você mesma quem faz tudo isso? Não é sua mãe , não? Antes da 

irmã, o irmãozinho lépido respondeu-nos : - É ela, sim : eu ajudo : - De que forma você ajuda? Você é 

garoto . . . Menino não faz bordados! – Ah! Mas eu estendo os sacos lavados no varal, eu recolho todos 

eles quando estão enxutos, dobro e ponho para passar! 

-      Muito bem : É muito bonito ver dois irmãozinhos trabalharem juntos, assim! 

-   E o que vocês fazem do dinheiro da venda desses trabalhos? A resposta foi dela : pausada, bem 

explanada, numa linguagem certinha : - A gente ajuda nossa mãe. Ela costura para as freguesas. E ajuda 

nosso pai, que ganha salário mínimo. Ele é operário. Às vezes, falta serviço. E disse tudo. 

      Ficamos freguesa. Nossa longa vida de professora prendeu-nos às crianças. E depois, com tanta 

galanteza, quem não compra panos de prato confeccionados por uma laboriosa menina que hoje conta seus 

doze anos? 

      Assim, nesse período em que nos conhecemos, ela explora sentimentalmente a nossa fraqueza : 

compramo-lhe, quase que mensalmente, um pano de prato. 

      Ontem, ela nos apareceu exibindo desta vez, além de panos de prato, belas toalhas de chá, mais enfeites 

do que utilidade, com lindos motivos pintados : penca de cereja, cajus amarelinhos e peras e maças. Claro, 

que nos rendemos! E já fizemos encomendas, para o Natal. Nossas primas vão entrar nessa! 

      Curioso! Nunca lhe perguntamos o nome! O “rabo de cavalo” foi cortado. Agora ela está uma mocinha. 

E promete ficar linda! Sempre asseadinha e modesta. Mas é simpática. Hábil comerciante! 

      Nos periódicos diálogos, conhecemo-la melhor. O irmãozinho está na escola e nas horas vagas, com o 

pai, aprende o oficio. Já não a acompanha. Ela é pouco loquaz. Aos poucos, desarrolha a linguagem. A 

informação é precisa. Trabalha e estuda. Já está na quinta série. Precisa ajudar os pais. Não sabe se vai 

continuar os estudos. O tempo, diz ela, resolverá. 

       Pela manhã, das sete às onze horas, faz companhia a uma senhora aposentada, cujos filhos moram fora. 

Faz-lhe as compras ( o que não duvidamos!), arruma-lhe a casa e almoça com a patroa. Depois, volta a 

casa, toma sua bolsa e vai para a escola. 

       À tarde, faz os trabalhos que vende. Aprendeu a pintar e se aperfeiçoa, com a própria mãe. Nota-se o 

aprendizado. Estão cada vez mais lindos e perfeitos. Após o jantar, arruma a cozinha e sobra-lhe tempo 

para a novela das seis, na vizinha, muito boa, que tem televisão colorida. À noite, estuda até as dez horas. 

       Doze anos! Aí está uma formiguinha diligente que dá exemplo aos grandes e sem o saber, desafia 

qualquer método educativo e qualquer conceito sociológico! 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 20/07/1984 ) 

 

 

                     ANARQUISTAS ,  GRAÇAS  A  DEUS 

 



              Chegamos às últimas páginas do livro de Zéllia Gattai com uma multidão de fantasmas queridos 

ao nosso redor. Seu poder de memória posto emsequencia colorida pela saudade, naquele característico 

humor latino sentimental que nos irmana a todos, descendentes de imigrantes, provocou-nos o revisar 

gostoso de cenas e personagens tão comuns à família originariamente italiana. 

             Aquele mundo maravilhoso tão rico de “nonno” e de “nonna”, de “zio” e de “zia”, de “cugine” a 

quem a criançada explorava na afetividade e nos carinhos, e que aos poucos foi-se diluindo no crepúsculo 

dos tempos para se fixarem, todos eles, no claro-escuro das doces lembranças, deixou-nos um sabor 

açucarado e delicioso! Que livro lindo! Tão chegado ao nosso coração de manteiga derretida! Como já vai 

longe aquele mundo! 

            “Mutatis mutandi”, Capital e Interior, ali estão as mesmas personagens. Tio Nello é o Eugenio 

Gattai tão bem descrito e a Zélia, caçulinha revolucionária das antigas fórmulas familiares, é a Mimi que 

hoje aí está! Temporaninha chegada com muito atrazo, assumiu sentimentalmente o ambiente doméstico e 

fez “Del babbo um pezzo di zucchero”. Para horror e admiração impotente dos outros irmãos, ao Cláudio, 

principalmente, que chegado com atrazo “AL pranzo” ouvia cabisbaixo e tremente, a gélida e axiomática 

saudação paterna “ Il fanciullo qui non Sá ubbedire non savrá, piu tarde, comandare! 

           Saudosos tempos de uma fraternidade atávica oriunda lá longe, do fundo genético dos milênios, em 

que o “pater-familia” romano era o comandante, o guia, o balisa que indigitava, sempre para a frente, 

aquela revoada de aves de arribação, forjadoras do progresso onde quer que tenham fixado o ninho. 

          Botucatu está presente no livro, às páginas setenta e sete e duzentos e trinta e três. Isso nos comove 

sobretudo, porque, através das personagens, mais uma vez, esta cidade bendita fornece subsídios literários 

através de nomes civilmente históricos. Tão judiada, tão politicamente subestimada ela é, se nos permitem 

os leitores o cabotinismo, a antiga Acrópole respeitosamente citada toda vez que se alteia a idéia sadia de 

nacionalismo puro, honesto, nas conquistas, na participação segura por uma Pátria coesa, grande, 

progressista, a marchar serena, sempre para o Alto. 

         Zélia Gattai nos cita “Il farmacista Gustavo Falbo”. Não o conhecemos, pois daqui saiu no segundo 

decênio , mas assistiu ao casamento de nossos pais, pelos quais aprendemos a reverenciar-lhe a memória. 

Foi o proprietário da Farmácia Italiana instalada exatamente no casarão solarengo que depois veio a ser 

propriedade da família, lá na rua Curuzu. Romano de nascimento,farmacêutico formado, grande i invulgar 

cultura, educação esmerada, solteiro e arrimo dos tios Carlo e Angelina Perfetti, donos na época, de uma 

padaria onde hoje se situa a Casa Paganini.  Relacionado com a família Pedretti, servia ao imenso clã. 

         Naquele tempo, Botucatu só tinha dois médicos : o grande benemérito Dr. Costa Leite e o Dr. Paulo 

Rugna. Gustavo Falbo, respeitado e acatado pelo seu saber, medicava também. E era deferentemente 

ouvido nas reuniões médicas. Dono de uma ética impecável, herdeiro de uma tradicional alquimia que 

vinha desde a velha sabedoria  beneditina dos laboratórios dos conventos medievais, possuía formulas 

poderosas graças às quais, na epidemia de gripe espanhola tantas famílias se conservaram  imunes e tanta 

gente se salvou.  

        Até então, os laboratórios industrializados não haviam invadido o mercado, destruindo a antiga 

farmacopéia considerada autentica panacéia. 

       Morto o tio,Gustavo Falbo vendeu a Farmácia Italiana a Lourenço Maffei e levou a tia viúva para a 

Itália. Anos depois,casado com uma nobre ítalo-romana : Ana de Villanuova Castellaci, fixou-se em São 

Paulo, e ali lhe nasceram os filhos Jajá, Fanfan e Carleto, que brincaram com Zélia Gattai, as brincadeiras 

inocentes de rua. 

        Falbo retornou muitas vezes àBotucatu, visitando amigos. Na Capital,freqüentava assiduamente o 

palacete do cavalheiro Francesco Botti e com Augusto Panizza, esposo de Tia Anunciadina, jogava o 

“scoppone”. 

        Morreu numa tarde,quando para lá se dirigia, atropelado por um auto. Zélia Gattai retrocedeu muitas 

páginas na nossa memória. 

 

                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 27/07/1984 ) 

 



 

                                  POEMA AO MIGUEL 

 
          Fim de férias. A revoada de primos passa de volta. E pousa, carinhosa e terna, para a benção da 

matriarca. Agora, sem Miguel, Jandira e os filhos, olhar brilhante de lágrimas vibrações sentidas na voz, 

vivem a dura fase de uma readaptação forçada pela grande ausência . Esposa dedicada e amante sempre 

saudosa, filhos maravilhosos talhados pelo sensível buril de um escultor perfeito. Miguel imprimiu na 

tempera de cada um deles, aquele toque admirável emque se forjam o coração e a inteligência. 

              Ana Lúcia, a herdeira dos dotes literários, paternos deixou-nos o delicado poema dedicado a tão 

querido e saudoso : 

 

                                                                 P  A  I 

 

                                                      Um pai e 

                                                      Um amigo, 

                                                      Um companheiro e 

                                                      Um irmão. 

 

                                                              Um ser exclusivo. 

                                                              Eu era quase nada 

                                                              E você me tornou um quase tudo. 

                                                              Este “quase” são os planos  que você fez 

                                                              E deixou para nós dois juntos 

                                                              Darmos continuidade 

                                                              Nesse nosso caminho. 

 

                                                      Só que agora eu sigo onde você parou 

                                                      Antes, dependia de você 

                                                      E agora, de nós. 

                                                      Porque você entrou dentro de mim, 

                                                      E agora me dá forças pra ir em frente. 

 

                                                             Você com sua inteligência inigualável 

                                                             E com sua força, 

                                                             E eu, com meu corpo e meu esforço. 

                                                             E ambos com nossas almas ligadas em uma só. 

                                                             Então não existirá  “quase” 

                                                             Só existirá “tudo”. 

 

                                                      E aí, eu cravarei uma rosa, 

                                                      Onde você já cravou um chão. 

 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 03/08/1984 ) 

 

 

                                     LAETITIA 

 



                Pelos estranhos caminhos do inconsciente voltamos ao antigo terraço. E sem que 

opercebessemos demo-nos sentada comodamente frente à larga mesa familiar toda vermelho-esmaltada, 

última façanha do Fausto, num sábado vadio da Normal e do Tiro de Guerra. Pés torneados, de cerne rijo 

de jacarandá pesado, suas tábuas separadas pelo tempo, enrugaram-se das canivetadas dos meninos na 

tarefa de desenhar, recortar com serrinhas, polir e montar os desenhos artesanais do Prof. Barbosa.  

                         Saudoso e belo terraço! O piso ladrilhado em preto-e-branco oferecia a qualquer momento 

o tabuleiro gratuito para damas e xadrez em que é perito o mano. Limpo e brilhante pelo esmero da Rosa, 

incansável doméstica vinda do Matão, que só nos deixou quando madura, para o casamento. Aqui e ali, os 

porta-vasos gigantes, um vermelho, outro azul, outro verde e o último, amarelo. Feitos de sarrafo 

meticulosamente cortado e entrelaçado com capricho, sustentavam grandes e pesadas latas pintadas em 

contraste, exibindo vaidosas, em cada canto, os tufos repolhudos de ubertosas samambaias gigantes. 

                       Os ventos da tarde perpassando pela folhagem assobiavam uma gostosa e cantante melodia. 

Espaçoso e alto, das sólidas vigas do telhado pendiam aqui e ali, os xaxins viçosos das samambaias de 

metro a provocar constantemente a “laetitia”, o gatarrão bem nutrido, o queridinho da caçula que só 

estudava refestelada no piso, tendo o fiel companheiro – acreditem! – a virar-lhe as páginas do livro. 

                       “Laetitia” foi chamado, porque deu-no-lo a Delilah, colega de repartição, para alijar-se de 

numerosa e incomoda ninhada. Levamo-lo e a caçula apossou-se dele, incontinenti. Discutiu-se o nome a 

dar-lhe. Era tido como “gata”. Linda, mimosa, olhos esverdeados, rica daquela “fofura” dos primeiros 

meses. O Fausto resolveu a discussão : - Não veio da casa do Prof. Cintra? Então á “ Laetitia”. Com todos 

os “ts”. E ficou. Parece que foi o único sinal evidente de que entre os irmãos, se estudou Latim. 

                       Aberto ao sol matinal, às chuvas outonais, ou às ventanias de Agosto, nele flutuava liquida, 

prateada e silenciosa a lua cheia surgindo lá longe no horizonte, nas lindas e tranqüilas noites de verão. 

                     Jamais se deixou que a trepadeira luxuriosa se enroscasse nas sólidas colunas de sustentação, 

diminuindo por pouco sequer que fosse, a visão do céu em âmbula , ou da pradaria verde da encosta oposta. 

Lá longe, onde primeiro existiu o saudoso e verde “pasto de D. Camilla”, solpicado, como paisagem de 

presépio, do gado branco-malhado a se recolher, indolentemente tangido, quando as primeiras sombras do 

entardecer se anunciavam sem pressa. 

                    Ao fundo do acolhedor terraço solarengo, postava-se o sofá austríaco, ofertado na mudança, 

para o museu  da Maria Amélia. Amplo, bem torneado, o assento de palhinha autentica de rijo vime, ele 

dava ao ambiente aquela austeridade romântica em que se perpetuou nas fotos da família.   

                     Invariavelmente aos domingos ia da sala de jantar para o velho terraço, a cadeira de balanço, 

também austríaca. Peça histórica, que pertenceu ao pai de Madame Dupré. E nela o velho flautista, aos 

devaneios da sesta, semicerrando os olhos, fisionomia divertida, ouvia calado o tagarelar dos filhos. 

                    Ou então, a vitrola na sala de jantar adjacente, desenrolava em surdina, Rachmaninoff ou 

Puccini, embalando os deliciosos momentos com o : “ Mi chiamano Mimi . . . Perché? Non lo só” . . . 

                    Não . . . Positivamente : nem Manderley, romântica nem o terraço dos sonhos voltarão jamais. 

. . 
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                           DOM   JOSÉ   MELHADO   DE   CAMPOS 

 
                                         “Cum Matre jesu”  
 
            A data  de 15 de Agosto corrente marcou na crônica religiosa o transcurso das Bodas de Ouro 

Sacerdotais de Dom José Melhado Campos, Bispo Resignatário de Sorocaba, ocasião em que recebeu o 

aniversariante, já afastado daquela cidade, significativas e grandes homenagens. 



                  Nascido em Limeira- SP, filho de Gabriel – D. Teresa Melhado Campos, Monsenhor Melhado, 

assim carinhosamente chamado, é muito mais botucatuense, pois aqui viveu grande parte de sua vida, aqui 

alimentou sua vocação sacerdotal e aqui mesmo, no Seminário São José, estudou Filosofia e Teologia, 

vindo a completar seus estudos no Seminário do Ipiranga, em São Paulo. 

                 Depois retornou, e então, desenvolveu um apostolado sacerdotal de marcante memória. Sua 

ordenaçãodeu-se em São Manuel, exatamente em 15 de Agosto de 1934. Iniciada a bela cadeia de elos, 

foram esses cinqüenta anos de ouro, o longo elaborar pelo tempo, de um dos mais edificantes perfis de que, 

com justificada alegria, se ufana a Igreja Católica em nosso país. 

                Vulto inconfundível talhado num ascetismo severo, numa operosidade inteiramente a serviço da 

Igreja, Dom Melhado, a par de uma espiritualidade edificante firmada na profunda devoção à Mãe de Deus, 

desenvolveu ainda, no pastoreio sacerdotal, o vigariato em Avaré, Piratininga, Bauru, Pardinho e Itatinga. 

A Sé Catedral teve-o por longos anos como Vigário. Seus grandes méritos de orientador e professor 

fizeram-no, por dezesseis anos, Reitor do Seminário São José, desta cidade. 

               Levando sempre em suas orações e atitudes, o nome de Maria Santíssima, tornou-se para a 

juventude de seu tempo, um novo Cura D’Ars. Como Diretor da Federação das Congregações Marianas, 

marcou indelevelmente na mocidade daquela época, o exemplo edificante de suas reais virtudes. 

              Humanista, estilista, orador eloqüente, jornalista e poeta, Monsenhor Melhado atuou sempre em 

todas as iniciativas e reivindicações justas reclamadas pelos anseios e o progresso desta cidade. 

              Sua voz se fez ouvir pelas nossas Emissoras ocupando belos programas de grande audiência. 

Colaborou nos jornais locais sendo seus escritos serenas páginas antológicas de pensamento profundo e de 

religiosidade. 

             Na cátedra de mestre, ali melhor e mais profundamente se beneficiou a juventude auferindo – do 

reflexo de sua imagem de sacerdote virtuoso e culto, quer pelas lições, quer pela palavra falada ou escrita – 

o manancial precioso para a própria formação e conduta cristã. 

            Eleito Bispo coadjutor de Sorocaba, Botucatu em festa assistiu às brilhantes solenidades de sua 

ordenação, em 17 de julho de 1960. Lá, após muitos anos de glorioso Episcopado, renunciou segundo as 

atuais leis canônicas. Hoje, mora com os velhinhos do Asilo São Vicente,em Tatuí. Refúgio admirável de 

um pastor de almas. 

           Dom José Melhado Campos é membro de duas Academias : Sorocabana de Letras, que lhe tributou 

as homenagens do dia 15 último, e da Academia Botucatuense de Letras. Autor de Cartas Pastorais, de 

poesias cívicas, religiosas, para hinos sacros, escreveu “Crônicas de um Peregrino”, coletânea de artigos e 

cartas enviados da Europa,quando de sua viagem a Roma, no Ano Santo de 1950. Seu mais recente 

trabalho, editado em livro, é o primoroso “Puebla em versos”,extraordinária transposição da prosa para a 

rima, da inteira Pastoral de Puebla. 

         A Academia Botucatuense de Letras tributar-lhe-á, em Outubro próximo, uma Sessão Solene em 

homenagem às suas Bodas de Ouro Sacerdotais. É a festa de Botucatu a seu filho muito querido. 
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                  ACADEMIA  BOTUCATUENSE  DE   LETRAS 

 
        A Academia Botucatuense de Letras mais uma vez este ano, reunirá seu público aficcionado para, 

em 25 do andante – amanhã, portanto – nos salões da Camara Municipal gentilmente cedidos pelo seu atual 

Presidente – Sr. Progresso Garcia, apresentar a tribuna oficial ocupada pelo acadêmico Jav Tavares Bastos 

Gama, da Cadeira 06, de que é patrono vivo o escritor conterrâneo Francisco Marins. 

           Orador e homenageado, duas culturas distintas e completas, pautadas naquela velha escola firmada 

no estudo constante, por diretriz, e na pesquisa, por hábito. Ambos, valores inapreciáveis na Magistratura e 



na Literatura, laborando em campos diversos – Trabalho e Industria, irmanados no amor às Letras, à 

Cultura e à Arte. 

           Jav Tavares Bastos Gama, Juiz Federal do Trabalho – como mesmo o afirma em sua inscrição à 

ABL – aqui reside, batizou-se nas águas lustrais botucatuenses e firmou-se, de coração e opção, filho de 

Botucatu. 

          Senhor de apurada cultura geral, domina a Jurisprudência, a Literatura e a Música. Na especialidade 

jurídica do Trabalho, seus julgamentos serenos e justos são páginas de mestre. Musicista de inegáveis 

dotes, é compositor, com inúmeras obras laureadas. Regente, atuou em espetáculo no Teatro Municipal de 

São Paulo, com premio pela sua “História da Música”. Escritor e jornalista, colaborou na imprensa 

Interiorana e da Capital, sendo atualmente um dos acadêmicos com coluna na “Gazeta de Botucatu”. 

Orador de largos méritos, tem curso de Oratória e de Literatura Paulista. 

          Francisco Marins, o homenageado, Patrono da Cadeira Nº 06, é escritor inserido já dentre os grandes 

mestres da Literatura Mundial. Distinguido pela Academia Brasileira de Letras, com o Prêmio “Carlos de 

Laet”, Prêmio “Fábio Prado”, pela União Brasileira de Escritores; Prêmio Prefeitura Municipal de São 

Paulo : “Jabuti”, pela Câmara Brasileira do Livro : Medalha do Mérito Literário, pelo PEN Club de São 

Paulo, no gênero Literatura Infantil. 

         Traduzido para o inglês, o francês, o Italiano, Espanhol, Húngaro e Africânder, insere-se, pela trilogia 

“Roteiro dos Martírios”, na literatura infanto-juvenil universal. 

         Como laborioso e exemplar operário, marca ponto no dioturno trabalho industrial chefiando 

centenares de obreiros da industria HIDROPLÁS, quando então se ombreia com seus diligentes filhos. 

Ambos, Tavares Bastos Gama e Marins merecem o nosso profundo respeito. 

         A Sessão Solene programada, reveste-se ainda de excepcional brilho para os anais da Academia 

Botucatuense de Letras. O fato por si só, auspicioso, destaca uma das figuras mais conceituadas de nosso 

meio sócio-escolar. Durante a solenidade, estará o Presidente Marão anunciando a oferta dos vinte e três 

quadros a crayon, dos Patronos da ABL.O autor e doador, é gente nossa, que muito nos fala ao coração. 

        O artista , é membro Honorário da Academia Botucatuense de Letras – Prof. Hugo de Avellar Pires, 

filho de Botucatu, pertencente à tradicional genealogia de Arnaud Pires. Ex-professor e mestre da querida 

Escola Normal, Hugo Pires é jornalista, escritor, poeta e pintor. Foi o primeiro botucatuense a usufruir de 

uma bolsa de estudos mantida pela Câmara Municipal local, na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de 

Janeiro. 

        O acêrvo precioso, a primeira doação recebida pela Academia em tão alto e nobre nível merecerá uma 

homenagem especial ao grande artista botucatuense. Essa homenagem dar-se-á em Outubro próximo, com 

programação já em elaboração, quando então dois grandes vultos da ABL serão festejados : Dom José 

Melhado Campos e Prof. Hugo de Avellar Pires. 
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             ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS  -  II   

 
         Vencendo o frio serrano e o meu tempo hibernal, uma seleta assistencia lotou literalmente no 

sábado último, o Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, para recepcionar Jav Tavares Bastos Gama e 

Maria Lúcia Dal Farra. A Academia Botucatuense de Letras mais uma vez, recebia seus aficcionados. 

             Na mesa : S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, Membro Efetivo e dd. Arcebispo 

Metropolitano; Progresso Garcia, dd. Presidente da Câmara Municipal e grande amigo da ABL; Cap. José 

Darcy Andreuza, dd.Delegado da 12º  Delegacia do Serviço Militar; Revdo. Antonio Coine, dd. Pastor da 

Igreja Presbiteriana Monte Sião; Prof. José Antonio Pinheiro Aranha, dd. Gerente da Caixa Econômica 

Estadual e Presidente do Rotary Clube Centro desta cidade; Prof. Helio Fazzio, por si e pelo Lions Clube e 

delegacia do Ensino de Botucatu. 



            Presença honrosa, a do Dr. Francisco Marins e Sra., homenageados da noite, ea do Dr. Ibiapaba 

Martins e Sra., botucatuense recém-empossado na Academia Paulista de Letras. O Coral da Profa. Orceli 

Leme, da Igreja Monte Sião,fez, com geral agrado, a parte melódica da sessão. 

          O Prof. Hugo de Avellar Pires, vindo de São Paulo,especialmente, fez a entrega oficial dos vinte e 

três quadros dos patronos da Academia, obra prima em “crayon”, a primeira e preciosa doação recebida 

pelo Presidente Marão. 

          Jav Tavares Bastos Gama, o recipiendário da noite, desenvolveu da tribuna, uma original e 

interesante tese acadêmica. Tomou da inteira obra de seu patrono a “ Universalidade da obra de Francisco 

Marins” e, em digressão Téo-filosófica, levou-a aos altos escalões da genealidade divina. O escritor 

autentico traz infuso o dom da perfeição. E toda perfeição, vem do Alto. 

         Um juiz de apenas trinta e nove anos de idade,afeito às lides da jurisprudência , alça vôos para o 

infinito e vê do alto, a grandeza da inteira obra do escritor nacionalista profundo,sincero, humano, do 

historiador sereno e integro. 

         Para o coração sensível e o justo orgulho do Presidente Marão, os acontecimentos da noite exaltaram 

em muito a Academia Botucatuense de Letras que tudo deve ao seu fundador-mor. A posse de Maria Lúcia 

Dal Farra, ajovem evitoriosa mestra da UNICAMP em Campinas, indicada pelo acadêmico Sartori e 

plenamente aceita pela comunidade acadêmica, provou-nos, pelo alto nível de seu discurso, o apurado e 

severo critério que orienta a eleição dos membros da ABL. 

         Impostação de voz agradabilíssima, seu fascinante discurso em volutas sentimentais foi um retorno 

poético aos antigos pagos, painel colorido pela saudade donde emergiram ressaltados pelo amor filial os 

vultos e personagens da infância . Na ternura da voz, na doçura das palavras a filha querida retratou com 

amor e carinho, o vulto maravilhoso de Gastão Dal Farra, seu pai, seu amigo, seu guia e seu grande mestre. 

Devemo-lhe uma resposta. 

         A grande e esplendida surpresa da noite, foi a leitura, pelo Secretário Fadel, da cessão, em documento 

público, do palacete situado na rua Cardoso de Almeida, 940, onde, a partir do próximo ano de 1985, 

passará a funcionar nesta cidade a CASA FRANCISCO MARINS, a mais rica e preciosa doação com que 

Botucatu, tradicional e histórica, jamais sonhou. 

        A acendrado amor à terra, o nobre e altruístico desapego do casal Dona Elvira – Dr. Francisco Marins 

marcam,na crônica botucatuense, um capítulo inédito e projetam para a posteridade a afirmação plena de 

que só o amor constrói . 

 

                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 31/08/1984 ) 

 

 

                                           CASA    FRANCISCO   MARINS 

 
             No momento em que, em meio à Sessão Solene última da Academia Botucatuense de Letras, o 

acadêmico Bahige Fadel, no fiel desempenho de suas atribuições de primeiro secretário, leu a integra do 

documento inicial que se oficializará com grande pompa e profundo significado, no próximo dia 14 de abril 

– Dia do Município – Botucatu cresceu mais e se agigantou na crônica sempre feliz de seu já nobre passado 

histórico. 

                   Um frêmito de comovida surpresa e sincero orgulho dominou, e com justa razão, o auditório 

atento : o distinto casal Elvira-Francisco Marins, ali presentes, acabava de robustecer o precioso e grande 

patrimônio da cidade, com a cessão do riquíssimo e belo palacete de sua propriedade, para o 

funcionamento, bem próximo da regulamentação, da “CASA FRANCISCO MARINS”. Nos bastidores do 

processo, o consenso tácito e não menos nobre, dos filhos do casal. Momento verdadeiramente histórico 

para os foros citadinos. Lição magnífica de despreendimento e de fraternidade autentica. “Cada um dê, de 

si, o que lhe foi outorgado do Alto”. 



                 Veio-nos à memória, num reverente evocar o passado, a galeria nobre dos nomes que 

escreveram as páginas sucessivas da crônica dourada desta cidade, daqueles antigos varões – homens e 

mulheres – José Gomes e Ana Florisbela; Isabel Franco de Arruda; Tonico de Barros – Nhazinha; Dom 

Lúcio Antunes de Souza; Amando de Barros, José Cardoso de Almeida, que devolveram ao solo botucudo, 

em magnitude e despreendimento, o muito em benesses, seara de pastoreio, de talento e de grandezas que 

lhes fôra dado. 

               Ali estava o casal admirável, exemplo ante a acritude dos tempos, que daqui haurira na juventude 

: ele, na querida Normal,ela, no doce conchego do Santa Marcelina, os seguros subsídios que lhes 

alentaram na Capital,a vida universitária : ele, nas Arcadas, ela,no curso superior de Decoração . Ali 

estavam presentes, filhos,noras e netos, a ratificar,  coração nos lábios felizes e risonhos uma inteira e total 

doação. Como é grandiosa a gratidão humana e como é nobre o despreendimento! 

               O belo palacete – em si já, um autentico museu de Arte – agora em transformação para o próximo 

funcionamento da Casa Francisco Marins, será mantido, acionado e gradualmente enriquecido sob a 

exclusiva tutela e orientação da Família Marins. 

               Sobre o profundo significado da cessão,a afortunada e oportuna idéia de uma só e única finalidade 

: servir ao bem comum com visos à incrementação da cultura, à preservação da documentação histórica 

relativa não só ao nosso âmbito citadino, como também, o que lhe dá ilimitada amplitude, à abrangência 

dos horizontes regionais e estaduais. 

              Não só nós, botucatuenses, usufruiremos dos largos benefícios no campo educativo-cultural, 

propiciados pela Casa Francisco Marins. Ela ser, como fonte abundante, um grande centro de pesquisas e 

estudos, aberto a todos os quadrantes. É a sua abrangência regional. 

             À futura Sala de Estudos Brasileiros, messe riquíssima aos estudos político-sociais; a Sede futura 

do Centro de Estudos Brasileiros “Euclides da Cunha” que nela se abrigará, ampliará os horizontes da 

Literatura atraindo para si os promissores intelectuais do amanhã. Sobretudo, aí estão as perspectivas 

delineadas do acervo precioso da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico, da 

Câmara Brasileira do Livro, todos de São Paulo , tornando nossa cidade o maior centro interiorano de 

Cultura e Educação. 

             Dentro desse complexo cultural ,primeiro passo na descentralização da Capital para os “pontos-

chave” do Interior, estará nossa Academia Botucatuense de Letras, graças à magnitude do gesto nobre do 

casal Marins usufruindo da gratuidade de sua primeira sede provisória, podendo contar já com um espaço 

maravilhoso para suas reuniões de Diretoria e de encontros culturais. Deus seja louvado! 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 07/09/1984 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                               PINGO   DE    MEL 
 

 

                                                                         “Foi ele quem modelou em terracota uma a uma, as 

figurinhas do presépio”. (Pingo de Mel – Gráfica São João ) 

 

                                                         Caríssimo Capistrano Torto : 

 

                    Permita-nos chamá-lo aqui, por você. Recebemos seu “Pingo de Mel” e o felicitamos, antes de 

mais nada, pelas ilustrações de Kuster Pisani, a quem sempre admiramos – desde os tempos da jovem 

gulosa por bombons, no Coro da velha Catedral, e o menino adolescente, organista casual – pelos ricos 

dons de seu “ego” de artista pintor, escultor, musicista e escritor. Sobretudo, pensador. 



                   “Pingo de Mel” chegou-nos hoje fala-se muito em paralelismo – juntamente com a visita 

sempre querida de ex-aluna, Ana Luiza, agora brilhante integrante do Curso de Comunicação e Letras da 

USP – SP, que nos trouxe um opúsculo de Lúcia Santaella ( 2º Ed. Editora Brasiliense ) sobre “ O que é 

Semiótica”. Lêmo-los ambos, em horários diferentes, ao mesmo tempo. Fé e Ciência . 

                   A simplicitade lirial de “Pingo de Mel” e o contorcionismo dolorido da linguagem semiótica. E 

juntamos aos dois temas : o encantador conto natalino que você compôs, e o esforço analítico da lógica de 

Peirce exposto por Lúcia Santaella, a graciosa lenda ouvida no último domingo na Igreja-Mãe, durante a 

homilia de PE. Castro, uma das riquíssimas aquisições feitas por último, em nosso Seminário João Paulo II. 

A lenda, graciosa e leve, diz assim : 

                  Houve um incêndio na grande floresta. Todos os bichos fugiram. Entre eles, um pesado elefante 

que se postou longe, à beira de um lago, observando impassível, a devastação. Um colibri, todavia, mimoso 

e frágil, se propôs apagar o fogo e salvar a pujante vegetação milenária ameaçada. Ia à toda pressa, do lago 

ao local sinistrado, levando no biquinho delicado, uma minúscula  gota d’água. Irônico, o elefante, numa 

de suas idas-e-vindas, perguntou-lhe zombeteiro :- “Você pretende apagar o fogo?” 

                E o beija-flor, seguro e sincero, febricitante e zeloso pela tarefa, respondeu-lhe seriamente :- “Eu 

faço a minha parte”. 

                Na grande  floresta do mundo, um incêndio caminha subrepticiamente a nossos pés, devorando 

pela infestação do lixo nuclear, pela maliciosa devastação educativo-cultural dos meios de comunicação 

sempre ávidos de dividendos astronômicos, pela demolição da moral consuetudiária, pela confusa 

disseminação de filosofias satânicas, pelos sofismas da libertação, há um colibri – você – a tentar salvar 

num só abraço, a dendrografia do Universo. 

              Seu conto, urdido com mística finura é uma tessitura graciosa e envolvente que vai direto ao 

coração, tocando-lhe as cordas vibráteis da sensibilidade e da Fé. Continue  a subir ao Alverne. Não Pare. 

Traga-nos novas colheitas. Dê-nos mais “lírios do campo”. Os olhos de Deus contemplam extáticos a 

singeleza dos simples. 

             Há muitos anos atrás, os universitários de Paris, amedrontados com o avanço da Ciência capaz de 

deslindar o emaranhado sutil e inextricável do cérebro humano, cônscios da nulidade do homem sem Deus, 

refugiaram-se na singela e profunda sabedoria da Gruta de Belém. Os tempos clamam por espiritualidade. 

Parabéns a você, Capistrano, pequeno colibri da Pastoral Vocacional. 

             Nos áureos tempos de Hollywood, quando o filme sincronizado ameaçava a moral com a já bem 

avançada licenciosidade dos temas, surgiu a “Canção de Bernadete” e então, o mundo parou com o lirismo 

angelical da gruta de Lourdes. Os tempos andaram. Nova ameaça à moral, com os musicais 

cinematográficos. Surgiu, por antítese, “Marcelino, pão e vinho”. 

             Agora, enriquecendo a literatura natalina que é um capítulo todo especial na Literatura Universal, 

temos, Capistrano com grande satisfação, o conto mimoso do “Pingo de Mel”. Deus o guarde. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 14/09/1984 ) 

 

 

                 POESIAS DE TEREZINHA DA SILVA PAIS SECCO 
 

                                                            

                                                                   N   Ã    O 
 

 

                                                             Às vezes, um casal tão simplesmente 

                                                             Sem motivo sequer e sem razão 

                                                             Uma briga começa de repente 

                                                             Sem contudo saber a explicação. 



 

                                                                           E é uma briga quase que automática 

                                                                           Uma avalanche rica de expressão 

                                                                           É uma briga quase sistemática 

                                                                           Onde só se ouve muitos : - Não! 

 

                                                             Eu, um dia, com meu terno companheiro 

                                                             Por um motivo banal, de incompreensão 

                                                             Comecei a brigar e em tom ligeiro 

                                                             Ia lhe gritando muitos :- Não! 

 

                                                                           Logo após, a raiva sufocada 

                                                                           E ele, carinhoso como é, então, 

                                                                           Pediu-me um beijo e eu, emocionada, 

                                                                           Naturalmente respondi-lhe :- Não! 

 

                                                              Mas depois nossos lábios se encontraram 

                                                              E nos beijamos com amor e profusão. 

                                                              E eu ainda, superlativamente tola, 

                                                              Balbuciava, entre beijos :- Não! 

 

 

                                                                              SER    OU   NÃO    SER  ? 
 

                                                               A dúvida do ser ou não ser, 

                                                               Do fazer ou não fazer 

                                                               Do falar ou não dizer 

                                                               É um problema tremendo 

                                                               Que nunca sei resolver. 

 

                                                                                 Às vezes quero ser dona 

                                                                                 De mim , e do que me compete 

                                                                                 Quero ser eu mesma 

                                                                                 Ser o que me apetece 

                                                                                 Mas logo vem a dúvida 

                                                                                 Ser ou não ser? 

                                                                                 E derruba meu topete. 

 

                                                                Vou fazer isto e aquilo 

                                                                Como eu bem entender. 

                                                                Que me importa do alheio 

                                                                A opinião que venha a ter? 

                                                                Mas a dúvida aparece : 

                                                                Fazer bem ou não fazer? 

 

                                                                                Quero falar tanta coisa 

                                                                                Que me vai no coração. 

                                                                                 Quantos  esclarecimentos 

                                                                                 Viriam ter à razão. 

                                                                                 Mas a dúvida continua : 



                                                                                 Dizer sim ou dizer não? 

 

                                                                E assim eu vou vivendo 

                                                                Ora em farsa, em agonia 

                                                                Porque presa a preconceitos 

                                                                Nada que quero faria 

                                                                Nada que penso eu falo 

                                                                Nada que sinto, revelo. 

                  

                                                                               Isto a custo aprendi 

                                                                               Depois de muito chorar 

                                                                               Que nem sempre nós podemos 

                                                                               Ser, fazer ou falar 

                                                                               Que é preciso a toda hora 

                                                                               A vida saber maneirar. 

 

                                                                Se sou sincera – não colo 

                                                                Se falo o que sinto, enrolo. 

                                                                Se faço o que quero, apavoro. 

                                                                Se vou ajudar, sai pros canos 

                                                                Se fico calada, estou brava, 

                                                                Se fico brava – sou louca. . . 

 

                                                                             Sou é mesmo, uma boba 

                                                                             Em perder tempo analisando 

                                                                             O melhor é deixar que as águas 

                                                                             Vão pela Vida rolando . . . 

 

 

                                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 21/09/1984 ) 

 

 

 

                                                         A    VELHA     HUNGRIA 

 

 
                      Do Prof. Antonio Raia e Sra. – residentes em Campinas, viajando como insaciáveis 

perlustradores de caminhos, um belíssimo postal da Hungria com destaque especial do templo grego 

romano – torre extavada – de São Mathias. 

                     A velha Hungria de quando se estudava com afinco, a geografia geral. Famoso país quase 

lendário da Europa Central, mais conhecido pelo histórico Danúbio que o corta de oeste-leste, 

enriquecendo-lhe a crônica de lendas e tradições gloriosas. Buda e Pesth, separadas pelas águas românticas 

que entremeiam as margens ribeirinhas de promontórios paisagísticos e de castelos medievais. 

                    Seus noventa e três mil e tantos quilômetros quadrados de superfície, recobertos da maciez 

esmeraldina das “pusztas” percorridas pelos soberbos cavalos nervosos e aristocráticos, de porte macial.Lá,  

sob o céu  sempre translúcido varrido pela aragem do oriente, onde os ciganos boêmios manejam o arco 

leve como  a pluma e arrancam dos violinos as melodiosas canções populares que Liszt transcreveu nos 

famosos cadernos das  dezenove Rapsódias Húngaras. 



                  A velha Hungria cujas torres religiosas, de carrilhões cantantes, abrigavam o ninho das 

cegonhas lendárias e dos grous meditabundos. Palmilhada pelos hunos em antigas era, defraudada em sua 

extensão pelos armistícios, jamais perdeu, na grandeza de sua história, o imenso tesouro de sua liberdade. 

                Povo místico, de fé profunda, que viu há menos de trinta anos dissolvidas as cinqüenta e nove 

Ordens Religiosas entregues ao apostolado e ao ensino, quando então se sacrificou friamente, uma legião 

de mais de dez mil religiosos entre padres e freiras. 

               Pátria de Mindszenty, o herói moderno do martiriológio cristão. Lá, onde o estudante 

universitário, no verdor de seus dezenove anos,  se fez tocha viva, no grandioso sacrifício pela Liberdade. 

Lá, onde o povo teceu um dos mais eloqüentes episódios épicos da modernidade : peito aberto, enfrentando 

os tanques invasores. 

              Hungria do falar mavioso do madgiar, dos cavalos da raça, do bom vinho saboroso, das retretas 

coloridas ao ar livre, do amor, do romance. Bom gosto, Raia. Um abração a ambos. 

              DA FOTO – REPORTAGENS CARICATI – uma fotografia que já vai se tornando histórica  

: três prédios desaparecidos : o da antiga Casa Brasileira, onde o saudoso Pérsio e o sempre lembrado Zé 

Maria se esmeravam em servir, do melhor e do mais fino, à melhor freguesia da praça. Logo a seguir, o 

recém-construido palacete Peduti e mais adiante, o antigo e soberbo prédio do Sudameris, sacrificado em 

seus altos, estão com magnífica residência , por uma fachada atual, envidraçada e moderna. O antigo 

prédio, Caricati, mais parecia, na solene textura de suas vigorosas grades torneadas, e porta solene, uma 

daquelas tradicionais residências inglesas, da Whall Street. Mas, são os tempos. Deixemo-nos, velho amigo 

Caricati, com nossas aberrações passadistas.  Ninguém nos muda. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 28/09/1984 ) 

 

 

 

                   IN    MEMORIAN  DE   GENARO    LOBO 
 

 

                                                   “.  .   .  que a morte, neste caso, 

                                                    É o esforço do céu e contra o Inferno, 

                                                    Na titânica luta em campo raso, 

                                                    Por um supremo BEM – por ser eterno !” 

 

                                                                  ( O Preço da Eternidade – Genaro Lobo ) 

 

                     A ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS  está de luto. Faleceu em 29 último na 

Capital, aos noventa anos de idade, o Prof. Genaro Lobo, um dos últimos remanescentes do silogeu da 

nossa Escola Normal. Entre filhos, netos e bisnetos, deixa em Botucatu o distinto casal amigo Marina-

Flávio Lobo, reservas calturais de nosso magistério secundário . 

                    Aqui lecionou Francês e Desenho. Atuou em todas as escolas de então. Pedagogo autentico foi 

educador por escelência. De esmerada educação, inato cavalheirismo e vastíssimo saber, marcou, pelo seu 

trabalho nobre e ingente a cultura botucatuense das primeiras décadas.  

                    Nascido em Sorocaba, vindo de São Paulo, aqui casou-se com a Profa. Acácia Pavão e aqui lhe 

nasceram os filhos. 

                    Com o Dr. Sylvio Galvão e o Dr. Sebastião de Almeida Pinto ativou na época, a imprensa, o 

jornalismo, a literatura e o teatro. Dinamizou a juventude ao seu redor revelando na grande obra teatral 

realizada com perseverança e amor, nomes que marcaram a arte botucatuense : Altino de Campos Toledo, 

Sebastião de Almeida Pinto, Gilberto Pereira Machado, Aurora Perez, Selma Zeugner, Diva Levy. 

                   Escreveu peças de delicadíssimo estilo, de cunho romântico, levando a um final encantador, tão 

ao gosto latino de nosso povo. Um de seus maiores méritos foi seu acendrado amor às coisas nossas. Seu 



louvável regionalismo, seu profundo amor à Natureza e às tradições ricas brasileiras inscrevem seu nome 

nos anais histórico-artisticos de nossa cidade. Foi um grande valor como homem, como mestre e como 

artista. 

                 Vale a pena analisar-lhe a robusta bibliografia entre romances, peças teatrais, conferencias, 

crônicas, jornalismo, poesia. Espírito jovial, transmitia como “causer” notável aquela alegria de viver que 

nem o longo perpassar dos anos abateu ou amolentou. Para ele, “ . . . morrer aos cem anos é morrer ainda 

jovem!”. 

                 Presente na instalação solene da Academia Botucatuense de Letras, foi rodeado e acarinhado 

pelos antigos alunos que lhe tributavam respeitosa e grande estima. Naquela ocasião, com oitenta 

anos,brindou-nos a todos com a trovinha de si, ou dos outros, sempre pronto a espalhar otimismo : 

 

                                                              Velhice a ninguém isenta, 

                                                              Mas não há quem me desminta : 

                                                              Quem vai cantando aos sessenta, 

                                                              Não tem sessenta : tem trinta!”                 

 

               Deixou-nos, entre outras obras : “Celeste” romance; “ Bodas de Prata” alta comédia; “Princesa do 

Sol” burleta nacionalista, tipo opereta, com música de Aécio de Souza Salvador. Entre poesias, livros 

editados com agradável  aprovação critica : “ Musa Inquieta” e “ Madrigais de Outros Tempos”. Ainda em 

versos : “ Mensagem ao Professor Primário do Brasil”. 

               Era membro Honorário da Academia Paulista de Letras. Membro Efetivo da Academia Cristã de 

Letras e da Casa do Poeta, ambas de São Paulo, capital. Colaborou até os últimos tempos, no jornal 

“Fanal”, mantido pela A.C.L. Genaro Lobo foi herói combatente da Revolução Constitucionalista de 1932. 

              Preparando uma conferencia que realizou no Centro Cultural de Botucatu, como Membro da 

Academia Botucatuense de Letras, escreveu ao Presidente Marão de quem se tornou amigo, uma bela carta 

em que termina : “Minha vivência de 30 anos nessa terra impõe-me o dever de filho adotivo que volta ao 

lar antigo”. 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 05/10/1984 ) 

 

____________________________________________________________________________________    

 

                                                     DIA   DO   PROFESSOR 

 
                          “Se não me impusessem o dever de reinar, seria apenas um 

mestre-primário” ( Dom Pedro II )     

 
                Estamos no mês de Outubro que traz, tantas outras comemorações dignas dos maiores registros, 

como ponto central, a Semana da Educação, dentro de cujo contexto encontra-se o Dia do Professor, figura 

quase lendária no bojo de todos os eventos históricos, em cujas mãos, por todos os tempos, repousa o 

destino dos povos. 

                   Pequenina célula no contexto  imenso das cogitações sociais que levam o mundo a alternâncias 

de abismos imensuráveis e altitudes magnas de grandeza e poder. Figura lendária, dissemos, por que na 

bibliografia dos Grandes da Humanidade, ali está, no recesso das memórias pessoais, emergindo discreta  

ou grandiosa, a imagem do mestre. 

                  Figura exponencial do Educador, daquele que, em ministrando conhecimentos, incute, como 

plasma benéfico, na alma e no coração do aluno, aquilo que de si irradia, como exemplo nobre e valor 

cívico. 



                Escultor que traz em si, na criatividade artística, a capacidade de forjar caracteres, ele é o espelho 

onde se mira a juventude. Da criança ao adulto, todo aluno imita. O mestre é um espelho que resplende à 

luz do sol, as virtudes e a nobreza que espalha. No fundo de todas as pesquisas de todas as penetrações de 

interesses político-sociais ou religiosas, ali está em principio, um mestre. 

                Nesta coluna, a saudação ao Mestre : mestre primário, o normalista ou a normalista-mae, cujos 

deveres vão acima dos próprios deveres. Na mestra dedicada uma inteira existência à alfabetização, mola 

propulsora da grandeza das nações. Ao mestre secundário, ao universitário, a todos enfim, responsáveis, 

mal o queiram ou o entendam, pelo caráter de um povo. 

             Mais do que o próprio conhecimento, mais, muito mais do que a amplitude ou profundidade de seu 

Saber, o Mestre traz infuso o dom divino do Perdão. Como Gabriela Mistral, o mestre revive, todos os dias, 

aquela máxima sagrada da grande poetisa : “ Repreenda com sentimento para saber  que corrigiu amando”. 

            Aposentou-se em 17 de Agosto último, o Prof. Benedito Alves Ferreira, Diretor da Escola Industrial 

“Joaquim Ferreira do Amaral”, de Jaú. Ao lhe serem tributadas homenagens, consentiu mediante o 

comparecimento de todos os antigos mestres já aposentados, que com ele trabalharam naquele 

conceituadíssimo Estabelecimento. 

            O gesto democrático do grande mestre reuniu então, num banquete realizado no prédio novo da 

Escola, as distintas professoras : Maria Conceição Pinhão, nossa amiga e conterrânea ; Maria Pacheco de 

Almeida Prado; Maria Aparecida C.G. Fraga e Maria Aparecida B. Eleutério. 

            À justa homenagem concretizou uma verdadeira confraternização unindo alunos e mestres numa só 

festa do espírito e do coração. Mais uma vez se evidenciou, perante numerosa e entusiástica assistência , o 

papel do mestre na sociedade e na vida de um povo. 

            Às autoridades do Ensino, juntaram-se as autoridades civis, levando através da palavra do Sr. 

Prefeito Municipal, a gratidão da sociedade Jauense ao grande mestre que durante longos anos, serviu 

aquela Escola conquistando-lhe pelo trabalho consciente, pela capacidade invulgar, pelo dinamismo 

destemido, os lauréis de que sempre se enalteceu. 

 

                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 12/10/1984 ) 

 

 

 

                                  NOTÍCIAS   ESPARSAS  

 
             Boletim Pastoral Nº 141, de 1º /10/84 – Órgão Oficial e Interno da Arquidiocese de Botucatu 

cujas páginas aí estão para leitura e conhecimento de todos os acontecimentos que condensam a vida 

espiritual da imensa Região tida sob a invocação de Sant’Ana. 

                   Já está no seu 13º ano de circulação, traz um acabamento esmerado com ilustrações em preto e 

branco e focaliza principalmente nesse exemplar, a celebração do centenário da Paróquia de São Manuel , 

cidade vizinha e amiga, ressaltando, com a fotografia de suas igrejas, aliás, belíssimas, a pujante vida 

espiritual daquela Comunidade. 

                  O BP traz a Palavra do Papa, sempre carinhosamente voltada para os problemas mundiais que 

tanto afligem e ferem os princípios evangélicos, hoje presa de análises e interpretações materialistas.  

                  OSSERVATORE  ROMANO  - Graças à ativa pastoral arquidiocesana, tem o “Osservatore 

Romano” granjeado assinantes na inteira Arquidiocese, trazendo-nos semanalmente aos lares católicos a 

presença muito querida e respeitada de S.S.João Paulo II, essa figura admirável de Pastor, incansável, 

vigilante e acolhedor, cuja inteira vida é um holocausto à Fé. 

                 A edição brasileira do “Osservatore Romano”, está a cargo de Monsenhor Expedito Marcondes, 

filho de Botucatu, que em 1981 deixou a Cúria Paulista para assumir em Roma, junto ao Vaticano, a 

responsabilidade da edição brasileira daquele Jornal, Órgão Oficial da santa Sé. 



                Capistrano Torto – Bauru – Recebemos as poesias dedicadas à irmã Lininha, para o começo da 

Primavera. Poemas graciosos, líricos, muito apreciados. Terão sua publicação oportuna. 

                O POVERELLO – Ano I – Número 1 – Organizado pela Ordem Franciscana de Botucatu. 

Lêmo-lo na integra, e com muito prazer. Merece destaque a colaboração de Olga Patarra – OFS/Imaculada 

sob o tema de : “Francisco Pacificador”. Não é o Francisco “play-boy” moderno, que a infeliz jornalística 

dos nossos dias quer figurar como representativo de nossa época. Não é o Francisco livre intérprete do 

Evangelho, pintalgando de sofismas o Novo Testamento. Não. O que falta para os nossos tempos presentes, 

é antes de tudo, um estudo acurado e profundo do Poverello. Não, a análise histórica de uma época e de um 

Homem. Para se ler e interpretar Francisco de Assis faz-se necessário, primeiramente, um espírito 

despojado de sapiência e de ouropéis. Vai-se a Francisco com humildade, despojamento total, entrega 

absoluta, sem se voltar para trás. Aí sim, encontraremos o rapsodo de Deus na grandeza de sua humildade, 

para nos assenhorearmos de seu espírito de mortificação, da angelitude de seus gestos, da pureza da 

Oração.  

                Parabéns à Ordem Franciscana de Botucatu na pessoa da amiga Dra. Maria José Del Papa 

Zacharias. 

               D. Honorina Selmo Escobar e a grande concertista Fúlvia Escobar – de Bauru – Mãe e filha, 

convidando-nos para mais uma Audição de seus alunos de Piano a se realizar no Salão da Faculdade de 

Odontologia, nos próximos dias. Fará parte dessa apresentação, Ana Lúcia Andrade Moscogliato – 10 anos. 

O velho flautista deixou uma senda luminosa onde os netos, palmilhando a Música, assenhorear-se-ão, no 

futuro, da verdadeira Arte. Da Vida, no que ela tem de Belo. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 19/10/1984 ) 

 

 

 

                      DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA 

                                                     II 

 
              A  espécie humana pode ser definida com apenas estas palavras : “ O Homem”. Todavia, desde 

que esse bípede existe, anda-se à procura do “Homem”. 

              Sócrates excogitou do assunto. Postado no alto do telhado da casa para fugir às verrinas de 

Xantipa, resumiu o “Conhece-te a ti mesmo”, exteriorizou na maiêutica o reconhecimento da verdade que 

em si mesma existe no intimo de cada um, e mais se aproximou do “Homem”. Por isso foi condenado. 

            Darwin, na longa trajetória cientifica legou insatisfeito à Humanidade a vasta genealogia da 

evolução. Contentou a uns, foi contradito por outros. E afinal, ainda se pergunta : - De onde veio o 

Homem? 

            Daniken, no nababesco andarilhar por vales e montanhas, por desertos e cumes andinos, vem 

atraindo ao seu redor a multidão sem fim de leitores, propondo-nos a todos, a origem humana do conúbio 

de um extraterrestre com uma tigresa. 

           Tudo em vão. A Ciência  que o contradiz, no depoimento dos quinze mais sábios do Universo, não 

esclarece suficientemente a contradita. E a pergunta continua impávida :- De onde veio o Homem? 

          O pobre mestre-escola que num dia de lazer descobriu o crânio do Cromagnion deu um salto muito 

grande na escalada antropológica. No entanto às investidas da ciência essa foi uma das tantas descobertas 

que, como no Neanderthal, em Java ou no “homem de Pequim”, pouco ou nada adiantou sobre a exata 

resposta : “ De onde veio o Homem?” Falta o elo perdido. 

          O célebre Diógenes, filósofo grego, mais preocupado com a “ essência” do que com as medidas 

cranianas do “homo sapiens”, saiu um dia à rua, lanterna na mão, à procura de “um Homem”.  

          Este seria apresentado mais tarde, passados uns trezentos anos, quando Pilatos, no Pretório, após 

havê-Lo submetido ao mais infamante dos processos, indigitou-O à multidão : “ Eis o Homem!”. Desde 



então a Humanidade abriu-se em duas grandes e antagônicas correntes : a dos que creram nEle e a dos que 

O repudiaram. Por isso não há Paz no Mundo. 

          Dois mil anos são passados após a tragédia do Gólgota. O homem desintegrou o átomo, desceu aos 

abismos oceânicos, criou o computador eletrônico ,conquistou a Lua e já pensa em pousar noutros planetas. 

Mas continua procurando “ o Homem”. 

          Iuri Gagarin, produto de uma sociedade materialista e atéia, mandou, dos espaços, a mensagem 

irônica : “ Não encontrei Deus!” 

         Armstrong, ao pisar o solo lunar, exclama : “ Aqui só “tem” pedras e poeira”. . .  

         E a procura continua. 

         Elevado por suas façanhas o homem precipitou-se para fora de si mesmo, tornando-se incapaz de se 

reencontrar, de voltar ao seu interior, onde, despojando-se de todas as imperfeições, encontrará por certo, o 

mesmo “Homem” rejeitado covardemente por Pilatos. Mas ele quer, realmente, encontrá-Lo? 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 26/10/1984 ) 

 

 

                 ACADEMIA   BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 
             Homenagem à Dom José Melhado Campos e Prof. Hugo Pires 

 
         Com S. Exa. O Sr. Dr. Jamil Cury, dd. Prefeito Municipal ; Sr. Progresso Garcia, dd. Presidente da 

Camara Municipal; S. Exa. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Arquidiocesano; Capitão  José 

Darcy Andreuzza, dd. Delegado da 12ª delegacia do Serviço Militar; Dr. Francisco Marins e Sra; Profa. 

Celina Chamma e Profa. Maria Amélia Blasi de Toledo Piza, dd. Diretora do Departamento Cultural da 

Prefeitura, deu o Presidente Marão por iniciada a Sessão solene especial realizada pela Academia 

Botucatuense de Letras em 27 último, dedicada a duas insignes figuras botucatuenses : S. Exa. Revma. 

Dom José Melhado Campos, Bispo Emérito de Sorocaba e o Comendador Prof. Hugo de Avellar Pires. 

          Entre as demais honrosas presenças : os Revmos Padres Luis Antonio de Castro, Reitor do Seminário 

Maior João Paulo II e Ludovico Camargo, dd. Vigário da Catedral; Irmão Otto, Diretor do La Salle e Irmão 

Felipe; Dr. Eduardo Guedes Casimiro, da Sociedade Cultural Negra de Botucatu; Dr. Antonio Delmanto; 

casal Dr. Adolpho Dinucci Venditto; Prof. Nelson Cassetari, botucatuense  ilustre da imprensa e rádio de 

Santos. 

          Recinto por demais pequeno para conter a sociedade ali reunida. Familiares, amigos e 

admiradores,ex-alunos de ambos os homenageados, vindos de São Paulo, Bauru, Conchas e Sorocaba. 

         Nota solene, o minuto de silencio por todos guardado,em memória do Prof. Genaro Lobo, Membro 

Honorário da ABL, recentemente falecido na Capital. 

         Entre os vários oradores, a palavra oficial de dois dos nossos expoentes culturais, motivo prazenteiro 

da ufania botucatuense : Prof. Milton Mariano e Hernâni Donato. 

         Milton, Membro Honorário da Academia, vindo especialmente convidado, para saudar S. Exa. Dom 

José  Melhado Campos, pelos seus cinqüenta anos de sacerdócio. Minutos agradabilíssimos para uma 

assistência sempre inclinada,  à oratória elegante,bem torneada, reavivada pelo tom evocativo-sentimental 

do passado botucatuense.  

        O orador usou como preâmbulo, uma frase de André Frossard consubstanciada no livro : “ Não 

Tenham Medo!” – “ As palavras, antes de serem  pronunciadas, devem ser rezadas”. E dentro daquele tom 

evocativo-sentimental pautou sua oratória coloquial, prendendo, mais uma vez, para encanto de todos, a 

numerosa e exigente platéia. 

        Hernâni Donato trouxe-nos de volta a figura caríssima do Prof. Hugo Pires. Fê-lo com uma precisão 

admirável. Não só o Hugo poeta e repentista. Não só o cronista e o caricaturista. Tomou-o das páginas 

históricas de um “Botucudo Engravatado”, no depoimento mais completo e evocativo da Botucatu 

dantanho. Exaltou o mestre, sim. Mas retraçou o intelectual brilhante, o analista, o sutil e profundo, o traço 



firme do octogenário transfundindo o “ego” de um Pedretti Neto, num rosto que só falta falar. Obra 

admirável de que se enriqueceu a Academia. 

        Houve também, ainauguração oficial do novo brasão,ponto inicial de uma administração inteligente. 

O trabalho artesanal muito perfeito foi ofertado pelo casal Dr. Elias-Celina Chamma. Ela, a autora muito 

competente. Usaram da palavra o Sr. Presidente da Câmara, D. Celina e a Profa. Maria Amélia de Toledo 

Piza. 

        Foi ressaltada na ocasião, a participação efetiva da ABL por intermédio de seu acadêmico Eugênio 

Monteferrante Neto, aquém coube a incumbência de organizar, orientar e conduzir, pelos seus reais 

talentos e conhecimentos técnicos, a elaboração do novo e definitivo brasão, para cujos resultados finais foi 

ouvida a palavra de seus primeiros organizadores : Hernâni Donato e Prof. Gastão Dal Farra.   

        Para o presidente Marão,de quem é a Academia Botucatuense de Letras a unigênita muito querida, a 

noite foi completa. Para os dois homenageados foi todo o brilho sem par da solenidade. 

 

                                                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 02/11/1984 ) 

 

____________________________________________________________________________________     

 

                      BIBLIOTECA – CASA FRANCISCO MARINS  

 
         Aquilo que a principio foi mais uma visita de cortezia acabou se transformando na primeira 

reunião de uma Diretoria que ainda não se concretizou, mas que já tem a sua primeira Secretária na pessoa 

da acadêmica Dra. Maria José Del Papa Zacharias, e sua primeira Ata redigida. 

             Reunião agradabilíssima , cujo escopo principal foi a oferta da Biblioteca Pedagógica “Pedretti 

Neto” à Casa da Cultura “ Francisco Marins” e a subseqüente disponibilidade de sua  herdeira e doadora, a 

título gracioso, com o tempo integral de trabalho, no serviço do Departamento então surgido. Assim 

começou a visita que se transformou na primeira reunião da Casa da Cultura. 

            Pequena fagulha que acalorou o encontro prolongado por agradáveis momentos no prazeiroso 

acolhimento do casal D. Elvira-Dr. Francisco Marins, ela a discreta e ativa inspiradora do maior 

acontecimento cívico-cultural com o qual a nossa sofrida cidade jamais sonhara. E aí está : a Casa da 

Cultura “Francisco Marins”, cujos Estatutos e Regulamento ainda estão em sua estruturação, já começa a 

contar em seu acervo com as ricas doações que se lhe oferecem. 

           Freqüentar o palacete Marins é percorrer, em obras de arte, um belo Museu particular. Sem contar 

com o fino gosto da decoração levada a cabo pela dona do solar. Conversar com o Dr. Marins, é deleitar-se 

na explanação do que será, de futuro, a nossa Casa da Cultura. 

          Ali estivemos reunidos há dias, numa agradável noite do verão que se antecipa : o Prof. Agostinho 

Minicucci e Sra; acadêmica Dra. Maria José Del Papa Zacharias, a Profa. Laurentina Peres Pedretti e a 

escriba. 

         Falou-se de bibliotecas – tema sozinho, para uma coluna – e para aqui já se destinam, entre outras, a 

biblioteca cultural do Dr. José Carlos de Ataliba Nogueira, ligado a Botucatu por seus vínculos de amizade 

a Dom Luis Maria de Sant’Ana, grande escritor, jurisconsulto, acadêmico paulista, há anos falecido. Parte 

da Biblioteca da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, sem contar com a 

Biblioteca Francisco Marins, sob o titulo departamental : “ O Ciclo do Café”, com cerca de três mil 

volumes e demais documentos. 

         Assunto esse que, dada a importância das obras abrir-se-á à pesquisa nacional e estrangeira, eis que o 

Dr. Marins, filho de lavradores, vindo dos cafezais, amando teluricamente a causa nacional, é autoridade no 

assunto, uma das fortes razões da beleza, do êxito e da difusão extra-fronteiras de sua obra literária. 

         Tema aberto, apreendeu-se a finalidade primeira da Casa da Cultura qual seja a repisada preocupação 

da revalorização de nosso passado histórico no tocante à cidade e à região, abrangendo todos os ângulos 



desde e antes deles – o Peabiru, o caminho dos jesuítas e o Gigante Deitado, imã polarizador dos anseios da 

juventude estudiosa. 

         Predominando o assunto, a figura admirável de Frei Fidélis, o santo, o sábio, o apaixonado 

pesquisador, o homem estudioso e incompreendido. Muito a propósito, vimos de receber, do Prof. 

Agostinho Minicucci, a carta que com prazer transcrevemos, em alguns tópicos : 

        “ Depois das alegres tertúlias em casa do casal Marins, brotaram-me algumas idéias sobre o interesse 

místico despertado pelos jovens para com a obra e a vida de Frei Fidélis. Veja você como é possível, 

orientar o jovem para atitudes úteis e orientar o seu idealismo e necessidade de aventuras para objetivos 

produtivos. Botucatu tem esse privilégio de ter, no seu componente histórico-folclórico, uma figura mística 

e homem de gênio como Frei Fidélis . Vou discutir com você alguns detalhes do plano que tenho, quer em 

artigos em jornal, quer em programas de rádio e, por que não, envolver uma emissora de TV para irradiar 

Botucatu pelo Brasil afora”. 

           Vamos reviver Frei Fidélis. E far-se-á justiça à sua obra incompreendida. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 09/11/1984 ) 

 

 

               DR.   BENEDITO    NOBREGA    DO    CANTO 

 
             Com o desaparecimento do Dr. Benedito Nóbrega do Canto ocorrido em 10 do andante, 

despreendeu-se, para profundo pezar dosque o admiravam, mais um elo – e precioso – da cadeia de 

erudição em que se firmou a sociedade tradicional botucatuense através dos tempos e de que se enriqueceu 

a galeria nobre dos vultos que lhe escreveram a crônica  histórica. 

             A erudição hoje desaparece submersa pela avalanche de uma outra modalidade sofisticada do saber 

robotizado. Não é a mesma coisa. A erudição é filha do humanismo e traz em si a universalidade do 

conhecimento em que o refinamento esteta acampa nas artes, aprimora o espírito e elitiza o caráter. 

            O Dr. Canto, tão familiarmente benquisto,foi um erudito. Não lhe exaltaremos o profissional que 

esse é um nome firmado na grande estima de que se cercou no seio da família botucatuense. 

            Pertenceu àquela casta médica que tanto brilho temrefletido –através da literatura, da imprensa, das 

artes, da cultura – a grandeza do saber. Não deixou obras escritas mas foi no seu tempo, para a juventude 

de seu tempo, um padrão admirável, um exemplo a seguir. 

           Tínhamos-lhe uma admiração atávica. O velho flautista fez do jovem estudante de medicina seu 

companheiro nas “serestas” musicais. O Dr. Canto foi pianista. A sua técnica era inconfundível. Vinha da 

escola carioca pianistica, que é caracteristicamente diferente das demais. Executava o “maxixe” brasileiro 

com aquela peculiariedade dos dengues mulatos que só o carioca sabe fazer : interpretava Nazareth com a 

elegância precisa do grande compositor ou dava à “Sonata ao Luar” a cadência romântica que se lhe impõe 

na exata interpretação. O jovem Benedito Nóbrega do Canto foi integrante da famosa e sempre lembrada 

Orquestra do Casino. 

           Estudou no Rio de Janeiro e lá freqüentou, na sua época, o Teatro Municipal, donde lhe veio o fino 

gosto pela ópera. Conheceu as melhores companhias estrangeiras, privou com os mais famosos artistas do 

“bel canto” e trouxe-nos, para enriquecimento da juventude de seu tempo, as sábias lições do lírico e do 

dramático , que nos transmitiu. 

           Foi sócio fundador do Centro Cultural onde estabeleceu por largo tempo, às segundas-feiras, as 

audições de música clássica. Lá se reunia a família botucatuense. Nessas noites, nos altos do antigo 

Espéria, cercado de estudantes, o Dr. Canto precedia cada audição, de uma pequena preleção historiando o 

enredo da peça, seu autor, a orquestra executante, com destaques para as árias , seu intérprete, a beleza do 

solo, repetindo muitas vezes, um ou outro trecho mais brilhante.  

          Apaixonado filatelista, o Dr. Canto, ainda no Centro Cultural, inaugurou o Departamento Filatélico 

no intuito muito nobre de atrair e orientar a juventude para esse sadio entretenimento. Às quintas-feiras, lá 



entrava ele sobraçando seus valiosos e preciosos álbuns, abrindo-os para mais uma elementar lição de 

organização, seleção, avaliação e colocação de cada unidade filatélica que ele manejava com a leveza e o 

refinamento de um verdadeiro aficcionado. 

          Nesses momentos inesquecíveis,debruçava-se a criançadinha curiosa ao seu redor, permitindo-lhe 

ele, com sua fleugma natural, que o crivassem de mil perguntas, de mil curiosas indagações muitas vezes 

ingênuas e vãs. 

         Três paixões dominaram-lhe o espírito : a Música, os Selos e as Viagens. O Dr. Canto foi um “globe-

trotter” inveterado. Percorreu mares, andarilhou continentes, visitou países, conheceu museus, freqüentou 

os melhores centros, sintetizando em sua prosa amena e simples o riquíssimo cabedal humanístico de que 

era possuidor. A sua contribuição efetiva, na formação cultural da juventude de seu tempo jamais será 

esquecida. Respeitosa homenagem desta coluna. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 16/11/1984 ) 
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                           POESIAS    DE    CAPISTRANO    TORTO 

 
           
 

                                                                 INVOCAÇÃO 
 

                                                                 Musa, divina musa, 

                                                                 Empresta-me um pincel pêlo de marta 

                                                                 Dá-me um godê só, com alvaiade, 

                                                                 Um velho pergaminho cor lilás. 

 

                                                                      Não faz mal que esteja amarelado, 

                                                                      Manchado de bolor esverdeado. 

                                                                      É um fundo ideal, 

                                                                      Comoesperança que renasce. 

 

                                                                  Quero escrever um poema, 

                                                                  Não com palavras, 

                                                                  Com flores, com perfumes, 

                                                                  Como o sorriso inefável de uma virgem 

                                                                  Despontando de sob um véu 

                                                                  Tão leve como tule, com florinhas 

                                                                  Canduras de cetim. 

 

 

                                                               A   UM   MANACÁ   FLORIDO 

 
                                                  Um dia alguém plantou um manacá 

                                                               Emfrente a uma janela 

                                                               Para a mais bela mulher que o mundo viu 

                                                               Seu nome- Martha 

                                                               Sua missão – ser mãe. 

 



                                                                        Caíram chuvas,sopraram ventos, 

                                                                        Rolaram anos. 

                                                                        A planta foi crescendo 

                                                                        No jardim esquecido, abandonado, 

                                                                        Sofocada pelo descuido. 

 

                                                               Um dia, de repente 

                                                               - até parece um sonho – 

                                                               Arrancando o mato, 

                                                               Revolvendo a terra, 

                                                               Sem que ninguém a visse, 

 

                                                                       Passou por ali com sua varinha mágica 

                                                                      Numa noite de luar talvez, 

                                                                      A fada do amor e do carinho. 

                                                                      Vestiu de neve aqueles ramos verdes, 

                                                                      Salpicados ainda, do roxo da saudade, 

                                                                      E foi uma explosão de primavera 

                                                                      No agonizar do inverno. 

 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 23/11/1984 ) 

 

 

           POESIAS   DE   CAPISTRANO   TORTO  -  PARTE   II 

 

 
                                                    REALIDADE 

 

                                                          Um  manacá 

                                                          Jamais um nome indígena  

                                                          Justificava tão bem 

                                                          A realidade : 

 

                                                                             Um enorme ramalhete de pé, 

                                                                             No chão plantado 

                                                                             Como um feixe cheiroso 

                                                                             Cor de jacinto. 

                                                                             Como imensa montanha esboroando flores. 

 

                                                           A chuva que caira 

                                                           Tingira de branco 

                                                           As pétalas garridas 

                                                           Quebrando seu frescor. 

 

                                                                            Só havia algumas flores roxas, 

                                                                            Mal nascidas, 

                                                                            No pintalgado verde-água da ramagem 

                                                                            Para provas não ser uma miragem 



                                                                            Um pé de manacá. 

 

                                                           No ar que penetrava fundo o éter 

                                                           Nos abismos do coração, 

                                                           O suave perfume 

                                                           Parada como bruma fria 

                                                           A penetrar os ossos. 

 

                                                       

                                                                               REVELAÇÃO 

 

                                                          Mas seria um pé de manacá apenas 

                                                          Que estava ali? 

                                                          Ou seriam, talvez, as cãs de uma velhinha 

                                                          Num rosto de criança 

                                                          Levemente inclinado num sorriso, 

                                                          Uma ´presença saudosa, amável, 

                                                          Que volvia do paraíso,lá do além? 

 

                                                                      Sim, era ela. 

                                                                      Era Martha. Era mamãe. 

                                                                      A adorável velhinha 

                                                                      Toda branquinha,branquinha, 

                                                                      Envolta em véus de luar, 

                                                                      Era ela mesma 

                                                                      Que plantava verde para colher mil cores  

                                                                      Que adorava as plantas 

                                                                      Perfumava as flores. 

 

                                                           Era ela que em filigranas de candura 

                                                           Ressurgia 

                                                           Como em relevo de um cromo vivo, estuante, 

                                                           O mais bonito pintado num postal. 

 

                                                                      Obra prima de artista 

                                                                      Pontilhista, 

                                                                      Com leves toques de espátula, 

                                                                      Na suavidade de lindos tons, 

                                                                      Pastel, 

                                                                      Uma visão branca de paz 

                                                                      No pé de manacá. 

 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 30/11/1984 ) 

 

 

                      ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 



                 A Academia Botucatuense de Letras encerrou, em 1º do andante, suas atividades relativas ao ano 

a findar-se. A solene sessão realizou-se no Salão Nobre da  Câmara Municipal – como sempre e 

gentilmente cedido – literalmente enriquecido pelo seleto e já costumeiro público amigo e admirador da 

ABL. 

                Com o Dr. Marão, ocuparam a mesa o Sr. Progresso Garcia, dd. Presidente da Câmara 

Municipal; Dr. Célio Queluz, dd. Secretário e representante do Sr. Prefeito Municipal; Dr. Francisco 

Marins, Membro da Academia Paulista de letras e Patrono da ABL; Dr. Adolpho Dinucci Venditto, dd. 

Presidente do Lions Clube de Botucatu e Diretor da “Gazeta”, homenageada da noite; Capitão  Darcy 

Andreuza, DD. Delegado da 12ª Delegacia de Serviço Militar e Dr. Eduardo Guedes Casimiro, dd. 

Representante da União Cultural Negra de Botucatu. 

               Atuou com música e beleza, o Coral MB, sob a regência de Márcia Guedelha Blasi. Familiares, 

amigos e admiradores das duas honrosas presenças na Sessão : Dr. Laurival Antonio de Lucca, da Cadeira 

03 – Amadeu Amaral e Leilah Assunção, teatróloga botucatuense, muitas vezes laureada no Brasil e no 

estrangeiro. Ambos apresentados com elegância, pelo Presidente Marão. 

              Laurival Antonio de Lucca é sangue novo que se transfunde nos meios intelectuais botucatuenses, 

revigorando o filão legitimo que tanto contribuiu já, aqui e alhures, para o engrandecimento das letras 

nacionais. Ele, Meira e Leda, representam a Faculdade de Medicina de Botucatu dentro da ABL. Andarilho 

dos continentes, mestre em sua especialidade, somando aos dotes intelectuais a forte dose humanística de 

que se reveste sua esplendida personalidade, transmite em suas crônicas sempre vividas aquele acentuado 

sabor das vicissitudes humanas. Dizendo-se neto e filho de poetas, instila, num estilo leve, agradável , 

próprio de Monte Branco, a sua extraordinária sensibilidade. 

             Colaborador de jornais da Capital e da “Gazeta”, credenciar-se-ia, se o quisesse, à Sociedade dos 

Escritores Médicos, tal como Silva Lacaz, lido com tanto prazer. 

             Amadeu Amaral perfilou-se entre os autodidatas. E o foi em plenitude máxima. Apaixonado 

purista, sondou o idioma, zeloso de seu quebrantamento, de sua desmantelação. Foi às raízes étnicas , 

iniciou com devotamento o estudo do dialeto caboclo trilha que os outros retomaram na dialetologia 

nacional. Professor, jornalista, poeta, dedicou-se à juventude de seu tempo indigitando-lhe toda a beleza e 

esplendor da Vida na pureza da  forma física para melhor se aperfeiçoar no vigor da inteligência.  

            Pertenceu às Academias de Letras Paulista e Brasileira. Presidente da APL por poucos meses, soube 

imprimir-lhe novo vigor restituindo-lhe o severo perfil acadêmico por pouco naufragado. Pertenceu ao 

corpo redatorial do “Estado de São Paulo”.  

           Falaram ainda, na sessão, Leilah Assunção, o acadêmico Marins e o Sr. Progresso Garcia. 

           Menção especial, a homenagem que a Academia Botucatuense de Letras,através do acadêmico 

Edson Geraldo Luis Lopes, prestou ao Dr. Adolpho Dinucci Venditto, dd. Diretor da “Gazeta”, ao ensejo 

de mais um aniversário do jornal,transcorrido em 19 de Novembro último. Hebdomadário de larga 

circulação, a “Gazeta” tem sido, tradicionalmente a forja que mantém vivia a chama da inteligência, da 

cultura e da erudição nesta cidade. Suas colunas sempre abertas ao jornalismo sadio, tem propiciado à 

Academia uma grei respeitaval de intelectuais. 

          Fando em nome de todos os seus colaboradores, o acadêmico Edson, com seu natural estilo elegante, 

escorreito, brindou os ouvintes com belíssima oração. 

          Ao encerramento, agradeceu o Presidente a constante colaboração que a ABL vem recebendo através 

dos órgãos de imprensa e rádio locais, às Revmas Irmãs Marcelinas, aos funcionários da casa da Câmara e 

seu digno Presidente.  

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 07/12/1984 ) 

 

 

                           ENQUANTO  SE   ESPERA PELO NATAL . . . 

 



 
                                                           TUDO   PASSA! . . . TUDO  PASSA! .  .  . 
 

 

                                                                       Tudo passa! . . . Tudo passa! . . . 

                                                                       Passa a linda primavera, 

                                                                       Passa o inverno. O outono. O estio. 

                                                                       Vem a morte e a vida passa, 

                                                                       Como passa aágua de um rio. 

 

                                                                       Tudo é vão! Tudo é ilusório!. . . 

                                                                       Tudo tem a vida escassa; 

                                                                       Nobreza, amor, ventura . . . 

                                                                       Na terra nada perdura . . . 

                                                                       Tudo passa! . . . Tudo passa! . . . 

 

                                                                       Tudo é vaidade; a opulência 

                                                                       Ou o orgulho vil que retumba. . . 

                                                                       Tudo é ilusão. Tudo é quimera 

                                                                       Que se esvai além da tumba. 

 

                                                                       Tudo passa! Só não passa 

                                                                       O bem que se faz na vida. 

 

 

                                                                 AÇÃO    DE    GRAÇAS 
 

                                                                        É maravilhoso, Senhor! 

                                                                        Ter braços perfeitos, 

                                                                        Quando há tantos mutilados! 

                    

                                                                         Ter olhos perfeitos, 

                                                                         Quando há tantos sem luz! 

 

                                                                          Ter uma voz que canta 

                                                                          Quando tantas outras emudeceram! 

 

                                                                          Ter mãos que trabalham, 

                                                                          Quando tantas mendigam! 

 

                                                                          É maravilhoso, Senhor! 

                                                                          Amar, Viver, Sorrir, Sonhar . . . 

                                                                          Quando há tantos que choram, 

                                                                          Que odeiam, que vivem em angustias. . . 

 

                                                                          É maravilhoso,Senhor ! 

 

                                                                          Ter um Deus para crer 

                                                                          Quando há tantos que não tem sequer 



                                                                          O consolo de uma crença! 

 

                                                                           É maravilhoso, Senhor! 

 

                                                                           Sobretudo, ter tão pouco a pedir 

                                                                           E tanto a agradecer! 

 

 

                                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 14/12/1984 )     

 

 

 

                                       CRÔNICA   DE    NATAL 

 
            Este período natalino nos leva a reler, com os Evangelhos, velhas páginas ciosamente guardadas 

pois que não se encontram nos livros editados de seus autores. 

                Uma, é de Austregésilo de Athayde, aquele simpático dono da Academia Brasileira de Letras, 

concorrente feroz do Dr. Marão que é dono ciumento da ABL. A outra, é de Rachel de Queiroz. Dois 

profissionais da palavra. Dois estilos distintos, dois temperamentos diferentes. Ele, de uma espiritualidade 

encantadora, arrebatando-nos pelas patéticas imagens, pelas profundas elucubrações de uma formação 

seminaristica séria, do antigo Caraça. Ela positiva e frontal, disfarçando muito mal aquela fé enraizada na 

infância que a cultura ulterior, materialista e objetiva, abalou. 

               De Athayde, uma divagação poética enxertada nos lábios de um pegureiro, testemunha viva no 

coro dos anjos que acordaram a vastidão da Judéia com os ecos harmoniosos do “Pax in terris hominibus 

bonae voluntatis”. Transpostos os milênios, insiste ele junto ao homem de letras : Acredite, homem! Eu vi 

a Estrela e fui, com os companheiros, à Gruta”. E cremos! 

              De Rachel, uma concisa e dramática dialogação ou melhor, um monólogo com o Menino, que só 

ela fala e Ele escuta : “ . . . vale a pena, Doce Menino, repetir os Natais? Acordar os ecos distantes da Noite 

Santa? Pra quê? Os homens sabem de cor a linda narrativa e no entanto, o coração deles cada vez mais 

endurece! Veja, Doce Menino, a base de tudo é milenar, uma guerra que Você mesmo sempre guerreou : a 

luta da espiritualidade do homem contra a preponderância de Mamona! 

            E imperceptivelmente somos trazida agora às nossas próprias reflexões, sob o feitiço irreverente 

desse monólogo dorido : “ Você, Inocente Infante, se antecedeu enviando a mensagem pela Estrela, a mais 

linda e fascinante forma de comunicação. Ela inundou a amplitude dos céus e atraiu os Reis Magos até o 

Presépio. E toda a Sabedoria antiga inclinou-se reverente aos seus pés. 

            Por que essa Estrela era a Fé. Que Fé? Em que crêem os homens hoje? Veja, Divino Infante : Você 

enfatizou tanto o “ crescei e multiplicai-vos. . .” No entanto, os cães hoje, reviram os baldes hospitalares e 

devoram 0s nati-mortos nos pátios abarrotados. Ou então, as empresas de cosméticos negociam esse saldo 

macabro para a fabricação de cremes de beleza. Dá pra entender um Natal assim? 

            Nas favelas que se multiplicam assustadoramente, o pai assalta e sequestra, a mãe tenta a 

prostituição e as crianças enfileiram-se nas ligas dos trombadinhas. À tarde, talvez, haja o pão na mesa e o 

leite, pela hora da morte, ao caçulinha desnutrido. E o sono agitado pelo medo. Dá para pensar no Natal, 

Divino Infante? 

           A moça estudante chora de dor de dente, não pode trata-lo, porque em sua folha de pagamento 

consta um inteiro salário e ela só recebe, meio. É arrimo de família e não tem mudas de roupa. Então, ela 

não cheira a rexona. E é segregada. Dá pra entender um Natal assim, Doce Menino? 

            Numa menininha de dois meses enxertaram um coração de macaco. Quem ela iria amar, na floração 

da mocidade? E os experimentos com os neurônios? 

          Oh! Doce Menino, onde está o espírito do Natal? 



          Os grandes se enfrentam no confronto de quem tem maior arsenal atômico. Os satélites-vigia são 

detonadores que abalarão a mecânica celeste! Você vê isso, Divino Infante? 

          Até a sua Cruz, Doce Menino, pisotearam! E ninguém protestou. Abafaram, até! Uma ou outra voz, 

sentida, fiel a velho juramento, veio à tona para desagravá-lo! Que Natal! Será este, Doce Menino? 

          A aragem perpassou as páginas do Evangelho, ao lado, e a pobre e bisonha escriba pousou os olhos, 

na mais candente e espiritual frase entre o céu e a terra: 

      -   Eu vim pôr fogo . . . 

 

                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 21/12/1984 ) 

 

 

 

                                                                       ANO   NOVO     

 
                                                                     “Adeus Ano Velho! . . . 

                                                                                      Feliz   Ano  Novo! .  .  .” 

 

                                     Sim, adeus Ano Velho! Ele também amanheceu um dia trazendo-nos na euforia de 

seu despontar os renovados anhelos, as tantas alegrias, as muitas esperanças que o lento escoar de seu 

turno, agora ao fim, se encarregou de reafirmar ou desenganar. 

                                    Estamos todos aqui,escriba e leitores, para o último diálogo do ano, a repetir os 

mesmos votos , os mesmos augúrios, as mesmas congratulações. Um Ano Velho se vai . . . Um outro nos 

bate às portas. Agradeçamos, antes de tudo! 

                                   Agradeçamos ao Bom Deus o ano que já passou. Ele realizou todos os nossos 

anseios? Deus seja Louvado! Nem tudo correu como almejáramos! Deus seja Louvado! Pois que só Ele 

sabe o que nos convém, só Ele propicia o que nos cabe. Deus seja Louvado pela saúde, pela paz interior, 

pela noção do dever cumprido, pela fraternidade, pelo que demos de nós em favor dos outros. Isso é difícil! 

Se o fizemos, Deus seja Louvado! 

                                  Supliquemos! Aí está um Ano Novo a entrar. Que Deus nos guarde nesses trezentos e 

tantos dias a percorrer. Só Ele tem o dom supremo de no proteger. Que poderia a escriba desejar a seus 

caros leitores? 

                                 Feliz Ano Novo, Leitor Amigo! Companheiro fiel de nossa coluna semanal. Obrigada 

pela sua deferente atenção. Obrigada, pela palavra amiga na rua, nos balcões, nos encontros casuais, na 

frase comum que tanto nos embaraça : - É a Sra. que escreve na “Gazeta”? 

                                 Velha e querida “Gazeta” que vem de uma longa genealogia onde pontificou Tio Nelo, 

Tio Antonio, por onde passaram o Claudio, o Pedretti e tantos amigos. A querida “Gazeta” nas mãos hoje 

de seu Diretor – o Dr. Adolpho Dinucci Venditto, vencendo dia a dia a liderança da boa imprensa 

interiorana. Feliz Ano Novo! 

                                 E os gráficos? Ao Sr. Sebastião e cooperadores : parabéns pela belíssima edição 

natalina. Horas e horas a fio, compondo aqui, demarcando ali, numa paginação seguida de tantas folhas 

cheias de conteúdo e de visual perfeito. 

                                Sempre nos propusemos festejar o Natal em reunião, na Redação. Até agora não o 

conseguimos. Para o próximo Natal – Deus o sabe! – talvez possamos, nós, os colaboradores levar, todos 

juntos, nossa presença à festa que os gráficos realizam. É um compromisso tácito! – Boas Festas, amigos! 

                                A luz esplendorosa da Esperança, façamos todos juntos votos sinceros por um 1985 

cheio de Paz, de Saúde, de Fraternidade , amparando-nos na cadeia invisível da Oração, tendo Deus 

conosco à frente. 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 28/12/1984 ) 



 

 

                                 1   9   8   5 
 

                     POEMA   DE   EMILIO   CARRÉRE 

 
 

                    Ao acadêmico Francisco Guedelha dentro do espírito do Ano Novo. Nosso Diretor se ufana de 

que a “Gazeta” é a própria Academia Botucatuense de letras a manifestar-se na imprensa local, uma das 

mais destadacas do interior. Saudando o acadêmico Guedelha, a mais honrosa e recente afetiva coluna do 

Jornal, dedicamos neste começo de 1985, o belo poema de Emílio Carrére – ( Dezembro, 1939 ) : 

 

                                                    LAS  HOJAS   DEL   CALENDARIO 

 
                                                     Las hojas Del calendário 

                                                                  Con El viento loco van : 

                                                                  Las hojas de nuestra vida 

                                                                  E que viento lãs levará? 

 

                                                                              Nuestra temblorosa mano 

                                                                              Cada dia va a arrancar 

                                                                              La hoja de papel que ES uma 

                                                                              Puerta de La eternidad. 

 

                                                                  Las que arranco nuestro anhelo 

                                                                  Y lãs que aun há de arrancar 

                                                                  Son pedazos de La vida 

                                                                  Que no han de volver jamãs. 

 

                                                                            Horas de amor y de gloria, 

                                                                            Horas de La adverdidad : 

                                                                            Quien pudiera retener 

                                                                            El minuto que se vá! 

 

                                                                 El dolor y La alegria, 

                                                                 Despues de passados ya, 

                                                                 Dejan El mismo sabor 

                                                                 De nostalgia y ansiedad. 

 

                                                                           Lãs hojas Del calendário, 

                                                                           Símbolo de lo fugaz, 

                                                                           Son El montón de hojas secas 

                                                                           Que Forman La eternidad. 

 

                                                                Fecha de um amor feliz, 

                                                                Cifra de un amor fatal, 

                                                                Risa que vino a buscarnos 



                                                                Y lágrima que se va! 

 

                                                                           Áureas campanas pascuales 

                                                                           De nuestra felicidad; 

                                                                           Cancion Del sepulturero 

                                                                           Que se dispõe a cavar. 

 

                                                                El montón de hojitas blancas 

                                                                Y cuantos arcanos sabra? 

                                                                ES um corazon que late 

                                                                De nuestra vida AL compas. 

 

                                                                           Hasta que em El torbellino 

                                                                           De nuestra vida fugaz, 

                                                                           Volemos nosotros mismos, 

                                                                           Briznas em El huracán. 

 

                                                                 Y aquel ano El calendário 

                                                                  Casi intacto quedará, 

                                                                  Porque lãs hojas que quedan 

                                                                  Nadie lãs arrancará. 

 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 04/01/1985 ) 

 

 

                                                     O  GUARDA - CHUVA 

 

 
               Ora, se sou um revoltado! Claro, que tenho mil razões para isso! Minha idade não tem 

memória. Venho dos confis da Humanidade, de origem tipicamente oriental, quando a China e Japão se 

ensismesmavam num xenofobismo exacerbado. Sim, é isso mesmo! 

                       Fiz parte daquelas “entourages” aparatosas que celebravam a volta gloriosa da guerra, com 

despojos e povos escravisados. Lá  estava o herói guerreiro em seu elevado pedestal protegido pelos gomos 

ondulantes de minhas varetas. No Egito, a “Ainda” de Verdi, ilustra na “ Marcha Triunfal” a glória dos 

meus panejamentos. 

                      Até o Cristianismo se valeu de mim para proteger, com grande aparato, o Santíssimo 

desfilando pelas ruas, no Corpus Christi. Vá ao Vaticano em dias de solenidades para o público e você verá 

a minha atuação no riquíssimo cerimonial! 

                      Você ainda não sabe quem eu sou? 

                      Eu sou o guarda-chuva!      
               Noutros tempos  tive outros nomes. Confecção artesanal maravilhosa. Fui grande, pequeno, 

de várias formas e cores. Fiz parte das grandes cenas históricas. Depois me aburguesaram. Passei a ser 

utensílio prático, sem graça e secundário. 

                      Daí,a minha revolta. Conforme o tempo, sou guarda-chuva ou guarda-sol. E só. Como 

utensílio masculino, sou rigorosamente preto. Dos objetos de uso pessoal, sou o mais vilipendiado. Sabe 

como os homens tratam as coisas,não? Se chove, sou procurado e utilizado. Mal passou a chuva, 

abandonam-me em qualquer lugar. Nos átrios das escolas ou dos grandes edifícios, sou abandonado em 

cabides numerados. Nem por isso tenho garantias. Levam-me pelos velhos e quebrados. E meu 



proprietário,nem sequerme procura. Já viu dois homens conversando sob a chuva? Gesticulam, esbravejam 

e lá estou eu,complementando os gestos. Se brigam, viro instrumento contundente. Aí entra a ação policial. 

Sou arrolado como arma violenta. 

                   Muitos me nobilitaram. Churchill levou-me a Yalta. Maior ainda, foi Chamberlain, político 

inglês. Bem pouca gente se lembra dele. Eu fui seu maior confidente. Não me largava jamais. Daí, a moda 

dos guarda-chuvas de cabo retorcido e alto, fáceis de serem levados pendurados no braço. 

                  Os cômicos e os palhaços fazem-me parte de sua indumentária ridícula. E como a criançada se 

diverte! Um único palhaço – e esse, era autentico, fino artista dos grandes picadeiros! Foi o Piolin, o mais 

nobre e extraordinário dos palhaços que conheci. E como soube usar-me! Que graças, que glorias! 

                  Minha irmã gêmea é a sombrinha. Utensílio feminino. Agora, eu mudo de humor. Agora, é uma 

graça! No Oriente, confeccionam-me com bambu. Arte milenar e artesanal. E artística! A sombrinha se 

conjuga com o leque;enquanto o guarda-chuva se combina com a bengala. 

                 No reino feminino eu faço história também, ou melhor, ela, a sombrinha. Eu vivi todo o 

romantismo. Aí, então, chegou a fotografia. Fiz parte das decorações mais aprimoradas dos “ateliers” 

fotográficos. Eu vivi a “belle époque”. Sarah Bernard desfilou pelos palcos revoluteando em suas mãos 

perfumadas a graça senhoril da sombrinha.  

                 Rendada, em fina cambraia, bordada, com fitas e laçarotes em cetim ou pele de gamo, eu ( a 

sombrinha ) marquei época. A industria do guarda-chuva descobriu um modo de me botar dentro de uma 

bolsa ou sacola. Então, eu fiquei desmontável . Droga complicada pra armar, na hora certa!. . . 

                Agora : você já participou de uma longa fila humana para o ônibus , em dia de chuva, onde o 

primeiro se atrapalha para desmontar a “sombrinha italiana”? Já ouviu o que falam, lá atrás? 

 

                                                                                                  (  A Gazeta de Botucatu – 11/01/1985 ) 

 

 

                                ACUSAMOS   O   RECEBIMENTO .  .  . 

 

 
                  São as flores que nos adornam o quotidiano.Livros, revistas, convites, cartas adoráveis 

,publicações várias, enriqueceram-nos a secretaria neste fim de ano que já vai tão longe no tempo, que se 

embarafustou pelas veredas do “nunca mais” deixando-nos em meio a saudades que não tem conta, o sabor 

gostoso de tílias refrigerantes e olorosas. 

                 Do Prof.Antonio Raia e Sra. – Campinas – Prezada Elda – Recebi o recorte da “Gazeta de 

Botucatu”, exemplar de 28 de Setembro p. findo, no qual você traçou um quadro da Hungria tomando por 

motivo um postal que lhe enviei de Buda Pesth. De fato, tudo que sua bela e majestosa Capital possui 

recorda o passado. Seus momumentos imponentes, suas galerias de Arte, de Música, recordam uma 

Hungria de quase meio século atrás. Nada mais se fez após o advento do regime comunista, nem sequer os 

prédios mereceram uma pintura. Tudo ficou no passado, novo apenas é o regime comunista. O heróico 

povo húngaro manteve e conservou suas tradições, reagiu, lutou e conseguiu rehaver sua liberdade 

religiosa.Belo exemplo de um povo que tem consciência nacional, e que sem armas, vem impondo ao 

invasor seus ideais de liberdade. 

                Ruth Pisani Lopes – Piracicaba – Um convite muito atencioso nos vem da missivista, para o 

lançamento de seu livro de contos “ A Outra Metade do Sonho”, a se realizar em 20 do andante, às 10 

horas, na sede do Serviço Social do Comércio, na rua Ipiranga 155, em Piracicaba. 

               Trata-se de uma Menção Honrosa no Concurso Mobral de Literatura de 1974. Agora editado para 

o público, irá contribuir em muito para os estudos de Português e Educação Moral e Cívica , propiciando 

debates utilíssimos em classe, eis que cuida de capítulos especiais quanto a condições de habilitação, 

higiene, alimentação, segurança no trabalho, pensão por morte ou acidente de trabalho, e outros mais.  



              O livro muito atual, cuida da gente vivida na zona canavieira evidenciando os dramas do 

trabalhador rural as mais das vezes desamparado e sem qualquer noção da justiça social. Ilistrado, o livro 

oferece ficha de leitura para facilitar e orientar debates quanto à vida do homem do campo. Agradecemos a 

gentileza de sua Autora e vamos indicar à Livraria São Francisco, a procura da obra para a nossa cidade. 

              O Livro de Receitas Culinárias de Chocolate – de Juliette Elkon – Um amigo secreto nos brindou, 

pelo Natal, com esse precioso volume sobre o chocolate. Trata-se de 198 receitas deliciosas ( diz ele ) de 

chocolate, testadas e aprovadas por especialistas brasileiros. Edição Record, da Nestlé. Muito agradecemos 

o presente. Pois não há de ver que já experimentamos duas delas, o resultado foi excelente? Aqui vão os 

agradecimentos a ela? Ou a ele? Não o sabemos. 

             Boletim Pastoral Nº 145, de 08/12/1984 – Com a Palavra do Papa destacando o Mistério da 

Imaculada Conceição, belíssima homilia pronunciada no dia 8 de Dezembro último, por S.S. João Paulo II.  

Traz também, a palavra de S. Exa. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Arquidiocesano, sobre 

Teologia e Teologias elucidando a polemica do momento e mais, Orientações Pastorais, muito 

esclarecedoras. 

            “O Poverello” – Nº 02 – Publicação franciscana já com onze alentadas páginas trazendo reflexões 

sobre o Natal e os votos e augúrios de sua fundadora e diretora, a acadêmica Maria José Del Papa 

Zacharias. 

             Malba Tahan e sua obra – Do casal D. Lidia – Dr. Marão, além da visita sempre agradável e amiga, 

um belíssimo livro de Malba Tahan e a fotografia do grande orientalista que tanto honrou as letras 

nacionais. 

 

                                                                                             ( A Gazeta de Botucatu – 18/01/1985 ) 

 

 

 

                                                            ARTE    E     CULTURA 

 
                   Com atenciosa saudação da direção do banco e do prezado Milton Mariano estamos recebendo, 

rescendendo ainda as olfativas emanações de uma encadernação brilhante,mais um volume da fina e rica 

série cultural que o Sudameris do Brasil S/A vem, desde há seis anos,divulgando em larga escala, sob a 

égide de Arte e Cultura. 

                  Mais um excelente volume ora intitulado “Comunicação – Noticias de Cabral à Informativa” 

que, dentre os já editados, enriquecerá as mais eruditas bibliotecas, quer de caráter particular, especificas 

ou publicas. Rico manancial, já pelo seu visual elegante,fino e apresentável para o que não se considerou o 

alcance material de obra caríssima e bela. Conteúdo atualíssimo, não é leitura que se abarque num só 

hausto. Há de se folhear com verdadeira delicia as suas páginas artísticas, fartamente ilustradas, com 

longos vagares para observações profundas, intuito de estudo, saboreando o real e intenso teor de seu 

conteúdo. 

                A Coleção agora composta de mais um volume – o sétimo, consta com uma segunda edição ( O 

Modernismo no Brasil ) tal a procura, o interesse dos estudiosos na busca dos depoimentos quer em texto 

ou documentação fotográfica da Semana de Arte Moderna de 1922. E a cada passo dado na trilha da 

difusão artístico-cultural, mais se enriquece. 

                Toda a série de Arte e Cultura caracteriza-se pela originalidade da pesquisa devassando searas 

antes quase inexploradas ( Mestres, Artífices,Oficiais e Aprendizes no Brasil ), acrescentando ao 

ineditismo um cunho peculiar sociológico, de amplas raízes econômicas, fundamental na gênese brasileira. 

Expondo o assunto em cronológica e didática seriação resulta daí, o grande proveito e a satisfação estética 

seja para o profissional, para o artista ou o autodidata. 

               Aqui, o grande alcance da iniciativa do Sudameris do Brasil S/A. Nesse riquíssimo plano traçado, 

executado ano a ano numa extraordinária e crescente sequência sem visos a lucros editoriais, mas tão 



somente dirigido à difusão cultural e artística brasileira, sobreleva em muito a efabulação histórica, 

assegurando à Coleção Arte e Cultura um decisivo destaque na bibliografia da evolução do povo brasileiro. 

              Toda a obra escuda-se na proverbial eficiência de Pietro Maria Bardi especialmente convidado 

para a tarefa ,nome por demais conhecido nos meios intelectuais do País e do Exterior. É ele um dos 

fundadores e Diretor citalicio do Museu de Arte de São Paulo para o qual foi escolhido por Assis 

Chateaubriand, nos idos de 1946. 

              Vindo da Itália, mora há trinta  e nove anos em São Paulo, sendo vasta a sua participação no 

campo das Artes pelos movimentos culturais, pelos cursos, pelas conferências que incentiva. 

              Colaborador de jornais e revistas, Pietro Maria Bardi defende a memória nacional apelando para 

que não se perca noolvido, na procrastinação, na diluição das coisas finitas o nosso passado histórico. 

Exemplo belíssimo de filho adotivo, é ele um batalhador e um apaixonado das coisas nossas. 

              E graças a esse fiel espírito de pesquisas, a esse andarilhar por museus e coleções particulares, em 

adentrar arquivos, perlustrar alfarrábios, apresenta-se “ Arte e Cultura” como uma das mais ricas e 

completas séries culturais que se editou até os nossos dias. 

              Fiel à projetação histórica, “Comunicação – Notícias de Cabral à Informática” é uma sequência 

valiosa e ascendente que partindo de gráficos de Da Vinci atinge as últimas conquistas da Informática, 

passando pelas mais extranhas e admiráveis  conquistas da inteligência humana. 
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                               O   PEQUENO   ASSOBIADOR 
 

 

                         Ele fazia parte da paisagem naquele pequeno trecho de rua. Tinha regularidade horária e 

pontilhava suas passadas com pequenos saltos entre uma árvore e outra, na tentativa de arrancar da ramaria 

alta, uma flor ou folha. Coisa de adolescente. 

                        Havia os que se implicavam. A maioria, porém, sem conhecê-lo sequer, dele gostava. Não 

era visto. Era apenas ouvido. Vinha de longe a melodia gostosa. Logo aos primeiros rumores do dia que 

despertava, ele passava em demanda de um destino além. Passava, percorrendo de ponta a ponta, o trecho 

da rua. E se ia. 

                        Sempre assobiando. E assobiava bem. Afinado, forte, bonito. Acordava-se com o seu 

assobio. Acordava-se com a sua música. A melodia devia ser invenção sua, onde se sobressaia um tema 

original, gracioso, acompanhado de uma modulação em três ou quatro  notas muito torneadas, muito 

agradáveis. Orfeu original, perpassando pelas ramarias da rua,espargindo os dons divinos. 

                       A rua era bonita, distanciada do centro, à beira das calçadas foram plantadas árvores que  

cresceram,encorparam e se uniram na ramaria das copas não muito densas,que coavam a luz matinal 

desenhando arabescos no chão. Quando floriam davam cachos amarelos que despetalando-se, tapizavam o 

solo de palhetinhos dourados e oleosos. Era então que ele passava assobiando, dando saltos aqui e ali, para 

apanhar uma flor perfumosa. E a melodia sincopava-se em pausas ritmadas. 

                     Se era inverno, o estridulo gostoso tinha marcialidade apressada que acalorava os passos 

esquentando-lhe o corpo friorento. Sob as manhãs chuvosas, ele percorria o trecho de rua saltitando notas 

como bátegas cantando nas vidraças, numa criativa sequência melódica própria de sua boêmia vagabunda. 

Era um pequenino artista, improvisador de timbre gostoso, que alegrava a paisagem. 

                     E lá se ia ele, rua a fora, levando consigo, no assobio agradável que acordava todo mundo, a 

força expressiva de vida que lhe embalava o sangue moço e sonhador. 

                     Tinha a constância e a regularidade de um despertador. Para a alegria de muitos e a 

implicância de uns outros. Bem poucos o conheciam. Esses, eram os madrugadores em demanda do ponto 

na repartição ou aqueles que cedo compravam o pão e o leite da manhã. 



                     Pequenina alma da rua, ele enfeitava a paisagem humana.E se integrara às madrugadas 

confundindo o assobio musical com o pipilar das aves nas árvores. Era gostoso o verão com os primeiros 

raios de sol precoce, o vozerio dos pássaros e o assobio do adolescente. No todo harmonioso, cantava a 

vida a sua mais linda e alegre melodia. 

                    Até que um dia tudo mudou. Um morador implicante marcou o adolescente. Madrugador 

neurastênico, postou-se na esquina e proibiu a passagem costumeira do assobiador. Quando todos se 

aperceberam, não houve mais a melodia gostosa que ritmava o despertar delicioso, nas madrugadas 

musicadas. O pequenino artista improvisador, desaparecera. 

                    De repente, desde aí, as árvores, uma a uma no pequeno trecho de rua , secaram e morreram. 

Os ecólogos explicaram que foi devido a uma praga. Ninguém acreditou. 
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                                                             NO     ATELIER . . . 

 
                Naquele encantador trecho de rua – quatro quarteirões se tanto, microcosmo mirabolante 

onde a vida tumultuava na plenitude – tudo podia acontecer. E tudo acontecia com uma aceitação tácita dos 

moradores, a maioria gente simples, temente a Deus malgrado a derrocada da Fé; fiel aos severos cânones 

da pureza dos costumes pois que os fétidos bafejos do mundo não adentravam as consciências. Onde a 

família ainda era família. Respeitavam-se e confraternizavam-se todos. Um misto de “ilha da fantasia” sem 

os artifícios da mistificação. Era realmente, um pequeno mundo sem jaça. 

                       O “atelier” da modista concentrava as jovens desejosas de um aprendizado seguro para um 

futuro garantido. Uma, dentre elas, era uma sonhadora. Amofinavam-na as companheiras caçoístas. A cada 

peça de roupa que lhe davam para o remate aprimorado, ela, como dedicada fada caprichosa e hábil, 

apresentava um acabamento perfeito, tudo delidadamente executado a mão, o que lhe garantia as 

preferências da modista, aliás, costureira de grandes méritos. 

                       Como não ser assim? Ela contava apenas dezenove anos. Juventude sem vícios, sem 

contaminação exterior, vinda de um ambiente modesto e sério, embalada pelas inventivas romanceadas que 

a mãe, sonhadora e imaginativa lhe inculcara, quiça, desde as entranhas. Era filha única e a mãe 

incrementava-lhe lindos sonhos. 

                      Há criaturas que já trazem do berço, uma aura de grandezas e predestinação. Ela era uma 

delas. Indiferente às ironias e insinuações ousadas das colegas, contrapunha-se firme na sua ingenuidade 

casta e pura :- “ Vocês ainda hão de ver! Hei de me casar com um vestido igual a este! E vou ser muito 

feliz! Riam-se desapiedadas as maliciosas companheiras, mais vividas e realistas. 

                     Não obstante, ela sonhava enquanto mergulhava as mãozinhas delicadas e ativas nas ondas 

macias e alvas dos tules bordados, dos cetins adamascados de flutuações nacaradas; imaginava-se toda 

vestida de rendas finíssimas, desfilando pela nave seu sorriso lindo, sob a grinalda branquinha de flor de 

laranjeira. E os dias corriam. 

                    No “atelier” em polvorosa, ela dobrava agora, as ondas estonteantes de leveza e graça de um 

belíssimo vestido de noiva. Tudo pronto para a entrega. Logo mais, em carro vindo especialmente, ela iria 

com a modista patroa, auxiliá-la na vestição da desposada que, nessa altura, já estaria maquiada, penteada e 

pronta para envergar, em expectativa feliz, o traje nupcial. 

                    Mais do que a própria noiva, ela vivia como figurante real, o mágico encantamento das bodas. 

Era jovem e atraente. Inteligente e pressurosa. Seu arsinho ingênuo dava-lhe uma aureola de pureza e 

distinção. Por isso, merecia as preferências da modista. E acompanhava-a nas grandes ribaltas sociais. Para 

despeito das outras. 



                   Naquela tarde, ao parar o carro frente ao palacete, transpirou algo de dramaticidade e 

escândalo. A criadagem em azáfama antecedeu a noticia . Não haveria casamento. A noiva desistira e 

viajara de inopino. O pai, esquecido do rigor do “smoking” espadanava impropérios e a mãe já se 

encastelara no desmaio. Parentes e convidados da primeira hora, deixavam o solar, sem palavras. 

                  A modista nãochegou a descer do carro. Aguardou uns instantes. O bastante para acolher o 

noivo pálido e decepcionado, a andejar pelos jardins. O carro movimentou-se. Foi assim que se 

conheceram. Os escândalos são facilmente absorvidos. Tudo passa. 

                 Meses depois, todo o bairro vibrou numa festa digna das fantasias de “uma noite de verão”. 

Subia ao altar, envolta nas ondas diáfanas do mesmo belíssimo vestido de noiva, a costureirinha sonhadora. 

O noivo, muito bem apessoado, era o mesmo. 
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                                                             NO   CARNAVAL .  .  . 
 

 

                Naquele pequeno trecho de rua – mundo coeso e fraterno – todos os acontecimentos tinham 

profunda repercussão e a solidariedade, certa ou errada, era um fato. As mulheres, no caso, aliaram-se 

unanimemente. Os homens, bem, os homens torceram o nariz. A ocorrência era grave, concordaram, mas 

as conseqüências, imprevisíveis. Por uma estupidez do marido, poderia resultar a separação do casal. Caso 

lamentável.  

               Todos conheciam os planos vingativos dela. E davam-lhe razão. Afinal, um casal feliz, três anos 

apenas de união, um filhinho gracioso unindo-os por carinhoso afeto. Ora! Que besteira ele fizera. Que 

safadeza! Dar-se-ia ser ele uma versão moderna do Dr. Jenkil? 

               Tudo começou no Carnaval anterior. Ela acreditara piamente nas suas excusas. Permanecera em 

casa, indiferente aos ruídos de Momo a desfilar lá longe, nas ruas do centro, os vários ranchos e escolas. 

Tomou como naturais as saídas do marido para os exercícios de caridade. Afinal, trabalhador e exemplar, 

ele tinha suas horas para os pobres da conferência. Às duas primeiras noites, ele as justificara passando à 

cabeceira de um pobre carente, agonizante. Na terça-feira, voltara pelo amanhecer, pois velara o infeliz que 

falecera. É. O amor sincero é cego. 

              O mal de tudo, foi ela ter contado o fato, à vizinha da direita. Esta, por sua vez, passou-o à da 

esquerda. Ambas, indignadas, se propuseram tirar-lhe a venda dos olhos. Foram diretas, ao assunto: 

-          “ Olha minha cara, nós lhe queremos bem. E é necessário esclarecer esse caso. Seu marido não é a 

criatura caridosa que você pensa, não. Ele tem muito de malandro, sabe? Nós estivemos na Avenida vendo 

o corso. Ele  lá estava, fantasiado e tudo, num dos grupos mais foliões que se viu”. 

               A verdade, como um raio, abateu-a da cabeça aos pés. Tornou-se uma estatua de desilusão e dor. 

Não proferiu uma palavra. A afronta foi-lhe grande demais. Os olhos disseram tudo. Haveria um outro 

Carnaval! Ela o desmascaria! 

              Esse, foi chegando devagarinho, no lento despetalar das folhas do calendário. Agora, estava às 

portas. Ela  acertou, primeiramente, com os pais: a mãe, ficaria com a criança. O pai, de carro, levá-la-ia 

aos desfiles e bailes e a traria logo mais, à meia-noite, para casa. A modista do bairro, muito amiga, 

confeccionou-lhe a linda fantasia. Cinderela revivida, cheia de realismo vindicativo. 

              Desta vez, o Dr. Hyde acertou outras excusas. Agora era um balanço na Firma. O Carnaval caíra 

nos últimos dias do mês e ele aproveitaria o meio-expediente para adiantar o relatório. Trabalharia como 

um mouro!! Ela sorriu. Compreendera. 

             Logo na primeira noite, ela se integrou ao grupo que passava em rancho. Lá estava ele, o malandro. 

Balanço, é? Ela se aproximou. Linda e sedutora. A mascara cobria-lhe o rosto. O enfarinhado palhaço foi 

se chegando. E se entenderam. Foram ao clube, em tácito acordo : nenhum tiraria a máscara. Nada de 

palavras. Era Carnaval. Marcaram novos encontros. À meia-noite, ela desapareceu. 



             Quando ele voltou, a casa de madrugada, ela dormia serenamente. Assim foram as três noites de 

Momo. Durante o dia, ela era a eterna esposa enamorada e dedicada. À tarde, ele saia para o balanço que o 

reteria noite a dentro. Na quarta-feira de Cinzas, mal amanheceu o dia, acorreram as vizinhas pressurosas: 

-           E então? Vocês brigaram? Vão se separar? 

-           Você tirou a mascara? Que disse ele? 

            A resposta foi surpreendente: 

-    Qual o que! Ele não me reconheceu! E eu descobri-lhe outra face maravilhosa : é um bobo enamorado! 

E num suspiro profundo: 

-          Haverá outros Carnavais! 
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                                              O  COMETA  E  O  DEFUNTO 
 

 

                     O mundo inteiro aguardou a sua anunciada chegada. As reações pela orbe, foram as mais 

desencontradas e agoniantes. Vieram à tona não só sua genética complicada como também seu transcurso 

demorado e toda a gama de evidências apocalípticas bem aproveitadas pelo noticiário sempre ávido de 

sensacionalismo. E ele apareceu, grandioso, lindo, frio e impassível a evidenciar a maravilha cósmica da 

Criação. Foi visto em todos os quadrantes. Recebeu o tributo admirativo e apavorado de toda a 

Humanidade. 

                    Como não podia deixar de ser, no pequeno trecho de rua da pacata cidade que crescia, sua 

vinda foi precedida de circunstancias pitorescas. O burlesco em meio a um velório fantasioso. Morrera o 

advogado lá da ponta do quarteirão. Malgrado não fosse a família muito dada ao trato espontâneo e aberto 

do comum dos moradores, era necessário dar-lhe uma solidariedade à altura da sentimentalidade 

contagiante do bairro. 

                  Naquela tarde, ninguém se sentou na calçada para ouvir o negociante amigo,aboletado em sua 

cômoda cadeira de palhinha, a ler e comentar o “Fanfulla”. As mulheres, sempre prestativas e solicitas, 

acorreram parao caldo de galinha, numa canja fumegante e apetitosa. Afinal, o luto não impede a fome. E a 

família enlutada não teria condições para tanto. 

                 Organizou-se à noitinha, o velório. Revesar-se-iam, todos. Até à meia-noite, os casais. Pela 

madrugada em fora, a rapaziada. Para a mocidade, as expectativas excediam os melhores prognósticos. Há 

muito de irreverência e justificável ousadia na manifestação dos jovens. Essa, seria a única oportunidade, 

mascarada em compunção, de se aproximarem os moços daquelas maravilhosas beldades que eram as três 

filhas do advogado. 

              Eram belíssimas morenas: olhos de jabuticaba, pele macia amorenada, longos cabelos ondulados 

que lhes emolduravam rostos formosos. Pouco saiam. Ou melhor, não passeavam, não recebiam visitas, e 

se ocultavam, na flor dos limites dos quatorze aos vinte anos, no recesso do lar. 

             A casa, protegida por gradinata e canteiros em flor, cortinas rendadas esvoaçantes, permita às 

vezes, que as três meninas aflorassem à janela, pelo crepúsculo de verão, atraindo os jovens enamorados 

que se postavam na esquina, à sombra das árvores. Quando havia luar, os serenateiros juntavam-se no 

choro gostoso do pinho, da flauta, da harmônica . Aí então, ludibriando a tosse insone e espasmódica do 

enfermiço pai, uma a uma perfilava a silhueta graciosa através do rendado das cortinas, numa ou noutra 

janela. 

            Embora em chorada circunstância, os galãs iam se ver agora frente à frente, com suas namoradas. A 

vida é assim, pensavam eles. Puro engano! A família enlutada: mãe e filhas, se enclausuraram no mais 

severo recesso e o defunto jazeu, durante todo o velório, só e mudo, entre a luz bruxoleante dos círios. Foi 

um desaponto geral. 



           Pela madrugada, restaram uns poucos, na rica sala de visitas em cujo centro erguia-se a essa. Um 

pesado silêncio ocupou todo o espaço. Sonolentos e desapontados, um a um dos rapazes foi saindo, para 

fumar, na doce brisa da madrugada, o cigarro consolador. Só restou, derepente, o mais moçoila deles, e por 

isso mesmo, o mais romântico. Uma dormência, porém, dominara-lhe os sentidos. 

          Eis que, na solidão da sala,as velas foram se enfraquecendo, e de fora, penetrava uma radiação 

belíssima, que dava às feições mortuárias a aparência de movimentos. O moçoila acordou. Frente à frente, 

viu-se com o defunto, inexplicavelmente agora, de olhos abertos. Um lívido suor inundou-lhe a espinha 

dorsal. O pavor fê-lo um autômato.  

            Num salto, ganhou a rua. Lá na esquina, o grupo de amigos olhava o céu, inundado de um 

espetáculo maravilhoso. Lá estava ele! Surgira na meia luz do amanhecer! Sua cabeça dourada tinha 

dimensões da lua-cheia e sua cabeleira resplandecente espadanava luz dominando todo o firmamento. 

            Ele viera! Ali estava o Cometa de Halley, pela vigésima quinta vez contornando a Terra, desde que 

o mundo é mundo. E iluminava, dentro de todo o orbe, na pequenina cidade que nascia, aquele pequenino e 

grandioso mundo de uns poucos quarteirões. Era Maio-Junho,de 1910. Em Botucatu. 
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                          Excerptos dos “Sermões” de Frei Luiz Maria de Sant’Ana 

 
 

                 Como uma Família foi a fonte da nossa humanidade assim hoje em dia a família é a fonte de 

regeneração do mundo. Podemos pregar quanto quisermos, podemos empregar todo nosso esforço; a Igreja 

pode enviar os seus pregadores a todas as cidades do mundo mas se não se sanear a família, se não se 

santificar a família, a sociedade não melhorará. 

                Não se regenera o mundo se a regeneração não começar pela família. Todos os interesses mais 

sagrados da Igreja, da Sociedade, da Pátria, estão nos interesses da família abençoada por Deus. Na família 

onde são respeitadas as leis da natureza e as leis divinas, na família que cumpre os seus deveres mais 

sagrados, ali está a fonte abençoada da felicidade social. 

                 Para que a família corresponda à sua alta,altíssima finalidade, é preciso que sejam cumpridos os 

deveres impostos por Deus aos esposos. Esses deveres: o amor cristão sincero, eterno,o mútuo respeito, a 

fidelidade, a paciência, a tolerância, o trabalho. Sim, o trabalho porque sobre ele repousam a ordem e a 

prosperidade. Trabalho não para satisfazer os prazeres mas para sustentar com dignidade a família na 

pessoa dos filhos e da esposa. 

                Hoje, mais um passo no grande e profundo tema da família. Chamo-vos a atenção sobre um outro 

dever dos esposos, dever gravíssimo, dever que consiste na própria essência do matrimonio,dever que 

consiste a própria razão de ser do casamento. Consiste ele em aceitar de boa mente os encargos do 

matrimonio e o primeiro desses encargos é obedecer à Lei que faz dos esposos os colaboradores de Deus na 

ordem de multiplicar a vida humana. 

                Esse é o fim primordial do matrimonio. Afastar essa finalidade ou prejudicá-la de qualquer 

maneira que seja é ir contra o plano de Deus; é profanar um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus 

Cristo; é esterilizar as fontes da Vida; é cometer o mais grosseiro,o mais brutal,o mais feroz dos egoísmos; 

é deixar-se vencer pela mais vergonhosa covardia porque não querem os esposos aceitar o peso inerente às 

obrigações que requer a criação dos filhos. 

                Estancar a vida! Esse crime está tão generalizado,quase que universalizado,que querem ainda 

fazê-lo parte da civilização! Nações há, ou pelo menos cidades há, em que o número dos mortos dentro do 

espaço de um ano supera o número denascimentos. Onde vamos parar com esta civilização diabólica? A 



justiça humana não alcança todos os crimes, mas a justiça de Deus, essa, não deixa impune nem sequer um 

mau pensamento. 

               Os filhos são os frutos da árvore que Deus plantou. E a família e os filhos representam a mais bela 

auréola que pode cingir a fronte de um pai ou de uma mãe. A mãe pode não ser uma literata; pode não ser 

uma conhecedora dos segredos da ciência; pode não ser uma defensora da Pátria como o soldado o é; pode 

não ser um gênio artístico, mas só o título de mãe,vale por um trono o mais alto, o mais elevado da terra. A 

maior majestade do mundo é a majestade da Mãe.( 26/07/1945) 
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                                           DR. DALTON  DE  TOLEDO  FERRAZ 
 

 

                        Ele se dizia um agnóstico 

                        . . . no entanto, ninguém como ele, dentro de uma espiritualidade tocante, de um senso 

fraterno profundo, de uma liberalidade sem reservas – serviu tanto a Deus. Ele foi no mais amplo sentido, 

um cristão integral. Na sua longa e exemplar existência as virtudes cívicas, a integridade profissional, 

somavam-se ao perfil admirável de um caráter idealmente perfeito. 

                       Vinha de uma família tradicionalmente  católica. A seu pai, deveu aquele devotar-se à 

nobreza de sentimentos que consiste em aperfeiçoar-se a si mesmo, servindo à humanidade. Ao velho 

Francisco Ferraz deve-se a concretização do Asilo de Mendicidade “PE. Euclides”. Seu presidente na fase 

inicial dos trabalhos, foi ele o cooperador incondicional de Padre Euclides, o inolvidável Cavalheiro de 

Deus. 

                      Várias vezes reeleito presidente da Diretoria formada, assumiu para com o sacerdote, então 

daqui afastado, o compromisso de prosseguir nas obras. E só descansou quando viu o magnífico complexo 

em funcionamento regular. O menino assistiu por certo, aos trabalhos, às fadigas, do pai incansável. E 

formou assim, a sua alma admirável de cristão perfeito. 

                     Ainda adolescente, viu explodir a revolução de 32. Não pode marchar para a frente. Mas 

inscreveu-se, às ocultas da vigilância paterna, como mensageiro entre o quartel local e os vários postos da 

cidade. Prestava ainda imberbe, seu tributo à Causa. 

                     A vida universitária, o humanismo ateu, o trato dos homens, fizeram-no mais tarde um 

agnóstico. Iludia-se. A semente cristã enraigada em seu caráter admirável ditava-lhe a mais pura 

fraternidade exercida discreta, fiel e perseverantemente. 

                     Cidadão integro no sentido lato da palavra. Cavalheiresco e atencioso. Prestativo e serviçal, 

realizava-se na alegria discreta e imensa de bem servir. Servir indistintamente, na casa ou no trabalho, nas 

horas de descanso – que na realidade não as tinha todo entregue aos que se lhe aproximavam. Porque seu 

exato lema era servir. 

                    Das Arcadas do São Francisco, para o Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Circunscrição, 

local recebido da herança paterna. Ali mourejou por largos anos onde o encontrou a justa aposentadoria 

que ele apenas gosou por um limitado ano. Ali fez sua tribuna. Justo, exato, fiel cumpridor da Lei, jamais 

admitiu uma especiosa interpretação, jamais consentiu que um traçado loteamento se modificasse por 

injunções solertes, em detrimento de modesto adquirente ameaçado. “Só por sentença judicial”, asseverava 

rígido. E assim se fazia defensor dos pequenos.  

                   Labutador incansável. Para ele, não havia momentos de lazer senão os em que viajava. No 

majestoso Fórum, a luz nas suas dependências avançava as horas da noite. Lá estava ele complementando a 

tarefa do dia. Na manhã seguinte, pontual e sereno, lá o encontrava a faina da jornada.  

                  Casado com alma gêmea, constituíram ambos, numa elogivel obra discreta e incansável, um 

casal voltado às benemerências de um apostolado vigilante e ativo. Ela, na Promoção Social. Ele, na 

Misericórdia local. Exercício gratuito, numa devota dedicação às carências e dificuldades que ele aparava, 



rápido, justo e enérgico, jamais problemas quaisquer eram por ele protelados. Acorria com o seu talento, 

com o seu integro humanismo de homem bom e perfeito. 

                  O velho flautista ocupou na sua estima um largo e marcado lugar. Tinha para com o ancião, 

deferências filiais comovedoras. Os encontros eram diários e o diálogo se prolongava interminável. Nas 

suas idas e vindas do Fórum, ele era retomado numa sequencia de amistoso confiar, sempre construtivo e 

brilhante. No berço de sua genealogia havia o traço do bandeirantismo das monções. Suas cinzas, a pedido 

seu, foram levadas a Salto e lá, lançadas nas águas ondulantes do Tietê, na sua eterna direção para o 

Infinito.  

Nosso tributo comovido ao Dr. Dalton de Toledo Ferraz. 

 

                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 08/03/1985 ) 

 

 

 

                                                    SERMÕES   QUARESMAIS 

 

 
                          Estamos em plena Quaresma, época de muita religiosidade, de muito espírito de 

mortificação e penitência para aqueles que se dizem autênticos cristãos e professam realmente a Fé. 

Enquanto o mundo se extorce nos paroxismos de uma loucura coletiva que leva a humanidade aos mais 

impressionantes processos de autodestruição e comprometedor abandono da Fé em Cristo, tomemos dos 

grandes pensadores, a palavra maravilhosa que nos identifica com o nosso destino para a imortalidade. 

                         São de um grande orador sacro os excerptos que se seguem,coligidos e compilados através 

de seus memoráveis sermões quaresmais, nos idos distantes, quando a Catedral Provisória de São Paulo era 

a igreja de Santa Ifigênia, lá, onde hoje o cristão sofredor e aflito ainda adentra para prostrar-se diante do 

Santíssimo Sacramento, num vôo sincero em demanda da Presença Amiga que lá o aguarda. São todos 

referentes ao piedosissimo exercício da Via Sacra: 

                      “ Entre o sombrio átrio de mármores vermelhos onde Jesus fora condenado à morte, eo 

cômoro do Golgota, se desdobra, para a piedade cristã, a Via Dolorosa. É o caminho de sangue, que o 

Salvador percorreu, onerado do peso do patíbulo sobre os ombros sagrados. Na mente e nosso coração se 

acostumaram às cenas pungentes que demarcam os passos dessa Sagrada Via”. 

                     “ Se o acompanháramos, na primeira estação,veríamos com Jesus, a mão injusta e o dedo 

imperativo do proconsul, numa moldura confusa de rostos vis e bocas blasfemantes, naquele “serás 

crucificado”, que foi o epílogo do vergonhoso julgamento do pretório” 

                     “ Na tristeza com que Ele, ao receber a Cruz divisou as faces odientas e escarninhas dos 

judeus que lhe impunham o madeiro do suplicio”. 

                     “ Na desolação com que Ele viu a revolta do Cireneu, obrigado a levar a Cruz, com 

repugnância e o tédio pintados  no rosto contrafeito”. 

                     “  Na extrema confusão com que seus olhos se desolaram,ante o riso sardônico e o achincalhe 

diabólico nos rostos dos que lhe arrancaram as vestes, numa suprema ignomínia, para o Crucificar” 

                    “  Mas contemplaríamos também, pelos olhos do Senhor, toda a imensa compaixão de Maria, 

naquele encontro em que Ela, olhos desmanchados em gotas-oceano de lágrimas de dor, lhe falou 

silenciosamente todo o seu amor, todo o seu desejo de martírio com Ele...” 

                     “  E veríamos a doce comiseração de Verônica, num ramalhete de oferta caridosa e meiga. E 

enxergaríamos a compungida expressão das filhas de Jerusalém – surpresa num olhar, dor noutro, mágua 

enternecida num terceiro rosto . . .” 

                     “  E enumeraríamos as quedas sucessivas, cada vez mais dolorosas: na primeira, amão de 

Jesus encontra a terra, junto ao pé soberbo de um romano altivo. Na segunda são as mãos ambas que 



procuram o chão,vacilantes, extenuadas, martirizadas. Mas na terceira queda, essas mãos se abatem de todo 

na pedra áspera. Mãos de agonizante, mãos de vencido, mãos de sepulcro . . .” 

                     “ Já não havia forças naquele Corpo sofredor, a mesma alma se dobrava sob o peso da Cruz e 

da Iniqüidade dos nossos crimes. . .” 

                     “ Para que soubéssemos viver, com a d’Ele, a nossa Via Sacra de condenações e injustiças, de 

achincalhes, de quedas e espoliações de compaixão e comiserações. . .” 
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                         ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 
              A Academia Botucatuense de Letras homenageou em 17 último,nos salões do Botucatu Tênis 

Clube gentilmente cedidos pelo Presidente Giacóia,o casal Antonio-Lidia Marão. Comemorava-se 

exatamente, naquele dia, o transcurso dos doze anos em flor da agremiação que palmilha vitoriosa seu 

segundo decênio. 

             Presentes na quase totalidade, os acadêmicos efetivos e seus familiares. Nada mais justo que uma 

homenagem fosse prestada ao ilustre casal amigo, em cujas mãos repousa a estabilidade acadêmica da 

novel entidade. 

             Reunião informal, onde reinou um clima de grande alegria e companheirismo. Reunião 

descontraída, em que os acadêmicos viram-se rodeados da carinhosa presença dos que lá foram prestigiar 

mais uma vez a entidade vitoriosa, solidarizando-se com o casal dono da festa. 

             Sempre pontual e atencioso, registrou sua presença não só de acadêmico efetivo mas ainda, 

honrosamente para todos, como autoridade máxima religiosa, S. Exa. Revma.Dom Vicente Marchetti 

Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano. Vinha ele de celebrar, para gáudio da Igreja em Botucatu,mais uma 

imposição das mãos ao caríssimo clérigo Orestes Gomes Filho,jovem promessa no clero arquidiocesano. 

Igreja renascente, na floração belíssima denovas vocações sacerdotais. Mais um motivo de jubilo para 

areunião bem sucedida. 

            De São Paulo conosco, os casais Milton-Ruth Mariano e Dr. Armando – Elisabeth Morais 

Delmanto. Com Milton, a presença do Sudameris. Com o Dr. Armando, a representação governamental. 

Em ambos, a vocação cultural das entidades institucionalizadas. À mesa, com os homenageados, o Capitão 

Darcy Andreuzza,o Sr. Progresso Garcia, a quem deve a ABL indelével gratidão: Dr.Adolpho Dinucci 

Venditto, Diretor da “Gazeta” justamente qualificada forja de intelectualismo e escola de jornalismo 

autentico e o Sr. Antonio Deodato Simon Sola, atual Gerente do Sudameris local, dinâmica inteligência que 

aciona a Agencia com cavalheirismo e presteza. 

            O serviço de “buffet” para quarenta talheres esteve a cargo da prezada amiga Cleuza Fioravanti, que 

apresentou um salutarissimo e leve cardápio apleno contento dos presentes. Saudou os homenageados o 

acadêmico Edson Geraldo Luis Lopes, dono de uma palavra elegante, de uma efabulação cursiva e 

agradável, sintetizando em Lidia-Antonio Marão,o casal admirável, rico de benemerências, de vida social 

atuante, deixando ao longo de uma existência brilhante, os frutos de uma magnitude elogiável. Soube o 

acadêmico Edson retratar o casal ilustre, perfilando-lhes a ambos, com justas tintas precisas e firmes no 

colorido ideal de um casal voltado ao lema de “bem servir”. Muito feliz o Edson. E muito aplaudido. Falou 

a seguir, S. Exma. Revma. Dom Zioni, cuja fala é sempre aguardada com agradabilidade e honra. 

           Agradecendo, falou o presidente Marão. Num auto-retrato preciso,esboçou a vida do casal, exemplo 

de amor, amizade e companheirismo. Destacou a vida do juiz, depois de haver exaltado a do professor que 

há em ambos: ela no magistério primário, ele, mestre secundário de Matemática. Amigos muito chegados a 

Malba Tahan, cultuam a memória do grande orientalista, divulgando-lhe os talentos da matemática e do 

arabismo. 



           A Itália teve Marco Pólo; a França, Pierre Loti, a Inglaterra, Kippling. Mas nenhuma Literatura 

como a Brasileira, formou uma escola estilística notável, como a fez sozinho Malba Tahan, amigo de 

Botucatu, onde sua obra levantina, única no mundo literário, tem a divulgá-la o entusiasmo culto e vibrante 

do casal Marão.  
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                                                            A    ÚLTIMA  CEIA 

 
                    A Quinta-Feira Santa centraliza para o mundo cristão, o mistério augusto da instituição da 

Eucaristia, mistério que transcende as pobres limitações da inteligência e que se manifesta exclusivamente 

pela Fé. 

                         Ela é precedida por uma cena inconcebível para o orgulho dos homens,em que um Deus se 

inclina ante os discípulos para lavar-lhes os pés na exemplificação de “Eu vos dou um novo Mandamento . 

. .” Ela se resume em singela refeição de pão e vinho pela qual se perpetua um Deus entre nós. E é durante 

ela que, numa antevisão profunda e reflexiva Ele proferirá “. . . um de vós há de trair-me”. . . 

                       O centro da Paixão nessa ceia, é a transubstanciação do Corpo e do Sangue do Senhor, esse 

mistério admirável de amor, que desafia e empolga a vã sabedoria dos homens. “A Última Ceia” assim 

chamada é tema para o qual a Arte, em todas as suas manifestações se voltou desde os primórdios do 

Cristianismo, fixando-o mais expressivamente na plasticidade da Pintura e da Gravação. 

                       No desenrolar dos séculos o místico anseio dos artistas procurou eternizar esse mistério na 

perenidade das reconstituições ambientais da vida judaica, na mutação fisionômica  dos personagens, no 

angustioso ambiente em que ele se desenrolou. 

                      Numa patena em prata, encontrada nas ruínas próximas de Antioquia, está originalmente o 

Cristo gravado numa só cena, duas vezes: à direita, Ele propicia o pão. À esquerda, dá de beber do vinho. 

Os discípulos dividem-se lado a lado,em dois grupos de seis. Não faltam na mesa rústica nem os cestos de 

pão, nem o bornal do vinho. Rusticidade pura e fiel dos primeiros tempos. Bisonhice ingênua dos primeiros 

cristãos. 

                     Nas catacumbas de Roma, no cemitério de Priscila, na Capela Grega, mãos anônimas 

descreveram a Ceia com apenas seis discípulos, entre eles, uma mulher cuja cabeça é coberta por um véu. 

A mesa é circular, ocupando-lhe em relevo, à esquerda, o Conviva que “parte o pão”. A sua frente, o “calix 

benedictionis”. Esse mural perpetuou-se como o “fractio panis”. 

                     Rafael, nas “stanzas” vaticanas nos mostra Cristo triste, entre os apóstolos agrupados ao redor 

da mesa,discutindo  a um canto, o que acabam de ouvir : “. . . um de vós.. .”. 

                     Muito se tem estudado as múltiplas e famosas telas representativas da Santa Ceia. Variando na 

composição da cena, grandes e famosos artistas, sempre fiéis à narrativa dos evangelistas dispuseram-na, 

contudo, com o característico estilo pessoal, usando dos recursos belíssimos de sua arte e da sua 

criatividade. 

                     Luca Signorelli, no mural da Catedral de Cortona, representa singularmente Cristo de pé, 

entre os apóstolos ajoelhados, ministrando-lhes a Comunhão. No primeiro plano, Judas, de indescritíveis 

feições diabólicas, guarda sacrilegamente a Hóstia em sua bolsa. Numa eloqüente tela de Urs Graf, a cena 

se desenrola em curiosa perspectiva: os apóstolos ao redor da mesa, e Cristo e Judas põem a mão no prato. 

Num esmalte de Martin Didier, no Louvre, Cristo abençoa seus discípulos enquanto Judas fecha sua bolsa. 

Não se vê o Cálice na mesa. Sobre ela, um cordeiro. 

                   Já ao Museu do Prado, Juanes representa Cristo elevando a Sagrada Hóstia. À sua frente, o 

Cálice. Os apóstolos, agrupados ao redor da mesa, olham-no comovidos. Judas se aparta e fecha a bolsa. 

Na linguagem universal da Arte, toda a devoção à Santíssima Eucaristia. Daí, o grande significado cristão 

da Quinta-Feira Santa. 
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                                    ANIVERSÁRIO   DE   BOTUCATU 
 

                  Corria o ano de 1920 mais ou menos. A cidade, tipicamente interiorana, possuía traçadas, e 

muito bem traçadas, suas ruas e travessas. Ruas largas, extensas, tomando a cidade de ponta a ponta. As 

transversais invadiam já os limites mais avançados, subindo encostas, descendo aclives, numa ambiciosa 

sêde de expansão. 

                  O centro citadino já se definia. Construções elegantes, assobradadas, ocupando largas áreas com 

ajardinamento e árvores copadas. O luar, às vezes, percorria as noites azuladas, sombreando aqui, ali, a 

topografia desigual da cidade serrana. Nessas noites, não faltavam as serenatas. Percorriam as ruas na 

procura das janelas das “deusas”. 

                  Altas horas da madrugada. Na calçada oposta ao Imposto de Renda, hoje, o grupo serenateiro 

chorava gostoso, uma valsa de Walteufell. Pinho, cavaquinho, flautas, sanfona e violino. Era numeroso. 

Agora estava desfalcado. O Nunes, a voz plangente de cantor romântico não viera. Naquelas 

alturas,morava uma “deusa”. E chorava a serenata. Súbito .  .  . 

                  . . . desceu pela Leônidas Cardoso, um vulto de mulher. Toda de branco, largo chapéu ocultava-

lhe o rosto. Andar saltitante, cintura de vespa, saia rodada até os pés, dando-lhe ao andar, flutuações 

etéreas. À luz do luar, tinha opalescências diáfanas, de fada, de mulher, de sonho. 

                 Desceu e atravessou as árvores sombrias do Bosque. Os serenateiros espantados, seguiram-na à 

distancia. Curiosidade, afoiteza desconfiança, guiavam-lhes os passos. Continuava a música, sem 

compassos, sem  ritmo. Mulher àquelas horas do amanhecer, sozinha, a percorrer a cidade e a virar-se, 

volta e meia,com meneios provocadores. .  . 

                Belíssima visão. Assanharam-se os jovens músicos e .  .  . 

                .  .  .foram-lhe no encalço. Ela atravessou o Bosque, passou pela calçada do Casino, chegou à rua 

Riachuelo e parou frente à Confeitaria do Magnani ( hoje Banco do Estado ). Ali entre indecisa e 

provocadora, voltou-se para o grupo serenateiro que se aproximava cada vez mais. Tentação! .  .  . Aquela 

mulher não lhes era conhecida.  .  . Quem seria? .   .   . 

               Alguém mais temeroso do grupo, aventou: “ Reparem que à luz do luar ela é transparente.  .  .Será 

mesmo gente?”  Ou assombração? Que dia é hoje? – Sexta-feira! .  .  .” 

               O vulto feminil continuou a andança. No fim do quarteirão, atravessou a calçada e subiu pela 

Monsenhor Ferrari. Sempre tentadoramente graciosa. Os jovens músicos perseguiam-na. Desconfiança, 

medo, curiosidade, tudo se juntava em suas mentes. Mas precisavam dar uma de valentes cavalheiros. 

Haveriam todos juntos, de descobrir o mistério.  .  . 

               Atingida a rua Cesário Alvim, o vulto branco e taful dobrou à esquerda. Eles quase a alcançavam. 

Mas na virada de esquina, nada mais viram. Ela sumira. “ Ela entrou na construção! . . .” 

               A construção, era o prédio do atual “Brasil-Itália”, naqueles tempos, em fase de acabamento. Sem 

tapume, sem portas, às escuras. .  . - “Vamos lá! Disse o mais valente.” 

               Entraram e dispersaram-se em meio a corredores e salões de ecos fortes e sonoros. – “Vocês estão 

brincando,gente!.  .  . Isso é alma doutro mundo!” 

               O coração batia-lhes desordenadamente. Nada! Nem sinal da mulher! No escuro, à luz de 

fósforos, eles se encontravam e se apavoravam .  .  . 

               Nisso, bem perto deles, em plena escuridão, ouviu-se de repente : 

            - “Ué! O que é que vocês estão fazendo aqui, nesta construção?” Era o Nunes. Que lhes pregara a 

peça vestindo-se de mulher .  .  . 

               Quase o mataram de raiva e desaponto.  .   . 
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                        ACADEMIA   BOTUCATUENSE  DE  LETRAS 

 
          Fiel às suas normas estatutárias, viveu a Academia Botucatuense de Letras em 13 último, nos 

salões da Câmara Municipal gentilmente cedidos, mais uma noite de gala, mercê de três fatores que deram 

brilho especial ao encontro, já tornado habitual entre os acadêmicos e o numeroso e distinto público que a 

prestigia. 

            Presentes à Mesa, além do presidente Marão,sempre lhano e cordial, o Exmo. Sr. Dr. Jamil Cury, 

dd. Prefeito Municipal; Prof. e acadêmico Bahige Fadel, dd. Presidente do Legislativo local; S.Exa. 

Revma.o acadêmico Dom Vicente Marchetti Zioni, autoridade máxima religiosa; Capitão Darcy 

Andreuzza, dd. Delegado da 12ª Delegacia do Serviço Militar; Dr. Hamilton Luiz Andreotti, MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara; Dr. Agostinho José Rodrigues Torres, dd. Diretor do Escritório Regional de Governo; 

Sr. Lourenço Julio Cesar Paulini, dd. Assessor da Diretoria do Banco Sudameris e o Sr. Antonio Deodato 

Simon Sola, dd. Gerente local do Sudameris. 

           Figuras sempre honrosas para a ABL, Milton Mariano e Sra.; Dr. Francisco Marins e Sra. e Hernani 

Donato e Sra. Entre o público, o Sr. Plínio Paganini, aquém se deve a gentileza da transmissão incomum, 

da bela Sessão Solene, para os ouvintes da PRF-8. E os muitos funcionários da Agencia local do Sudameris 

que colaboraram com uma presteza inculgar, com um atendimento fora de série”, na difícil, trabalhosa e 

exata realização do I Concurso Literário de Contos Sudameris, celebrando os 75 anos de realizações, do 

Banco quer pela fundação, quer pela sua instalação nesta cidade. 

           O primeiro significado da Sessão,foi a participação da Academia nos festejos comemorativos dos 

130 anos de emancipação política de Botucatu. Como orador oficial da noite,usou da palavra, com a 

felicidade que lhe é peculiar, o acadêmico Dr. Osmar Delmanto. Soube tornar original, o tema cediço da 

Cultura e da Inteligência de seu povo. Num bosquejo torneado pela elegância e pela verdade histórica, 

discorreu sobre os 130 anos do primado de Botucatu na liderança da cidade e Região. 

           A noite engalanava-se pela presença dos ganhadores do I Concurso Sudameris. Presentes, os Srs. 

Prof. e acadêmico Antonio Adelino M. Silva Brandão, dd. Presidente da Academia de Jundiaí , 1º lugar; 

jornalista e escritor Ubirajara M. da Silva Jr. De São Paulo; 2º lugar e Luiz Carlos Picinini, escritor, de 

Sorocaba, 3º lugar. Menção Honrosa : Maria da Glória Cárdia de Castro, de São Paulo e Maria Nonata 

Dias, de Sorocaba. Entre os premiados, o Sr. Luiz Baptistão, ex-Delegado local do Imposto de Renda, 1º 

botucatuense colocado. A presença ainda, de Basílio Nunes de Alvarenga, desta cidade, classificado entre 

os 18 contos selecionados para o livro, já editado, pelo Sudameris. 

           Ruth Camargo Leopardi Mariano, recebendo a acolhida calorosa e afetiva de seus amigos 

botucatuenses, pela sua classificação entre os citados contos destinados à Seleta Botucatuense a ser em 

breve dada a público. 

          Despojado das altas credenciais que o jungem à alta esfera administrativa do Sudameris do Brasil 

S/A, o Prof. e acadêmico botucatuense Milton Mariano, fez do momento, uma das tertúlias memoráveis 

que já enriquecem a crônica acadêmica botucatuense. Notório, o elevado nível intelectual dos ganhadores 

do I Concurso do Sudameris, filtrado através de seus belíssimos discursos de agradecimento. 

          O programa que o Presidente Marão fez executar, contou com a parte melódica. Muito dentro dos 

números musicais, reservamo-nos para discorrer sobre eles, na próxima crônica.  
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                                                        TANCREDO    NEVES 

 



                        Cumpriram-se os idos de março. Na complicada metafísica dos homens, uma fatalidade. No 

arrolar da História, mais um sacrifício no Altar da Pátria. Nas páginas sempre ricas do martiriológico 

cristão, mais um herói da Fé. Morreu o Presidente Tancredo de Almeida Neves. 

                        Uma onda Profunda de dorida tristeza evolada do incenso das grandes massas numa 

indagação incontida : - Por que? Não fora eleito pelo direto voto popular. Mas recebera,no calor da 

esperança brotada emcada coração brasileiro, o consenso de uma Nação cansada, sofredora, sedenta do 

mais intimo de suas aspirações: paz social. 

                        Morreu qual novo Cesar. O polarizador de um povo que com ele ascendeu numa escalada 

extraordinária,em quinze de janeiro, prelibando na segurança de sua mensagem de esperança, da sua serena 

postura de homem público, das declarações incisivas de um autentico estadista, um futuro certo na 

reconstrução planejada da ordem social. 

                       Antes do povo amá-lo, ele amou seu povo com grande intensidade. Reclamaram-lhe 

desafiadoramente a pré-programação de um governo. Ele a tinha,antes de tudo, em seu coração. Conhecia a 

orfandade de um povo sacrificado. Sentia no intimo, os desacertos que infelicitam sua gente. Sua longa 

vida política,forjada no correr de cinqüenta anos de convívio popular, ensinara-o que Política não é uma 

aventura demagógica mas uma ciência profunda em que a dinâmica é opovo e o desiderato é o bem 

comum. 

                      Cesar secundarizou os idos. Ele sacrificou tudo, pelo seu povo, o mais precioso dos bens: a 

própria vida. Menoscabou as próprias exigências vitais. O médico particular advertiu-o: “Cuidado!” Você 

necessita tratar-se! Descansar! A jornada é longa e todos precisam de você!” E a resposta heróica, de um 

grande homem: “ Tenho a Eternidade inteira, para descansar!”. Esse testemunho de amor cristão ficará na 

História. Quem outro, fariao mesmo? 

                      Uma vez eleito, ciente dos prognósticos trágicos de um funesto fim sufocados no seu intimo 

de herói, sobrevoou o mais belo périplo que um homem público faria: primeiramente, a benção papal. Ao 

depois, pela sua nobre representatividade de estadista autêntico, a imposição da soberana imagem de uma 

Nação que arduamente luta pela sobrevivência  digna e pelo progresso adveniente de suas potencialidades 

naturais. 

                      A viagem pelos caminhos do mundo grangeou-lhe a grande vitória. A Nação impôs-se na 

configuração deuma imagem digna, pela admiração, pelo respeito e pela amizade reafirmada entre os 

países visitados. 

                     Não foram os idos de março, não. Muito mais do que as predições falazes dos homens, uma 

força maior determinou-lhe um outro destino na perenidade desse grande e acendrado amor à Pátria e à sua 

gente. Na Eternidade, ele melhor velará pelo seu povo. Os que crêem, sabem disso. 

                     O homem que sem respeito humano carregava o pálio do Ss. Sacramento pelas vias de São 

João Del Rei, o homem que empunhava o rosário de Maria como força expressiva de sua Fé, merecia 

melhor vida. Não a precariedade de um mandato público obediente às injunções legais. Não um vasto e 

difícil programa saneador sujeito às manhas de solerte oposição. 

                    Os heróis de hoje não necessitam das chamas cruentas dos jardins de Nero. Nem das lanhuras 

de Estevão, ou das contundentes setas de Sebastião. Hoje, o martiriológio se faz numa imolação total na 

computadorização da mecânica cientifica – mais câmara astrofísica – em que superabundam as agulhas 

hipodérmicas, as cânulas respiratórias, as frias ablações, as anestesias radicais e temerárias, as tendas 

terríveis da oxigenação, os gélidos colchões hipodérmicos numa visão fantástica do maligno de Gog. Ele 

passou por tudo isso, sem perder o compromisso de uma doação total: “ – Não escondam nada da Nação!”. 

                   Herói sakespeareano no limiar do terceiro milênio. Na grandeza sem par de sua fibra, um 

verdadeiro homem. 
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                                PRECE MARIANA – JOÃO PAULO II 



 
 Imaculada! Mãe de Deus e dos homens! 

Hoje, neste lugar histórico, a Cidade de Roma saúda-te. A ti viemos no Ano Santo da Redenção, para 

venerar a estupenda obra que a Santíssima Trindade realizou em Ti, nas geração de Cristo, Redentor do 

mundo e teu filho : 

No Ano Jubilar agradecemos a Deus por teu intermédio – Tu que foste a primeira entre os Redimidos e – 

de entre todos os filhos de Adão – preservada do pecado original. 

 

Ó Maria! – Sê da nossa libertação de todo o mal : do mal que agrava a consciência do homem, e daquele 

mal que de modo mais ameaçador ofusca o horizonte do nosso século. 

 

Tu és a luz do primeiro Advento! 

Tu és a estrela da manhã que precede a vinda do Messias. Agora que a Igreja e a humanidade se 

aproximam do término do segundo Milênio da vinda de Cristo, sê para nós a luz deste novo Advento, se a 

sua estrela da manhã, para que as trevas não nos envolvam! 

 

Precisamente no término do segundo Milênio acumulam-se nohorizonte da humanidade inteira nuvens 

grandemente ameaçadoras, e as trevas caem sobre as almas humanas. 

 

Intervem, ó Maria, e fala, 

Com a tua persuasiva voz de mãe, ao coração daqueles que decidem dos destinos dos povos, para que 

mediante o diálogo encontrem as vias para honrosas e justas composições dos contrastes que os opõem. 

Convence os homens em armas nas diversas partes do mundo a acolherem a invocação da paz que lhes 

fazem as populações atormentadas e indefesas. 

 

Reaviva, ó Maria, no coração de todos o sentido da humana solidariedade para com aquele que, desprovido 

dos bens essenciais, morre de fome; para com aquele que, desempregado, vê perigosamente ameaçado o 

próprio futuro. Protege, ó Maria, o candor da inocência nas crianças de hoje, que serão os homens do futuro 

milênio . Na tua Imaculada Conceição refletes com particular fulgor a Luz que veio ao mundo: Cristo 

Senhor. Que esta Luz nos conduza rumo ao futuro! Espelho de justiça! Rainha e Mãe da paz! 

 

Está conosco agora, sempre e na hora de nossa morte, Amém. 

 

                              ( Junto ao Monumento à Imaculada, na Piazza di Spagna – 08/12/1984 ) 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 03/05/1985 ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

   

                                                                     LA    SALLE 

 
            Mais uma efeméride das mais gratas transcorre neste Maio festivo para a nossa cidade. Há pouco, 

um belo e eclético programa cumprido na celebração dos 130 anos de emancipação política de Botucatu 

ressaltava entre tantos e incontáveis louros a significação histórica de nossa terra no desbravamento do 

Interior paulista. 

              Glória maior de nossa crônica histórica desde os seus primórdios está concentrada nos planos 

riquíssimos da Educação e da Cultura. Os nossos inúmeros e soberbos estabelecimentos de ensino são o 

patrimônio maior de nossa ufania justa e profunda. Quase todos às vésperas de seu centenário, tendo 



percorrido uma longa enfiada de anos no afã glorioso de formar a juventude encaminhando-a para um 

futuro seguro e promissor. 

             Dentre eles, o glorioso La Salle, agora na celebração local de seus 25 anos de instalação. Daqui, 

desta coluna semanal, enviamos a irmão Otto, a Irmão Felipe e ao Irmão Osmar, a efetiva saudação não só 

pessoal da colunista, mas com certa  representatividade, de todos os leitores que são muitos. 

             Parabéns, La Salle. Ou antes, gratíssimos todos, La Salle admirável, pela obra educativa destes 25 

anos botucatuenses. 

             Que é o La Salle no contexto escolar? É uma instituição de fundas raízes cristãs, voltada 

inteiramente à educação da mocidade formando-lhe não só o intelecto, mas sobretudo, dentro das normas 

cristãs perfeitas, o caráter. 

            Falar do La Salle é retornar prazeirosamente às suas origens, destacando carinhosa e 

reverentemente, o vulto extraordinário de Jean Baptiste de La Salle jovem  francês de nobre genealogia, de 

bens sólidos de fortuna, continuador de um nome dos mais brilhantes na Corte de Luuis XIV, tendo diante 

de si, as mais risonhas e fascinantes opções de vida social brilhante. 

            Não obstante, trazendo em si aquela vocação que é mais um chamado de Deus, dedicou-se, no 

campo do ensino, à juventude que hoje chamamos “carente”, mas que em seu tempo, era a camada paria da 

sociedade. A França, na sua época, estava dividida entre a nobreza usufruidora insaciada de benesses reais 

e o povo vergado ao peso dos tributos, da sangria constante que lhe corroia o ventre faminto e o corpo 

alquebrado. Não havia perspectivas para a infância desvalida e a juventude em desalento. 

           Jean Baptiste de La Salle distribui seus bens, recebe a participação de uns poucos voluntários e 

começa, como ato primeiro, a preparar professores. Saem daí, os primeiros normalistas. É preciso saber 

ensinar, transmitir, modelar o individuo. Depois, a juventude que ele atrai, ensina, conduz e orienta.  Não 

foi fácil. Mas os sacrifícios, as humilhações, compensaram-no com um lugar entre os Santos da Igreja. 

Hoje, é ele o Patrono Universal dos Educadores. 

           Qual é a filosofia lassalista? É ministrar educação cristã. “ A Ciência infla, diz São Paulo, só a 

Caridade edifica. “ O pluralismo, a secularização de valores, todos os desvios morais da sociedade 

moderna,clamam por um revigoramento da Escola Cristã”. Com aformação do caráter, vem o sentido 

prático do ensino lassalista. O fundador idealizou a escola prática, possibilitando à juventude 

conhecimentos que a habilitassem à profissionalização. Assim além de outros muitos e profundos estudos 

superiores, o estabelecimento lassalista prepara contadores, técnicos, universitários. Eis a glória do nosso 

Colégio La Salle de Botucatu. 

           Sempre fiel à modernização do ensino, inaugura hoje o nosso querido Colégio, a era da 

computadorização. Cursos já iniciados garantirão ao jovem egresso o pleno sucesso em sua vida prática. A 

programação festiva que assinalará o transcurso dos 25 anos lassalistas em nossa cidade, incluirá por certo, 

a marcha vitoriosa dos alunos pelas ruas e praças ensejando-nos mais uma vez aplaudir os garbosos 

componentes de sua belíssima Banda Marcial, orgulho dos botucatuenses.  
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                               ESCOLA   NORMAL   DE    BOTUCATU 

 
                 O  dia 16 de Maio marcou mais um aniversário da Escola Normal Oficial de Botucatu. Nome 

antigo, o mais gravado no coração de todos os botucatuenses. Marco do passado histórico da cidade. 

Patrimônio de todos. 

                     Pediram-nos uma Mensagem. Ou melhor, uma ex-aluna nossa, a querida Maria Lúcia 

Chiaradia Gabriel pediu-nos uma Mensagem para o painel da Escola, na semana aniversária. E a 

mensagem aqui vai : 



                    O aniversário da querida Escola Normal é sempre precedido do Dia das Mães . E ambas as 

datas, situam-se dentro do mês de Maio, que é o Mês de Maria. Que tríplice imagemmaravilhosa! Como é 

lindo cantar louvores a essa três Mães que são tudo, na vida da gente! 

                    No conjunto dessas três datas, como é bom dirigir a você, caríssima Lucinha – hoje terna Mãe 

e Mestra exemplar – uma saudação cheia de carinhos e louvores. Como é bom ter ao nosso lado todos os 

momentos de nossa vida, a doce figura da Mãe, mirar-lhe os olhos encanecidos onde mora a eterna 

expressão de amor infinito a doar-se em carinhos e ternuras dos filhos ao netinhos que lhe adoçam e 

suavizam o envelhecer! Como é lindo e profundamente amado o perfil augusto da Mãe! 

                   Agora, vem o dia de nossa Escola! Ela não envelhece nunca em nossa intima gratidão, no nosso 

intenso amor! Nossa memória nos leva aos seus corredores imensos, cheios de fantasmas queridos! As 

salas de aula sonoras ainda da voz vibrante dos antigos Mestres! Ah! O Anfiteatro clássico a reboar ainda, 

os acordes vibrantes da “ Meiga Escola, na grande Via Láctea”! 

                  Somos ambas, gerações distintas tão afastadasno tempo! E quantas mais, uma quase centena de 

outras gerações que ascenderam, em sua época, as escadarias solenes da querida Escola, para depois uma a 

uma, descer um dia vitoriosa, em caminho de um porvir risonho! 

                 Querida Normal,Mestra matronal e venerável, Fênix rediviva a agasalhar sempre com igualamor 

aos quese lhe acolheram no seio amoroso! Ad multos anos viva!  

                 Que nos resplendores celestes em que se assenta, Maria – Rainha do Céu e da Terra, Mãe e 

mestra adorável e pura – derrame suas bênçãos àquelas Mães terrenas que, num vivido reflexo de sua 

Grandeza cumprem nesta Vida sua sublime Missão. Amém. 
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                                  CORRESPONDÊNCIA  DA  ANTÁRTICA 

 
                  Nossa correspondência está bastante atrazada mas nossos caríssimos amigos nos conhecem 

de sobra e não vão reparar na data. O último cartão postal deles recebido vem de Ushuaia – Terra do Fogo, 

confins da Patagônia , vizinhanças do Circulo Polar Antártico. 

                      Uma paisagem hibernal, em pleno verão sulino. A praça Governador de Loqui envolve-se na 

espessa camada de neve. Nas árvores desgrenhadas e friorentas, a ramagem ensaia suas tímidas 

florescências. Os telhados vestem-se de cobertura esbranquiçada. Nas calçadas, os carros parados se 

fantasiam de branco. No horizonte lá longe, sob um céu azul e transparente, os Montes Olivia e Cinco 

Irmãs, cumulam-se da eterna camada de neve. Janeiro e Fevereiro. É pleno verão antártico. 

                     E a mensagem cordial assim se expressa: “ Elda: Deste fim de mundo, a cidade mais austral 

do planeta, onde nesta época do ano as noites são mais curtas pois o sol se põe às 20 horas e nasce às 4 da 

manhã, enviamos o nosso abraço. Antonio Raia e Sra.” 

                     Bravos e valentes amigos. Andarilhos inveterados a percorrer céus e terras de oeste a leste, de 

norte a sul. Agora, por lá passaram, aumentando estatisticamente aquele turismo para o qual se exige 

primordialmente três atributos: muita saúde, coragem e firme determinação. Ambos aposentados, anima-os 

antes de tudo, a curiosidade cultural. São ávidos de novos conhecimentos, de outros povos, de outras 

civilizações. 

                    Nós que já nos acobardamos, neste Maio friorento, das primeiras lufadas hibernais, 

tartarugando-nos com pesados agasalhos e grossas meias de lã, admiramo-lhes a intrépida disposição. 

Ontem, na Hungria, aos cálidos embalos de violinos nativos e hoje, lá longe, nos mares do sul, nas 

vizinhanças da calota polar, das solidões frigidas, das geleiras sem fim, dosquase 80º  graus abaixo de zero! 

Não!!! 

                   Não nos estranha a aventura, agora que as expediçiam nossos cientistas da UNESP – Campus 

de Botucatu, levando-os a peregrinar pelas imensidões antárticas plantando sobre gélidas planícies de neve 



os módulos botucatuenses que afirmarão a presença brasileira na Antártica. Até o nosso jovem eletricista, 

que nos serviu no último Dezembro, partiu decididamente e lá se foi, por três meses, como disputado e 

hábil técnico em sua especialidade. A presença do Brasil, na fatia que lhe coube do bolo polar, já está 

assegurada no Pólo Sul. 

                  Sempre foi do arrojo do homem, o vencer as dificuldades. Ciência e Literatura sempre se deram 

as mãos, na curiosa investida contra os Pólos. Nosso amigo e colega Raia, é da nossa geração,o que vale 

dizer; afeito à leitura. Aquela leitura desenfreada sobre todas as latitudes. Como nós, deve ter-se engolfado, 

a seu tempo, nas páginas de Jack London em suas novelas canadenses onde o clima inhóspito forja os 

heróis dos ermos distantes. Ou de Emilio Salgari ou de Edgard Allan Poe. Na sua imaginação deve ter-se 

materializado Arthur Gordon Pyn e então, ele afivelou as malas, abraçou-se à esposa e partiram ambos nas 

pegadas fabulosas do fantástico aventureiro devassador dos mares infinitos, prisioneiro do rei Tsalomon 

senhor da fantástica ilha de Tsalal, de águas estranhamente quentes, de praias escuras de negras areias, 

envolta no nevoeiro cinzento do lusco-fusco boreal. 

                 Só muita imaginação pode levar a tão imprevisíveis confins. Hoje, a aventura estimula os 

bravos. Não é viagem amena. Corre-se a qualquer momento, riscos inesperados. Enfrenta-se temperaturas 

desafiadoras. Pra ver o quê? As procelárias gigantescas? Os albatrozes vorazes? Os pingüins encasacados 

de preto? É mais um desafio! 

                 O Nautilus varou, lado a lado, há anos atrás,numa profundidade incrível, o Pólo Norte, vasta e já 

conquistada geleira. Mas o Pólo Sul é um Continente! Que há sob sua espessa superfície gelada? Que 

mistério oculta sua imensidão perdida no silencio e na desolação? 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 24/05/1985 )  
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                                             QUEM    CONTA    UM    CONTO 

 
            Se agora, com a edição já divulgava e um exemplar à mão, coube-nos saborear o real alcance da 

iniciativa levada a efeito pelo SUDAMERIS DO BRASIL, instituindo, em caráter nacional, o 1º 

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS, do qual participaram nada menos que 1.217 concorrentes. 

              Tendo por motivação principal a celebração dos 75 anos de sua instalação no Brasil, nada mais 

marcante, nada mais significativo do que esse concurso literário que espadanando luzes e abrindo 

caminhos, permitiu a afluência compacta de novos valores na senda literária tão profusa e tão latente em 

nosso País. 

              Não é o SUDAMERIS pioneiro do Concurso de Contos. Mas o é, em grau elevado e nobre, na 

instituição do Regulamento respectivo que visou, precipuamente, à inteireza do idioma, escoimando-o do 

palavrão e da pornografia, morbo daninho que se lhe infiltra pelas correntes linfáticas vitais, solapando-lhe 

a sintaxe, roubando-lhe a forma, amputando-lhe a sintaxe, roubando-lhe a nobreza de origem, pelo 

coscorão purulento dos grosseiros neologismos que acobertam a crassa ignorância travestida da intocável 

linguagem popular. 

              Aí está o resultado condensado no livro: “QUEM CONTA UM CONTO” Não foram só esses 

dezoito contos selecionados que alcançaram da critica uma plena aprovação. Outros houve,e lindos, 

elegantemente elaborados,só emaciados em seu brilho, pelo severo crivo do cotejo julgador. Estão de 

parabéns, todos os concorrentes. Muito elogiáveis trabalhos. Muito dignos. 

             Dos contos apresentados,foi-nos dado conhecer cerca de 240, acrescidos de outros tantos 

equivalentes, coadjuvandodess’arte,a leitura dos colegas acadêmicos muito atarefados. Ao todo, umas 480 

narrativas interessantíssimas,merecedoras muitas delas, de renovada leitura apreciativa. 

             O conto é o primeiro degrau na escala literária, gênero prova. É a pequena história que se 

arcabouça no principio, desenvolvimento e final, de cuja condenação temática resulta maiot ou menor valor 



artístico de efabulação, intelecção, realçada pela beleza da forma e pela fluência da idéia. Não há como 

fugir dessa definição simplista. Mario de Andrade resumiu assim: “ Conto é tudo que se conta”. 

             Pois bem : houve o conto regional, oriental, o lirico, o histórico, o biográfico, o ficcionista, o de 

costumes. Sobretudo, e pudemos apreciar, belíssimos contos de fundo psíquico. Não vamos nos deter aqui. 

Ficará para uma oportuna crônica. 

             Nosso intuito agora, é ressaltar a amplitude do I CONCURSO LITERARIO DE CONTOS do 

SUDAMERIS. Aqui está exatamente o grande significado sócio-cultural da iniciativa. Teve o condão de 

aglutinar todas as regiões do País, alertados todos os concorrentes para o endereço geográfico de 

BOTUCATU e sua Academia. Mais uma vez salientou a perfeita e profunda amizade entre as Academias 

de São Paulo, de respeitável ascendente matronal, e acolhedora, e a Entidade local ensaiando um vôo 

maior, mais alto, numa visão mais ampla da Pátria. 

            O I CONCURSO DE CONTOS SUDAMERIS pesquisou novos valores. Ensejouum novo espaço 

aos neófitos das Letras. E os há, como se pôde então constatar. Veja-se,numa rápida apreciação a 

procedência dos classificados: 

            Os 18 primeiros colocados assim se distribuíram: De São Paulo: 13; do Ceará: 1; de Pernambuco: 1; 

da Bahia: 1; de Minas Gerais: 1; e do Rio de Janeiro:1. Dos 13 classificados de São Paulo: do Interior: de 

Botucatu : 4 E com prazer,registramos: Premio Especial: Luiz Baptistão; demais premiados, pela ordem: 

Basílio Nunes Alvarenga, José Ângelo Potiens e Ruth Camargo Leopardi Marianno. De Sorocaba, 2: 3º 

lugar e 2º  Menção Honrosa; de Jundiaí: 1º lugar; de Pirangi. 7º lugar; de Ribeirão Preto: 11º  e de Sta. 

Barbara do Oeste: 14º  lugar. Muito se poderá falar ainda, desse primeiro certame. Aguardemos agora, o 

próximo, desde que se dê a tão brilhante iniciativa, continuidade. 
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                                                                  AS   ROSAS 

 
             Ela se incrusta nas antigas paisagens da velha Árcade quando os poetas, percorrendo os prados 

líricos, divisavam-na enroscada nas sedes ou nos contornos das fontes abrigadas sob frondes 

aconchegantes, oferecendo-lhes o duplo refrigério das águas cristalinas e a beleza repousante de suas 

pétalas imaculadas. Até ali, ela fora apenas branca. 

                   Um dia,Venus correndo em defesa de Adônis ameaçado das fúrias do vingativo Marte, espetou 

o pé nos espinhos de uma roseira silvestre. O sangue borrifado tingiu-lhe a nívea corola e ela se tornou 

rubra. 

                   Amou-a assim, a deusa, e enriqueceu-a de mais pétalas. Sua repolhuda corola concentrou um 

doce e mais penetrante aroma, antepondo-a na preferência dos deuses, às anêmonas, ao lótus e à açucena. 

Assim, sem as pompas ostensivas de uma genealogia antiga e nobre,ela dominou a terra. E conquistou o 

homem. 

                  Entrou-lhe primeiramente na farmacopéia rudimentar oferecendo a oleosidade especiosa e doce 

que integra, no medioevo, os segredos do almofariz milagreiro dos solitários conventos pendurados nos 

píncaros dentados ou nas abadias plantadas nas extensões sem fim dos ermos. 

                 Não só os deuses, mas os mortais também se embriagaram com os capitosos eflúvios de seu 

néctar. O segredo milenar de seus licores foi privilégio de velhas famílias peninsulares. 

                 No giro da civilização, lá está a rosa, em todas as idades, pactuando com o homem e com ele 

celebrando todas as conquistas da humanidade. Desprendeu-se da Mitologia, vicejando sob todos os sóis e 

latitudes. Do Jardim de Midas registrado na Legenda Dourada, onde os maciços florais eram fertilizados 

com o pó de coral e de diamantes, reproduziu-se na linfa ubertosa de todos os continentes. E se 

espiritualizou. 



               Daí por diante, todas as manifestações humanas melhor se traduzem pela rosa. Ela participa de 

todos os eventos. Acompanha o homem desde o berço à sepultura. Tão importante se torna ela que o poeta, 

enternecido, chega a exclamar: “ Que seria a humanidade sem a rosa?” E atribui-lhe natureza divina. 

              Na hagiologia religiosa ela fala a muda linguagem da pureza. No excelso significado Eucarístico, 

ela se enrama com o louro trigo às vergônteas e aos renovos suculentos. As litanias enriquecem as 

invocações a Maria, louvando-a como “ Rosa Mística”. 

              Ela adorna os altares tapiza as ruas e representa, na sua muda linguagem, a inocencia, a pureza, a 

divindade. A Igreja dignifica-a ofertando-a em ouro puro, como premio máximo às personalidades que lhe 

prestam relevantes serviços, ou a cidades ou santuários distinguidos na propagação da Fé. É a Rosa de 

Ouro. 

             A benção da Rosa de Ouro é sempre procedida no quarto domingo da Quaresma,chamado o 

Domingo Laetare. Data de 1096, a tradição dessa outorga. Recebeu-a das mãos de Urbano II, o Conde 

Fulcone D’Angió, por ocasião da primeira Cruzada. 

            Nosso pais possui já duas: uma, outorgada à Princesa Isabel, quando da Libertação dos Escravos e a 

outra, em 1967, quando da solene benção do novo Templo de Aparecida do Norte, agora centro da 

peregrinação nacional quando da realização do Congresso Eucarístico Nacional. 

            A rosa é, das flores, a que mais participa  da vida do homem sobre a terra. Em botão, representa a 

ingênua adolescência ; no vigor de seu desabrochar, indica a idade adulta, consciente, viva e no 

enlanguecer de sua corola indica o lento declinar do homem para a morte. 
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                                       DR. EURÍCLIDES  DE  JESUS  ZERBINI 

 
                Entrevistado após a brilhante operação cardíaca em que se processou pela primeira vez na 

América do Sul – exatamente em São Paulo – o transplante de coração, de cujo evento hoje quase rotineiro 

tantos se beneficiaram, Euríclides de Jesus Zerbini fez,entre tantas modestas declarações, que esse é o seu 

feitio, uma que seria para a juventude de nossos dias um lema de Vida: vinte anos inteiramente dedicados 

ao estudo e ao trabalho. 

                   Exatamente agora, em que se comemora o Ano da Juventude, que outro melhor conselho seria 

dado a essa mocidade desenfreada que aí está, revelando em todos os hemisférios, um panorama vazio e 

reprovável , caminhando ela mesma às cegas, pelos precipícios de um trágico amanhecer? 

                   Que se espera dessa juventude que a teve e o jornalismo espalhafatoso nos dão a toda hora? 

Que será o governo do mundo no futuro, nas mãos dessa geração? 

                   Dizem-se todos eles, livres das amarras convencionais, donos do próprio destino, em direção de 

uma rota traçada que abomina toda regra estabelecida de educação e trabalho. Em que a educação 

tradicional errou quando deu as normas disciplinares da obediência, do estudo, do trabalho? 

                   Veja-se no exemplo belíssimo do grande médico brasileiro. Foram vinte anos de estudos 

perseverantes e trabalhos sem fim. E chegou ele à meta final,trazendo à Humanidade os benéficos 

resultados de tanto sacrifício. Quantas vidas humanas já salvou o Dr. Zerbini? Para ele, a glória e a 

celebridade tão merecida. Porém, como teria sido a juventude do Dr. Zerbini? 

                  Um homem é sempre levado por um ideal que ele alimenta com a vontade firme de vencer.Sua 

luta é o estudo e o trabalho. Não pode servir ao mesmo tempo aos prazeres de idade e ao dever do trabalho. 

Há que haver uma opção. Firme,decidida, intransigente. Não é fácil acomodar-se à solidão dos 

laboratórios, dos gabinetes de estudo, às anotações, às constatações, aos erros, às observações. Às vezes, 

dias, meses, longos anos de trabalho se anulam frente a uma nova e mais recente verificação. 

                Não é fácil, na flor da juventude, verem-se passar os dias de primavera, as ocasiões festivas, os 

encontros amoráveis , em favor de uma tese obscura, de um problema maior de cuja solução tantas e tantas 



vidas seriam salvas. Esse, no entanto, é o troféu admirável da  vida do Dr. Zerbini. E quantos, como ele, 

tributaram o melhor de seus dias para a Humanidade! 

                É certo que por detrás dessa juventude desvairada tão exaltada pelo vídeo, uma outra existe, de 

jovens conscientes e responsáveis. São aqueles em favor dos quais, Rachel de Queiroz de uma feita, 

defendeu ferozmente em uma de suas preciosas crônicas.  

               Dera-se o caso de Ainda Cury, a jovem incauta, vitima da “surra” organizada cruel e friamente, 

que lhe custou a própria vida. Choveram ápodos e a geração da época, não muito distante no tempo, foi 

chamada de pervertida e protestou veementemente. Não era assim, não! A publicidade devia dirigir suas 

observações para aquela mocidade anônima que ela via pela manhazinha, na fila de ônibus, a caminho do 

trabalho. E apontava os locais onde moças e moços prestavam as oito horas diárias de serviço nem sempre 

ameno, nem sempre compensador. 

               A jovem arrimo de família, pagando o aluguel de casa modesta. O jovem balconista sobraçando a 

pasta de estudos para depois do trabalho. A operária decente, extenuada fim da jornada, de volta pra casa, 

mãos ardendo na tecelagem crua e grosseira.O empregado bancário zonzo da tarefa do caixa, vitima 

quantas vezes, da bala assassina de assaltantes desalmados. Não! Não estava tudo perdido, não! 

               Por trás do noticiário irresponsável que se vê constantemente, há de se  fazer justiça à mocidade 

que trabalha e estuda, que luta e sobrevive, nos dias inseguros e incertos que vivemos. 
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                                       ANO   MUNDIAL   DA   JUVENTUDE 

 
                     Assim se defronta Victor Hugo, em poema histórico, com Napoleão. Um, na 

esplendecencia  de seu gênio criativo misto de reflexões profundas e estro poético; outro, na plena 

fogosidade bélica de seu gênio guerreiro. 

                          Um, vivida a vida e atingidos os paramos da imortalidade gloriosa. Assentado soberamente 

na profunda e solene sabedoria acumulada lenta e paulatinamente em longa soma vivencial misto de 

angustias e alegrias que esse, é o quinhão de escritor e poeta. O outro, a impetuosidade vaidosa do gênio 

militar, dono do tempo e do espaço, no afã sem tréguas pela transformação ambiciosa de uma Europa 

dominada e sua. 

                         Ambos, donos da imortalidade histórica, cônscios cada qual, da relatividade da Glória, 

frente à Eternidade. Dois gênios, dois titãs, na coexistência de um século em que a Inteligência se 

antepusera à Espiritualidade advinda de um passado remoto, a um passo da revolução industrial que abalou 

o mundo ao depois, solapando-lhe as vigas mestras de onde emerge a época impressionante que vivemos. 

                        Estamos comemorando neste 1985 – e já vai ao meio – o ANO MUNDIAL DA 

JUVENTUDE. Que se há de refletir a respeito? 

                        Primeiramente, o que é juventude? As ciências psico-sociais a definem cada qual a seu ver. 

Seria, segundo a biologia tradicional, aquela fase em que a crisálida, rompido o casulo da infância , ensaia 

os primeiros vôos. Acorda a inteligência à luz dos sentidos. 

                       Esse é o período mais importante do ser humano,frente à encruzilhada que se lhe depara. Há 

de alimentá-lo o ideal que será para ojovem a baliza do rumo certo; o guia a todas as dificuldades; o farol 

que leva a bom porto. Juventude sem ideal é algo que soa estranho como falso bronze.  

                      Na riqueza de seu colorido tem a juventude a contrastá-la, a efemeridade. “ O tempo foge”, 

diz velho axioma latino que hoje encima os belos e nobres carrilhões. Urge aproveitar os minutos e a maior 

riqueza de trabalho da juventude é o estudo. Saber gastar o tempo é também, alta sabedoria.  

                     Não é necessariamente exigido que todo jovem se torne um titã da História,pois queos 

grandes,quer da cultura ou do militarismo trazem em si, a genialidade. Victor Hugo e Napoleão foram 

ápices de seu tempo, mas tinham em comum, com qualquer de seus semelhantes, o estimulo da vontade. 



                     O ideal é a figuração do amanhã vitorioso. Não é preciso muito: um só ideal. Simples,sincero, 

nobre, dignificante. “ O homem vale pelo que é”, diz a sabedoria popular. A dignidade do trabalho não 

exclui ninguém. Todos são dignos dentro da sociedade que os congrega pois que se não vive senão dentro 

do contexto social. 

                     E a sociedade bem organizada reflete na perfeição de suas leis, na Moral que a orienta, 

aqueles atributos insubstituíveis preconizados por Deus e concretizados em dez únicos fundamentos que a 

sabedoria milenar nos recorda. 

                      Ao construir o seu próprio futuro, escudado nesses mandamentos estará o jovem de hoje, o 

homem de amanhã, assegurando não só a sua felicidade terrena como também a sua eternidade feliz. 

Porque,quer  queiramos ou não, haverá para todos, grandes ou pequenos, um futuro maior. 
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                                              A S     M E M Ó R I A S . . . 
 

 

                       Há  sempre leitores para as memórias. O passado é algo pespegado à vida e tão importante 

para cada um, que só mesmo a criatura muito fria, insensível, é capaz de voluntariamente, abafar suas 

próprias recordações. E iliminadas elas, o que resta do individuo senão um espantalho inexpressivo de 

palha seca, fétida e farfalhante. 

                      As memórias são o tônus da vida. Pobre de quem não as cultive, não as proclame e não se 

purifique de sua vital essência.  

                      Aqui vaium agradecimento muito cordial ao Hernâni Donato pela sua gentilíssima 

dedicatória deixada no exemplar nosso de “Achegas”,reformulado, atualizado,agora vestido com roupagem 

moderna, numa bela distribuição da matéria cheirando a leitura dinâmica. 

                      “Achegas” é assunto sem fim mas na essência, é a identificação da vida do A. com um 

passado – o de nossos pais – que nós os filhos aprendemos a admirar e amar.A gente volta. 

                      As memórias são, afetivamente, o denominador comum da crônica. Abra-se, por acaso, 

qualquer jornal diário. Ali estão, entre o noticiário trepidante da política, suborno, nepotismo, peculato, 

crimes, roubos, violações, sacrílegos atentados ao nosso patrimônio cultural histórico-religioso, greves, 

manifestações de todos os tipos – os remansos, a enseada tranqüila, a crônica amena, sedutora, dos 

colaboradores efetivos, moradores-donos dos apartamentos próprios no vasto edifício “rasca-cielos” do 

jornalismo. 

                    É ali, como num entreposto climático aprazível,que o leitor contumaz dá uma parada, 

descansa, respira fundo, enche os pulmões intoxicados, refaz-se dos desgastes opressivos, retempera o 

sangue das toxinas e tensões provocadas e retoma a escalada sempre para o alto. 

                    A leitura é terapêutica infalível. Faz bem. E o tema da crônica trazido na narrativa, e bem 

dirigido por um Mello Mourão, um Pignatari, um Ruy Nunes, um Mello Damante ( que as mais das vezes, 

ultrapassam a crônica e se transformam em páginas raras de inigualável sabor ), é sempre um rútilo 

brilhante que se mira com avidez renovada, já que se não pode reuni-los todos, porque passaram-se para 

outros domínios por nós ignorados, um Lacaz, um Santayana, um Suassuna, um Flávio Rangel, um Costa 

Jr e outros tantos. 

                   Não importa quem sejam. Tem todos, na forma expressa da linguagem, aquela torrente de vidas 

interessantíssimas, intensamente vividas, cujos reflexos espadanam com ternura adocicada, tristezas, doces 

e simples alegrias. 

                   Cada qual nos conta sua vida. E revivendo-a transmitem-na. E transmitindo-a, diluem a 

sentimentalidade chorosa, piegas, sim, por que não? Que faz toda relembrança. 

                   Fazer crônica,no dizer de Diaféria há pouco entrevistado por um dos Canais de TV, é juntar à 

observação de um fato ocasional qualquer, a soma em potencial das motivações que se tem, acumuladas do 



quotidiano pela vivencia, pelas leituras, pela experiência e, com tudo isso amassar todos os ingredientes 

sem deixar de acrescentar à massa, isto é, à crônica , aquela dose que lhe determina o paladar : açúcar ou 

otimismo; sal ou pessimismo, essência perfumada ou a frase-chave lírica ou sentimental. Pois que toda 

crônica é em si, uma forma gustativa de se levar a vida em frente. 

                  De todas as suas múltiplas formas, a crônica evocativa é a mais difundida, já porque o passado é 

a parcela maior dos anos de seu Autor, já porque no longo caminho percorrido é tão bom voltar pra trás e 

avaliar a perspectiva sinuosa do trajeto feito. Saber reviver, dar contornos reais ao que se traz ao presente e 

seduzir o leitor, interessando-o pela seqüência da narrativa, é ter já, muita arte. 

                  Faze-lo invejar o passado, curiosear o tema como que a pedir : “ Conta mais!” – é atingir o 

máximo, para satisfação pessoal do autor. 

                 Por isso,Maria Lúcia, naquela noite, na Academia, você nos deu sobejos motivos de alegria, 

agradável surpresa, encantado entretenimento quando você trouxe à baila, com graça e simpatia, a nossa 

rua, o nosso querido mundo da rua Curuzu. Veio-nos ao ímpeto, pedir-lhe : “ Conte mais!”. 
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                                                          A   R U A    C U R U Z U .  .  . 

 

 
                Aquela soma de uns poucos quarteirões, onde o asfalto da Prefeitura era ainda uma aspiração 

remota, fazia-se um livro aberto, de páginas inesgotáveis, a registrarem sempre, com os caracteres gráficos 

do tempo, os corre-corre diários da vida da comunidade. 

                   Sim, Maria Lúcia. Era uma comunidade em que todos participavam, ingênua e 

espontaneamente. Atores sem pretensão artística, desempenhavam, cada qual o seu papel, no grande palco 

em que a vida decorria respingando aqui, ali, as nuances de um existir ricamente colorido de alegrias – e 

essas, autenticas alegrias puras e cristalinas – tristezas, vitórias, desastres, tragédias, e tudo o mais que se 

desenrolava com a presteza e o inopinado de um rudimentar filme cinematográfico. 

                  Fellini, se por lá tivesse passado, por pouco que fosse,teria subsídios riquíssimos para fazer 

singrar . . . “la nave va . . .” Vidas maravilhosas talhadas naquela grandeza profunda e humilde dos 

verdadeiros heróis cristãos. A caridade, a solidariedade humana, não tinha programações estilizadas e se 

processava naturalmente. E como se praticava o Bem! 

                 Politicamente, havia os hermistas e os civilistas. Tio Aleixo era hermista e jamais perdeu o seu 

voto. Na cidade, disputavam-se os amandistas e os cardosistas. No recesso, eram todos pertencentes a uma 

só família. Foi o melhor período da vida botucatuense. Nunca mais haverá outro igual. 

                No campo espiritual, aceitavam-se os da maçonaria com os de Monsenhor Ferrari que, zeloso 

guardador da Fé, recebia os espíritas e protestantes. Guareschi ao perfilar Dom Camillo não nos deu 

novidade. Monenhor Ferrari fez muito mais. Fez viver o ecumenismo. Para glória de Deus. 

               Como conglomerado humano, era um heterogenio grupo racial, cuja contribuição pessoal de erros 

e acertos, de perfeição e imperfeições constituía uma escola de vida e que vidas! . . . 

               A grandeza humana na está no poder da fortuna. E havia ricos instalados em ricas mansões. Nem 

na inteligência. E as havia, e como! Celestino Eusébio Fazzio, era professor, poeta e jornalista. Primeiro 

botucatuense a candidatar-se à Academia  Paulista de Letras precedendo em anos, nosso trio hoje vitorioso 

: Marins, Hernâni e Ibiapaba. O reduto jornalístico botucatuense lá se fixava. Tio Nello e o João Thomaz, 

tumultuavam, sempre insatisfeitos, a vida diária. Predecessor de Proust ainda não traduzido,Adeodato 

Faconti encandescia as páginas de seus rubros melodramas,entontecendo o leitor nos parágrafos sem fim. 

               A grandeza daquela colméia humana era o que transparecia nas entrelinhas do quotidiano. Cada 

família, como num grande e benfasejo favo de mel escorria a beleza adocicada de uma união, de uma 

compreensão infinita, espraiando-se ao derredor, para a vizinhança, para os amigos, para todos. 



              À parte a seriedade da existência, havia também a comicidade do dia a dia. O fino humor 

continental suavizava a aridez dos momentos difíceis de angustia, dor incertezas, que esse quinhão a vida 

também dá, a todos. 

             Havia o negociante da esquina, cujo armazém, comprado de Xisto Varoli, fornecia o mantimento e 

supria os colonos das fazendas Aracatu, Monte Selvagem e pequeninas herdades arredores. Era o Hermínio 

Aversa, belo exemplar de “ bersagliere”, que de uma feita, largando dragonas e “honra ao mérito de serviço 

militar” aventurara-se, como tantos outros sonhadores, adotando a nova pátria. 

             Era de temperamento irascível. Por trás do balcão, não era fácil de mostrar os belos dentes – numa 

arcada natural, perfeita – aos tímidos e temerosos fregueses. Através das lentes dos óculos de armação de 

arame prateado,ovais e dignas, brilhavam-lhe os olhos castanho-amarelados,  “il gattopardo” latino, felino, 

irônico, prepotente, mandão e autoritário. O seu perfil não cabe numa só crônica. 
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                     HERMINIO    AVERSA : Personalidade da Rua Curuzu. 

 
                      Daquela galeria rica de perfis humanos, ele se destacou pelos rígidos padrões de Chefe de 

Família austero, integro caráter, trabalhador incansável, levando em disciplina rígida a família a cooperar 

na economia doméstica. Bom vizinho, discreto e vigilante, sabia estender a mão direita sem que a esquerda 

o soubesse. Ele e a terceira esposa, a Tia Mélica, foram personagens que não encontraram ainda seu autor. 

Seria necessário um novo Balzac para remover-lhes os tesouros do coração. 

                     Alto, amorenado, sempre modesto em sua vestimenta asseada, envergava um limpo aventalão 

branco que lhe descia quase aos pés, na hora de amassar a farinha para as fornadas de pão. Pão grande, 

italiano, redondo, macio, gostoso, preparado com ovos e leite, que seu armazém, uma vez por semana, 

entregava à freguesia certa, vinda de todos os pontos da cidade. 

                     O cabelo cortado rente, em escovinha, lembrava para a irreverência dos estudantes do bairro 

que lhe espicaçavam as iras com suas molecagens de rua – e entre eles estava o rapazinho Pedretti – o 

semblante de Lopes Trovão. Eram parecidos. 

                     Casado três vezes, teve filhos em série. Do primeiro casamento, ficou-lhe um. Enviuvou. Do 

segundo, ficaram-lhe duas maravilhosas mocinhas que ele vigiava com arremessos e ameaças de árabe 

ciumento. Mas D. Olímpia morreu. Pela segunda vez viúvo, esperou pouco. Recebeu de um amigo as 

confidencias e o encargo de arranjar-lhe o noivado com uma jovem senhora, viúva recente, também . Muito 

prestativo, exerceu sua simpática diplomacia em favor seu, mesmo. E casou-se com Tia Mélica que tinha 

filhas, também. Com ela teve mais quatro filhos. Sua enérgica maneira de viver, acomodou no lar, aquela 

juventude toda. 

                     O amigo consolou-se rápido e perdoou-o. Foi essa, uma das suas célebres humoradas com 

que, debaixo de tanto rigor, ele sabia temperar a vida. 

                      Quando Tia Mélica se foi, o velho tronco rijo começou a dobrar-se, entristecido. Iniciou-se a 

partilha aos herdeiros. Era necessário por à venda as casas e o armazém. Foi aí que se revelou um homem 

admirável : só venderia uma das casas, se o novo proprietário se comprometesse a continuar abrigando, 

gratuitamente, D. Mimi Knuppel e sua filha Alice, já entrada em anos. Ambas moraram no quarteirão, 

cerca de quarenta e cinco anos. Pela porta da cozinha, Tia Mélica  provia-lhes o modesto guarda-comidas. 

Às ocultas dele. E ele, às escondidas, não lhes cobrava aluguel. Casal maravilhoso, exemplar único que não 

existe mais. 

                     Leitor fiel do “Fanfulla” lia todos os exemplares da semana, no domingo. Sentado à porta do 

armazém fechado, numa cadeirinha especial de assento de palha trançada. A originalidade estava em que 

ele soletrava a leitura e Tia Mélica, sentada na soleira, ouvia-lhe o noticiário. Quando sua primeira neta e 



de Tia Mélica nasceu, exatamente no dia em que nascera na Itália, a primogênita do príncipe Humberto e 

de Maria José da Bélgica, ele não aceitou o nome de batismo da netinha e passou a chamá-la tão somente : 

Maria Pia de Savoia . . . 

                    Sua contundente ironia marcava as pessoas com as quais se implicava. Havia o prático da 

Farmácia Italiana, dado a consultas e receitas mais ou menos acertadas, a quem todos recorriam. A ele 

coube o apelido de Rubião Meira, o cenceituado clinico paulista.  

                    Mais sarcástico do que um tieteense, ele dava apelidos que se fixaram no anedotário da época. 

A um adolescente traquinas que jogava futebol em sua calçada, apelidou de frango d’água, pelo seu 

pescoço fino e alto, mal equilibrando a cabeça. De um outro, moleque terrível e malcriado, que lhe 

respondia sem medo, portador de um estrabismo divergente, dizia em bilíngüe : “ Esse, frita o ôvo e “mira 

il dole”. . . A um incomodo vizinho, rapaz mexeriqueiro e leviano, de um falar mal articulado e quase 

incompreensível, chamava de “ mezza língua”. . . A um de seus fregueses de balcão, raquítico e 

desconjuntado, de passadas trôpegas e falar mole, apelidou com graça emuito espírito : macambira . . . 

                    Esse, foi o Hermínio Aversa que nós conhecemos. 
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                                         OS   SINOS   DA   CATEDRAL 

 

 
                  Os tímidos sonidos ao ar nestes últimos dias, atentamente testados pelos técnicos no Brasil, 

exclusivos da renomada Firma Crespi, de São Paulo, anunciam para o dia da Padroeira Sant’Ana, os sons 

festivos dos sinos da Catedral que então, em definitivo, nos lembrarão, eletronicamente, pelas matinas, ao 

meio-dia e ao Ângelus, que somos filhos de Deus. Que seja Ele servido. 

                       Seus acordes sonoros,graves e melódicos, serão ouvidos – dizem – por todos os rincões 

serranos que nos envolvem, num amplo circulo harmonioso que abrangerá distâncias, atingindo os 

viajantes pelos asfaltos, os caminhoneiros na ansiosa e prudente rodada,o lavrador debruçado sobre a terra, 

a colheita no afã pressuroso dos grãos, as crianças em bando, pelos caminhos desertos e traiçoeiros, em 

demanda da escolinha rural mais próxima, o solitário motorista sempre apreensivo das ciladas. A todos,os 

sinos da Igreja-Mãe, os carrilhões vigilantes de Sant’Anna,indicarão doravante, na tremulação de suas 

ondas sonoras,que a Fé se irradia penetrando desde as longínquas distâncias até o âmago de cada 

um,chamando a todos, em quaisquer circunstâncias ou momentos para o intimo confiteor de suas 

responsabilidades, profissional ou político, médico ou advogado,engenheiro ou contador,intelectual ou 

pobre analfabeto,mestre primário ou catedrático – a todos chegará a voz dos sinos de Sant’Anna. 

                     Porque quer queiramos ou não, somos todos filhos de Deus,com aceitação plena, ou rejeição. 

E o encontro definitivo é com Ele. 

                     Caberia em ocasião tão festiva, um poema, pois que os sinos inspiraram em sua longa vida, 

poetas e escritores, artistas e músicos, pintores e historiadores. Mas fiquemos na grandeza de sua milenária 

genealogia. 

                     De sua tempera cuidadosa,misto de bronze e ouro, das minudências de sua liga ou forma de 

requintados detalhes, resulta sua voz sonora sempre em acordes perfeitos, vibráteis e tocantes. Vem de 

longe,o seu berço. Desde a Bíblia ele é o intermediário entre o céu e a terra. Deus lembra sua presença 

pelos tintinábulos na fimbria das vestes talares do Sumo Sacerdote. 

                    Ele fala pela História. Uma réplica perfeita aqui no Brasil fez-se ouvir nos caminhos do sul, 

quando João II adentrou os Estados sulinos, lembrando o famoso campanário que bem à distância 



anunciou, nas idas eras, a queda dos portais do Oriente, invadidos exatamente através da heróica Polônia, 

pelas hordas bárbaras. 

                   No pátio do Kremlin, em Moscou, é conservado o famoso sino arrancado pela revolução 

bolchevique do majestoso campanário da Igreja de São Basílio . Haverá um dia, a reposição. 

                   Ele fala eloquentemente nos postais famosos extraídos das telas renascentistas,anunciando o 

Natal. Victor Hugo perpetuou os sinos de Notre Dame de Paris numa de suas mais grandiosas obras. 

                   Conheciam-no os chineses há 2.200 anos quando, segundo a crônica histórica, foram fundidos 

doze sinos que traduziam os cinco tons musicais, até ali conhecidos. 

                   O Cristianismo adotando-os, nobilitou-os. Os sinos para a Igreja, tem umprofundo significado, 

pois são considerados objetos sagrados. Como tal, há a cerimônia muito solene da “benção dos sinos” que, 

com a sua ablução com água benta equivale ao ritual do batismo. 

                   Antigamente dava-se-lhe inclusive nome e os respectivos padrinhos. Todos eles levam 

inscrições belíssimas lembrando-lhes o profundo sentido religioso de que se revestem. 

                   Doravante podemos nos orgulhar com justa causa pelo evento que nos atualizou o mais lindo e 

majestoso templo religioso da cidade. Lembrança muito querida e venerada de Dom Luís Maria de 

Sant’Anna que o desentranhou dos alicerces há tanto soterrados e que não pode vê-lo concluído segundo 

seus desejos. 

                  Passaram-se mais de quarenta anos para que sob os carinhosos cuidados de S.Exa. Revma. Dom 

Vicente Marchetti Zioni, atual Arcebispo Matropolitano, um Vigário jovem e dinâmico, coadjuvado por 

uma equipe zelosa e responsável agilisasse uma reforma que concentrou não só a cooperação unânime dos 

botucatuenses mas respondeu plenamente aos seus mais sinceros e profundos anhelos: ver a sua Catedral 

acabada.  

                 As vozes dos sinos agradecerão por nós. Gaudemus. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 19/07/1985 ) 
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                                   A    REFORMA    DA    CATEDRAL 
 

 

                    Sob  a liderançado acadêmico Dr. Luís Peres- presidente; Dr. José da Silva Coelho,secretário e 

Manoel Coelho, dinâmico tesoureiro, coadjuvados por uma equipe incansável de colaboradores formada 

pelos Srs. Octacílio Paganini; Ailton Rodrigues; Armando Giraldi; Nelson Garcia; Fortunato Coneglian; D. 

Emilia Fernandes Garcia e Mario Fudoli e mais a Sociedade Senhoras de Sant’Anna sob a presidência  da 

Sra. Conceição Laperuta, vem a Catedral Metropolitana de Botucatu, desde há dois anos, passando por 

sérias e completas modificações que lhe asseguram obras de reforma e definitivo acabamento,reclamados 

no decorrer de seus já quarenta anos de intensa vida religiosa, desde sua solene inauguração nos idos de 

1942. 

                  Graças a uma perfeita dinâmica imposta aos trabalhos pelo atual Vigário, o jovem Pe. Ludovico 

Antonio Lara Camargo, aprovada por S. Exa. Revma. Dom Vicente Zioni, DD. Arcebispo Metropolitano e 

esse lúcido e operoso corpo de paroquianos, conseguiu-se realizar as obras imprescindíveis de restauração; 

a complementação regular sempre desejada dos artísticos vitrais; o sistema de som ora a contento, e a 

difícil e onerosa instalação eletrônica do conjunto de quatro sinos que compõem o campanário da Basílica 

Menor de Sant’Anna. 

                  Para tanto,contou a Comissão desde o inicio, com uma séria e estabelecida forma de 

contribuição da população católica de Botucatu, que consciente do vulto das obras, aderiu a um sistema 

inteligente de contribuição mediante carnê bancário que assegurou a feliz constatação da aplicação de 

capital certo e seguro do que resultou a importante obra realizada. 



                  A  conceituadissima Firma Crespi, de São Paulo,realizou os trabalhos de implantação eletrônica 

dos sinos. Obra meticulosa, que reuniu técnicos especializados, e contou também, com a colaboração 

gratuita e dedicada do Sr.José Wilson Teixeira, desta cidade. 

                  Os trabalhos até aqui executados serão inaugurados solenemente, em 26 de Julho corrente, Festa 

da Padroeira – a Sra. Sant’Anna. Para tanto, um bem organizado programa foi elaborado e já divulgado. 

                  A Comissão de Obras da Catedral Metropolitana, não ficará apenas no que já foi realizado. A 

“Gazeta de Botucatu”, convocada com a imprensa local, esteve presente em uma reunião realizada em 17 

último, inteirando-se de um programa de obras que, uma vez executado, dará não só ao belíssimo Templo, 

Casa-Mãe da Arquidiocese, a projeção religiosa maior do que é detentora, como também, dar-lhe-à, no 

contexto citadino, aquele extraordinário brilho  de um cartão postal que atrairá para Botucatu a afluência  

de visitantes no tão propalado turismo, nos nossos dias. 

                  A “Gazeta” tem procurado ouvir o Dr. Luís Peres, dinâmico e extraordinário Presidente da 

Comissão, acujo espírito aberto às definidas realizações se junta, em consonância com os demais membros, 

o Sr. Vigário e D. Vicente, DD. Arcebispo, um senso prático, enérgico e dinâmico, visando à perenidade e 

beleza do empreendimento. 

                  Muito se fez já, e muito ainda, há a se fazer,haja vista para a situação comprometedora da 

imagem do Cristo Redentor, no alto da Cúpula da Catedral. De grandes proporções, aquela imagem 

montada emtrês partes, está agora com trincas e vazamentos que se infiltram no interior do templo, 

comprometendo-lhe seriamente, a estrutura. Há urgência de remoção temporária da imagem a fim de se 

resguardar a inteireza da construção. 

                  Para isso,necessário se torna a compreensão devida de todos, e a continuidade assegurada, de 

uma contribuição mensal exemplarmente garantida, como o foi até agora constatado. 

                  A Comissão tem em vista, com a revisão geral, onerosa e meticulosa, do telhado e das calhas, 

executar em toda a quadra da catedral, um belo e arquitetônico levantamento de muretas e gradeamento 

florido, que protegerá em definitivo, o templo e suas imediações, do vandalismo destruidor dos tempos 

modernos e lhe assegurará a inviolabilidade territorial do patrimônio da igreja. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 26/07/ 1985 ) 

 

 

 

                                              JOÃO    THOMAZ    DE   ALMEIDA 

 

 
                 Na semana última, tivemos a honrosa quão grata satisfação de receber em nossa casa a visita 

do casal – velha amizade botucatuense – Reverendo Dr.Joaozinho Thomaz de Almeida e Sra., que se 

fizeram acompanhar do Reverendo Nilzo Sales, dd. Pastor da Igreja Presbiteriana local, ora em festas pelo 

transcurso do primeiro século de presbiterianismo em Botucatu. 

                     O encontro por demais agradável, teve a participação de nossa amiga acadêmica Profa. Maria 

Amélia Blasi de Toledo Piza, dd. Diretora da Assessoria de Educação e Cultura do Município. 

                     Sobrevivente de numerosa e velha estirpe botucatuense,o Reverendo Dr. Joãozinho Thomaz 

de Almeida é advogado no Rio de Janeiro e autor de várias obras publicadas sobre religião e filosofia. Seu 

encontro em nossa casa,ensejou o prazer da rememoração dos velhos pais – Sr. João e d. Mariquinhas – 

ligados à tradicionalidade botucatuense. 

                     Herdeiro da inteligência paterna, o ilustre visitante alia à simpatia pessoal, uma extraordinária 

memória sedimentada em sólida e profunda cultura, atraindo pela sua conversação brilhante, viva e 

agradável. Traz nítidos, trechos históricos de nossa crônica citadina, aos quais junta observações pessoais  

inteligentes, preciosas nos detalhes que valem como depoimento autêntico. 



                     Vem ele deuma família de jornalistas. Foram seus tios, figuras expressivas da cultura paulista 

: Dr. Pedro de Moura Campos, Levy Thomaz de Almeida; Eurico Thomaz de Almeida eo Dr. Aquiles de 

Almeida, todos, a seu tempo, notáveis militantes da imprensa interiorana. 

                    O encontro marcou, em boa hora, os primeiros passos para a realização de velha ambição 

botucatuense : a transladação oportuna,dentro das comemorações dos cento e trinta anos da cidade de 

Botucatu, dos despojos do jornalista e historiador botucatuense – João Thomaz de Almeida – falecido em 

Lins. 

                   É muito oportuno lembrar, na sempre desejada restauração dos valores histórico-culturais, tão 

defendida pelo caríssimo escritor Francisco Marins e pela qual tanto luta, que há em nossa necrópole local,  

o antigo jazigo que guarda o corpo de Levy Thomaz de Almeida, primeira vitima da gripe espanhola em 

Botucatu, em 1919. 

                  Em  precarissimo estado de conservação,esse túmulo, uma vez devidamente restaurado, poderá 

ser tombado, constituindo-se desde então, o Memorial de Imprensa que enriquecerá para o futuro, a história 

de Botucatu, para orgulho de seus pósteros. 

                  Depositário da inteira obra paterna, o Reverendo Dr. Joãozinho Thomaz de Almeida tem pronto 

para o prelo, um volume preciosissimo da “ História das Velhas Ruas de Botucatu”, trabalho sério, 

meticuloso, robustecido de anotações valiosas, fielmente transcritas do velho arquivo municipal, quando 

então, por trinta anos consecutivos, fielmente servidos, foi João Thomaz de Almeida secretário efetivo da 

Prefeitura Municipal de Botucatu. 

                 Uma vez editada a obra subsidiará idêntico e brilhante trabalho há anos paciente e 

perseverantemente desenvolvido pelo Prof. Moacir Godinho, da UNIFAC, sobre as ruas mais recentes da 

cidade. 

                 Esse trabalho de restauração histórica que na modernidade tanto vem preocupando os governos, 

encontra já em Botucatu um pioneirismo exemplar, pois que, em sendo obra exclusiva de botucatuenses, 

revela-se em seu todo, como um esforço comum, na grande empreitada de mais uma vez enaltecer os 

padrões cívico-culturais de nossa terra. 
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                                                           CRUZADA  -  SONETOS  - 

 

 
                   Da velha “Cruzada” 

                        Foi uma revista literária, fruto de um grupo de intelectuais botucatuenses que perpetuaram 

na época, o brilho da juventude estudiosa, irradiando para os pósteros a riqueza poética da mocidade em 

flor. 

 

                                                                SINFONIA   DA    VIDA 
 

                                                                                         Dinorah Levy Silva 

 

                                                     Vem dos galhos em flor da laranjeira 

                                                     Um delicioso aroma de noivado! 

                                                     Dos galhos vem um canto enamorado 

                                                     Que traz uma alegria verdadeira. 

 



                                                               Estremece febril a terra inteira 

                                                               Na delicia de um sonho apaixonado! 

                                                               E, sentindo da brisa o beijo ousado, 

                                                               Arrepiam-se as águas da ribeira. .  . 

 

                                                      E nela tecem, fios de ouro e luz, 

                                                      A mais formosa renda conhecida, 

                                                      Tão caprichosa e linda que seduz! 

 

                                                               Essa beleza, ao divagar, convida, 

                                                               A a gente, nesse encanto bom, traduz 

                                                               Uma esperança que acalenta a vida! 

 

 

                                                                FOLHA    MURCHA 
 

                                                                                       Gilberto Pereira Machado 

 

                                                       Foi numa quinta-feira deste mês  

                                                       Que o nosso amor ficou finalizado, 

                                                       E do romance azul por nós sonhado, 

                                                       Já hoje não me lembro uma vez. 

 

                                                                  O pranto que os teus olhos tem molhado 

                                                                  O esquecimento rápido desfez, 

                                                                  E se agora dos homens tu descrês, 

                                                                  Por certo não te sou também lembrado. 

 

                                                       Mas se um dia a Saudade, de mansinho, 

                                                       Com suas leves mãos feitas de arminho, 

                                                       Vestir de roxo os nossos corações, 

 

                                                                  Então nós dois veremos com surpresa 

                                                                  O Tempo construir com mais firmeza, 

                                                                  O castelo de nossas ilusões. 

 

                                                                  TARDE   DE   AGOSTO 
 

                                                                                            Lourdes Vieira 

 

                                                       Tarde de Agosto. Mórbida, a natura 

                                                       Parecer extenuada de cansaço, 

                                                       Pois reclinada em lânguida postura 

                                                       Jaz sob o foco ardente de um mormaço. 

 

                                                                  No ar parado e tépido, perdura 

                                                                  Uma ansiedade que domina o espaço.  .  . 

                                                                  No céu nublado, nota-se a amargura 

                                                                  De quem recebe um derradeiro abraço. 

 



                                                       O poente rubro, afogueado e triste 

                                                       Por entre brumas a chorar persiste 

                                                       Como se fora um grande coração. . . 

 

                                                                  Enquanto a tarde a declinar silente, 

                                                                  Traz-me à lembrança o descambar pungente 

                                                                  Daquela formosíssima ilusão!. . . 

 

 

                                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 09/08/1985 ) 

 

 

 

                               PADRE     RENATO    VAN   HOORICKX 

 

 

                   Na antropogeografia ratzeliana é o Zaire uma das mais inhóspitas regiões do globo. Na 

esplendecência tórrida da zona equatorial, a vegetação é magnífica e as flores tem o colorido exótico, vivo 

e brilhante. No entanto, a vida lá é difícil e penosa máxime, para o estrangeiro vindo de outras plagas e de 

outra civilização. Lá, defronta-se a solidão incurável, o desvalimento quase total, a miséria. 

                        Topograficamente acidentado de rios e corredeiras, distâncias ermas e cataratas, corta-o o 

rio Congo – hoje Zaire – num acidentado leito, formado de três braços descidos dos grandes lagos 

aninhados no píncaro das negras penedias, cujos cimos refletem eternamente, em trágica desolação, na 

liquidez de aço de suas águas estéreis, a impassibilidade das alturas. 

                       Na sua longa trajetória rumo ao Atlântico , a paisagem sáfara é o sempre renovado 

panorâmico das ardências, das florestas, dos pantanais, do tsétsé, dos miasmas, da desolação. A África dos 

pgmeus e hotentotes, do primitivismo e da miséria, vem do fundo dos séculos explorada, despojada, 

abandonada. 

                       Ali deixaram, a seu tempo,o valor de seu trabalho, um Livingstone que morreu nas selvas; 

Sehweitzer, que levou a Lambarene a música de Bach para dulcificar o gemido dos doentes. Stanley 

percorreu rios e florestas na procura dos viajantes raptados. Rhodes,vindo do sul,foi presa da ambição 

romana de unir, numa estrada continental, o Cabo ao Cairo. As dificuldades minaram-lhe a coragem. O 

grande Poe, sob a imaginativa etílica do medo e da solidão, fixou no Zaire,na desolação paludosa dos 

ermos infectos, a figura repugnante e asquerosa do príncipe das trevas em atitude meditativa e trágica. Esse 

é o retrato da África. 

                      Lá fincou a Igreja de Cristo as firmes raízes da Evangelização :  mosteiros, igrejas,hospitais, 

escolas, missões, gerando apóstolos, mártires, heróis da Fé. “ Andare alle gente”, esse é o lema da vida 

missionária. Sem olhar para traz . Com firme determinação. Disposição para o sacrifício. Tudo por amor a 

Cristo, na mais completa entrega a um ideal que transcende a qualquer juízo humano. 

                     Padre Renato completa em 18 corrente, suas Bodas de Ouro Sacerdotais. Cinqüenta anos de 

inteira, absoluta doação de vida a serviço de Cristo, trinta dos quais, passados na África, no Congo, no 

Zaire! Trinta anos de convívio com a barbárie, com o viver tribal, com a pobreza, o desvalimento, com a 

comovente ambiência dos deserdados. 

                     De pai abastado e mãe patrícia , ele é belga  de nascimento, país da nobreza, do elitismo 

cultural, do Rei-Soldado. Último de três filhos, foi levado à pia batismal com nobre nome : Renato Hilário 

Geraldo José Otávio Van Hoorickx. Bens de fortuna, mocidade, saúde, inteligente e culto, tudo a seu 

dispor. 



                    “Andare alle gente” . . .  Ele tudo abandonou num voto solene de Pobreza, Castidade e 

Obediência”. Opção firme, resoluta. A Congregação do Sagrado Coração de Maria recebeu o novo 

sacerdote e missionário. Destino : África. 

                     O grande e genial Papini,  ao se referir e retratar o autentico sacerdote, refreou  sua linguagem 

ousada e, comovido,expressou-se: “ Renunciar é o segredo absoluto para Tudo possuir”. 

                     Trinta anos entre tribos e selvicolas. Trinta anos entre brancos e gentios. Trocou  a Retórica 

pelas homilias aos simples. Deixou a Poesia dos bancos escolares, pelo dialeto dos pigmeus. Absorveu-lhes 

o viver primitivo para melhor servi-los na indigência do próprio viver. 

                     Foi até eles. Para servi-los, para com eles participar de seus penares, de sua indigência, das 

pequenas e ingênuas alegrias, das grandes e inomináveis dores. Para viver com eles, em Cristo. Com eles 

permaneceu trinta anos. Fez-se para todos, o irmão, o amigo,o mestre, o guia, o enfermeiro,o médico de 

corpo e alma. 

                    Trinta anos de missão. Batizou, evangelizou,crismou, casou, confessou, amortalhou e amou-

os.Com profundo e fraterno amor em Cristo. Venceu as agressividades, abrandou a fúria da revolta, 

conquistou para o trabalho de Cristo. Tão grande e profunda foi sua interação, que nem sequer a maleita, a 

lhe corroer as entranhas, afastou-o da sua missão. 

                    Padre Renato, da Misericórdia Botucatuense, dos doentes e aflitos, dos agonizantes e dos 

tristes, está comemorando seu jubileu de ouro sacerdotal. 

                    A Comunidade de Jovens  do São Benedito pediu-nos a dias, que lhes falasse de doação, como 

sentido de Vida. Aí está o exemplo vivo: Padre Renato. Jubilemos. 
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                                              PADRE    RENATO  VAN   HOORICKX   

                                                                       II 

 

 
                    Durante almoço de congratulações pelo transcorrer dos  cinqüenta anos de vida sacerdotal 

do Revmo. Padre Renato Van Hoorickx, muito querido Capelão da Misericórdia Botucatuense, houve 

discursos e poesia, tão do mérito do ilustre homenageado. 

                         Guardamos, para nós, os belos versos de Antonieta Magnani, nossa amiga, e não nos 

furtamos de transcreve-los para nossos leitores: 

 

                                                            

                                        AO   PADRE   RENATO 
 

                                                      Um dia a Igreja sua porta abriu 

                                                      E – te fez um cristão pelo Batismo. 

                                                      Foi teu Deus que assim o permitiu, 

                                                      Por seu amor te fez do Céu herdeiro. 

 

                                                                  Como se tanto a ti já não bastasse 

                                                                  Chamou-te o Senhor na vez terceira, 

                                                                  E, por ouvi-lo, fez-te Sacerdote 

                                                                  Acrescentando, aos teus, mais este dote! 

 



                                                     E, há cinqüenta anos, genuflexo 

                                                     Ante o sacro altar que então subiu 

                                                     Da nesse gesto a Deus todo um amplexo 

                                                     De alguém que por “amor” se definiu: 

 

                                                                 Foi bem mais tarde, aos pés de um sacrário, 

                                                                 Que o Senhor reservou-te o mor presente 

                                                                 Dando-se inteiro, em Comunhão bendita 

                                                                 Conservou a tu’alma inocente. 

 

                                                     Consagrar, comungar, multiplicar 

                                                     O pão, a palavra e o perdão, 

                                                     Semear, regar, colher almas em flor, 

                                                     Levando-as todas a Nosso Senhor. 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 23/08/1985 ) 

 

 

 

                                                            DE    TODO    CORAÇÃO   

 

 
                  Coincidência ou não, estamos terminando neste domingo que precede a Semana da Pátria, a 

leitura muito interessante do livro de Isabel de Orleans e Bragança, Condessa de Paris. 

                       O nome original da obra é “ Tout m’est bonheur”, título sugestivo de um reino encantado, 

irreal e fantástico . Seu conteúdo retrata-nos um mundo de encantamento num alegre e vivido perpassar de 

castelo em castelo, reais e autênticos, numa policromia de jardins e pradarias, num desfilar de corredores e 

escadarias magníficas, de salões austeros ressumando autenticidade histórica. 

                       A tradução brasileira sintetizou ainda mais, pela tradutora Vera Mourão, o nome com que 

para nós se apresenta : “ De todo Coração”. Mais chegado ainda à sentimentalidade brasileira, mais tocante 

à sensibilidade latina. 

                      Todo o enredo concentra-se numa autobiografia trescalando o delicioso lirismo amoroso de 

uma mãe de família à antiga – Cornélia romana de nossos dias – soberanamente adornada por uma coroa de 

onze filhos, todos de olhos azuis como carinhosamente os menciona, a refulgirem em legitimas turquesas, a 

soberania materna num lar profundamente cristão, alegre, comunicativo, acolhedor e feliz.   
                  É seu primeiro livro. Mas basta. Que às vezes, na vida artística ou literária, uma só obra faz 

o autor. Qualquer outro livro que a Condessa de Paris escrever não sobrepujará a essência familiar e 

completa de seu “ Tout m’est bonheur”. 

                      Como que a desculpar-se do arrojo, ela mesma se surpreende ao reler as seiscentas e sete 

páginas de memórias. Seu pulso literário, subitamente desperto em plena maturidade, tem a alicerçá-lo uma 

precedência admirável. 

                      Trazendo sangue francês, português e brasileiro, seus ascendentes já lhe transmitiram, por 

atavismo, a tendência literária. Pelo lado francês  - Orleans – há um tio-bisavô, Duque de Aumale, cientista 

e colecionador de arte, que tudo reuniu num só palácio, doando-o à França que hoje nele concentra um dos 

seus muitos Museus Nacionais. 

                       Pelo lado luso-brasileiro – Bragança – traz a indiscutível inteligência de seu trisavô – Dom 

Pedro I,musicista, compositor e poeta, autor entre outras obras, do Hino da Independência e de seu bisavô 

Dom Pedro II, grande cultura humanística, sábio e inteligente, poeta, amigo pessoal de Victor Hugo, com 

quem se correspondia. Mecenas de todas as artes e cientistas do Brasil, a seu tempo. 



                       Como memorialista, ela vem desde a infância remota. Atravessa uma juventude 

sadia,esportiva e alegre e casa-se aos vinte anos, com o Conde de Paris, herdeiro presuntivo do trono da 

França. 

                       Visitou várias vezes o Brasil, uma delas, aqui permanecendo muitos meses, ocasião em que 

percorreu todo o Norte e adentrou Goiás e Mato Grosso em caçadas e pescarias, tal como o fez nos safáris 

africanos, esportiva que é. Há observações muito interessantes sobre Petrópolis e seus arredores, assim com 

cita nomes de destaque da sociedade brasileira. 

                        Página interessante e evocativa, é a narração da transladação dos corpos da Princesa Isabel e 

do Conde d’Eu, para o Brasil, que tiveram a acompanha-los, como membros da Família Real Brasileira, a 

Condessa de Paris, a Viscondessa Bretizel – Rambures e Adeline Calógeras, estas últimas, brasileiras natas. 

                        O livro é ilustrado por fotografias, muitas e históricas. A figura de Isabel e do Conde d’Eu, 

ilustram pelo ramo paterno, a rica descendência da autora. Pelo lado materno, ela descende de ilustre ramo 

da nobreza austríaca. 

                        Toda a obra trescala o ambiente familiar, a profunda religiosidade em que se alicerça o lar e 

a formação firme e decidida dos onze filhos sob as bases claras e seguras de um casal profundamente 

observante dos princípios evangélicos. Uma belíssima leitura. 
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                                                      NENÊ  -  A QUITUTEIRA 

 

 
                Levâmo-la, os fiéis e muitos amigos, à última morada. Onde a aguardavam já, de anos, a mãe 

– da.Serafina e a tia – da. Nina. Restou a Ninica. 

                    Foram quatro bravas e lutadoras mulheres a viver, anos a fio, da renda de seus inigualáveis 

quitutes. A vida roubara-lhes bem cedo, a mão forte de um homem na casa, e elas foram levadas ao 

trabalho árduo de forno e fogão. A rica freguesia que ao redor de si juntaram amenizou-lhes a solidão, pois 

de cada qual, fizeram um amigo. Foram conceituadas e respeitadas. 

                    A alma forte do estabelecimento era a Nenê, a quituteira hábil, a artista das confeituras e dos 

recheios. Tudo feito à mão, com a meticulosa e paciente virtude que faz reais e inimitáveis os autênticos 

paladares. Na cozinha ampla de higiene impecável, ela desmanchava a farinha, misturava os ovos, batia a 

massa ao ponto de creme, prescindindo, até o fim, das batedeiras elétricas e quejandos artefatos que a 

industria moderna inventou. Por isso, o pão-de-ló dos bolos era macio, doce, gostoso, como jamais haverá 

outro. 

                   E os quindins? E os sonhos? E os rocamboles? E as queijadinhas de bordas torradas e de 

recheio de côco com recendências a açúcar queimado? Ela era a artista magistral das cocadas de fita 

enroladinhas, formando rosas, nacaradas e perfumadas, a se dissolverem na boca dando ao paladar 

ressaibos de alfenim. 

                   Ah! Nenê artista, dona de si mesma, sem escola profissional e sem cursos quaisquer! Nascera 

artista do açúcar e dos caramelos, dos recheios e das confeituras que só ela sabia fazer. 

                   O bolo que a Nenê fazia, era diferente de todos os demais. A massa era fofa, macia, não tinha a 

rigidez comum de massas velhas, misturadas. Tudo era na hora. O recheio, inimitável – de creme e ameixas 

pretas. A cobertura, a escolher : ou de açúcar e limão, ou côco ralado ( mais para casamentos ), ou de creve 

seguro e firme, que o ponto certo, era só dela! Agora, o “décor”, tão pessoal, tão lindo, levava o seu “grifo” 

: tinha guirlandas de flores ( de ameixa preta ) pequeninos e delicados “pois” de chocolate ou frutas 

cristalizadas. 



                   Nenhuma confeitaria do mundo seria capaz de realizar tão artístico e delicioso bolo. Gerações e 

gerações de crianças, hão de levar pela vida em fora, sua lembrança querida, como parte de uma infância 

feliz. 

                  O segredo estava no amor com que a Nenê tecia suas autênticas obras-primas. Assim ela 

conquistou, anos a fio, uma seleta preferência no ambiente familiar da cidade. Crianças houve, que dela 

receberam o bolo magistral desde a festa do batismo, passando pela reunião familiar da primeira 

comunhão, dos quinze anos, do noivado e do casamento. E não parou aí! 

                  Vieram os filhos, os netos e os bisnetos. E a Nenê sempre serviu a todos, com aquele seu ar 

quase tímido, modesto, sempre prestativa, sempre aceitando à ultima hora a encomenda relegada, como 

dizia, “para servir os amigos”. 

                  E ao fim da tarde desfilavam os carros na busca do bolo de aniversário, dos doces para a festa.  

                  Se ela amou? Amou, sim. Amor tímido, casto, puro,que se perdeu no evolar dos sonhos. 

Preferiu a companhia da mãe viúva e já cansada, da tia e da irmã, companheira e amiga. 

                  Os anos rolaram. E ela fez do trabalho a sua melhor doação. Quando a industrialização começou 

a produzir em série, ela já estava envelhecida e cansada. Fechou-se então, para pezar de todos os seus 

inúmeros e fiéis fregueses, o estabelecimento modesto e acolhedor da rua Amando. Aquele por onde, aos 

domingos, passava-se obrigatoriamente, para saborear os deliciosos doces trescalando ainda a quentura da 

assadeira e a essência deliciosa da baunilha. 

                  Ainda por anos a fio, ela continuou, particularmente, numa doação sofrida mas incansável, a 

fazer os bolos de Natal. Fomos das últimas, a merecer-lhe o que já era para ela, um grande sacrifício. No 

nosso egoísmo, não admitíamos Natal sem “ o bolo da Nenê”. 

                  No último Natal, depusemos as armas. Quase a chorar, pedindo-nos desculpas, ela não pode 

atender-nos : o coraçãozinho terno e amoroso, não correspondia mais a nenhum esforço sequer. Visitâmo-

la na Santa Casa. Não a vimos mais. 

                  Dobrou-se com ela, uma das páginas mais lindas da vida botucatuense. A crônica singela e pura, 

dos costumes simples, dos passeios familiares aos domingos, das gostosas reuniões em torno do balcão dos 

doces. Paz à sua alma. 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 30/08/1985 ) 

 

 

 

                                                         RAYMUNDO     CORREIA 

 

 
                      De longe nos veio o pedido, como um  desafio. Desafio gostoso de atender. Algo assim, 

como a aragem da primavera próxima, um convite disfarçado para a ultrapassagem à violência dos 

noticiários : aos escândalos divulgados, ao sensacionalismo televisivo, à insólita destruição daquilo que 

sempre nos foi sagrado, algo mui agradável de transcrever, pois ainda os guardamos na memória com 

preciosa relíquia dos tempos escolares. 

                            O anacronismo está em que, a pessoa que nos pediu, é jovem estudante, de fina 

sensibilidade, amorosa, vivendo no mundocanismo da Capital, entregue a uma tese de Poesia. 

                            Desta coluna atendemos ao seu pedido. E com muito prazer. São dois sonetos de 

Raymundo Correia, que outros mais, ele nos legou através de suas obras. 

 

 

                                                                 AS      POMBAS 

 



                                         Vai-se a primeira pomba despertada . . . 

                                                    Vai-se outra mais . .  . mais outra . .  . enfim dezenas 

                                                    De pombas vão-se dos pombais, apenas 

                                                    Raia sanguinea e fresca a madrugada. 

 

                                                                  E a tarde, quando a rígida  nortada, 

                                                                  Sopra, aos pombais, de novo, elas, serenas, 

                                                                  Ruflando as asas, sacudindo as penas 

                                                                 Voltam todas em bando e em revoada . .  . 

 

                                                     Também nos corações onde abotoam, 

                                                     Os sonhos, um por um, céleres voam 

                                                     Como voam as pombas dos pombais; 

 

                                                                 No azul da adolescência as asas soltam, 

                                                                 Fogem . . . Mas aos pombais as pombas voltam 

                                                                 E eles aos corações não voltam mais . . . 

 

 

                                                                MAL      SECRETO 

 
                                          Se a cólera que espuma, a dor que mora 

                                                    N’alma e destrói cada ilusão que nasce; 

                                                    Tudo o que punge, tudo o que devora 

                                                    O coração, no rosto se estampasse; 

 

                                                                  Se se pudesse o espírito que chora 

                                                                  Ver através da máscara da face, 

                                                                  Quanta gente talvez que inveja agora 

                                                                  Nos causa, então piedade nos causasse! 

 

                                                     Quanta gente que ri, talvez consigo 

                                                     Guarda um atroz, recôndito inimigo 

                                                     Como invisível chaga cancerosa! 

 

                                                                  Quanta gente que ri, talvez existe, 

                                                                  Cuja ventura única consiste 

                                                                  Em parecer aos outros venturosa! 

 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 13/09/1985 ) 
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                                              RAYMUNDO    CORREIA 

                                                                 II 



 
                          Obrigada, Dr. Marão! A acurada e fiel leitura semanal de nossa coluna nos protege de 

qualquer eventual deslise literário. O crime cometido foi de “lesa poesia”. E que poesia! Mas esteja 

tranqüilo. A lição que nos foi pedida por graciosa estudante de São paulo, foi por carta, enviada certa. Não 

se preocupe. Quem “dançou” foi a Crônica última, elaborada sob forte tensão. Também, pudera! Que 

semana! 

                         Ambos os sonetos transcritos então, são de autoria de Raymundo da Mota Azevedo Correia, 

ou melhormente : Raymundo Correia. Foi ele o menino nascido a bordo do vapor “São Luis”, na Baia de 

Mogúncia, litoral do Maranhão, em 1860. Advogado, sim! Ocupou vários cargos públicos, passou pela 

Diplomacia, viajou, e era, quando faleceu em 1911, magistrado no Distrito Federal. 

                        Não tivéssemos sido nós, aluna do Prof. Wagner! O “Mal Secreto” e “As Pombas” eram 

matéria de exame” Aí, do aluno que não os declamasse com as inflexões de voz a Berta Singermann ou a 

Helena de Magalhães Castro! 

                        O melhor mesmo, para os alunos, era deixar que o mestre se espraiasse,o corpanzil gigante, 

os reflexos azuis de seus olhos de menino e as tremuras de voz, em 

 

                                                          Vai-se a primeira pomba despertada . . . 

                                                          Vai-me outra mais . . . mais outra. .  . 

 

                        Enfim dezenas numa harmonização onomatopaica inesquecível! Ou então,com intonações 

graves, sonoras, punha-se ele a recitar : 

 

                                                          Se a cólera que espuma, a dor que mora 

                                                          N’alma e destrói cada ilusão que nasce; 

                                                          Tudo o que punge, tudo o que devora 

                                                          O coração, no rosto de estampasse; 

 

                         Ponto nevrálgico, desespero dos alunos canhestros, era o defrontarem-se em sabatina oral – 

aula de declamação – no Anfiteatro da Escola, reunidas duas ou mais classes, aos sábados, para a 

avaliação. Aí entrava Raymundo Correia outra vez com o 

 

                                                                    ANOITECER 

 
                                           Esbraseia o Ocidente na agonia 

                                                      O Sol . .  . Aves, em bandos destacados, 

                                                      Por céus de ouro e de púrpura raiados, 

                                                      Fogem .  .  . Fecha-se a pálpebra do dia .  .  . 

 

                                                                    Delineiam-se,além, da serrania 

                                                                    Os vértices de chama aureolados. 

                                                                    E em tudo, em torno, esbatem derramados 

                                                                    Uns tons suaves de melancolia .  .  . 

 

                                                       Um mundo de vapores no ar flutua .  .  . 

                                                       Como uma informe nódoa, avulta e cresce 

                                                       A sombra, à proporção que a luz recua . . . 

 

                                                                     A Natureza apática esmaece . . . 

                                                                     Pouco a pouco,entre as árvores, a lua 



                                                                     Surge trêmula, trêmula .  .  . Anoitece. 

 

                         O Wagner a exigir de cada um, a fluida seqüência :  

 

                                                        Esbraseia o Ocidente na agonia O Sol . .  . 

 

                          E aquela juventude de quinze e dezesseis anos não estava lá, para os decassílabos deouro. 

Tinham todos mais coisas no coração e na mente. Bons tempos! 

                          Belas lições que se fixaram, contudo. Palhetinhos dourados de pontuação e leitura. 

Raymundo Correia era o mestre. E o Wagner também! 

 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 20/09/1985 ) 

 

 

 

                   POSSE   DE   MARIA   AMÉLIA   BLASI   TOLEDO    PIZA 

 

 
                Um  “curriculum” dos mais ricos e extensos avaliado por comissão tríplice leva a Academia 

Botucatuense de Letras a recepcionar festivamente na noite de 28 do andante – amanhã, sábado, às 20 

horas – no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, gentilmemente cedido, a Profa. Maria Amélia Blasi de 

Toledo Piza, legitima representante da cultura feminina botucatuense, que ocupará, doravante, a Cadeira 6 

que tem por patrono o Dr. Francisco Marins, cuja obra literária, divulgada no Exterior, leva o nome de 

Botucatu a nove idiomas diferentes. 

                    Acadêmica autentica, antes mesmo de sê-lo efetivamente, Maria Amélia participa de há muito 

das atividades culturais da cidade, dando muito de seus esforços através do atual cargo de Chefe do Setor 

de Difusão Cultural da Coordenadoria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal local, para o qual foi 

chamada pela Administração Antonio Jamil Cury. 

                    Maria Amélia traz em si uma potencialidade magnífica de amor telúrico que lhe vem do pai o 

saudoso Eng. Francisco Blasi, o idealista admirável , o esteta de fina sensibilidade, o historiador autêntico 

na concretização de um museu que em menino ainda, sonhou, guardando de entre os escolhos de uma 

demolição a chave da antiga Igrejinha de São Benedito, peça rara que se constituiu ao depois, o primeiro 

objeto precioso do hoje Museu Histórico e Pedagógico “ Pe. Vicente Pires da Mota”, um dos mais notáveis 

acervos da Museologia Paulista. 

                   Da mãe , a caríssima Profa. D. Maria Emilia Mendes Blasi, recebeu Maria Amélia com os dons 

encantadores de nobre perfil, a acendrada qualificação de educadora e mestra. 

                   De ambos, traz Maria Amélia o atávico traço peculiar dos Mendes-Blasi genealogia que 

contribuiu em muito, desde os priscos anos, para o engrandecimento econômico, cultural, social e artístico 

da cidade de Botucatu. 

                   Maria Amélia é professora normalista pelo Instituto de Educação “Cardoso de Almeida” de 

Botucatu. Em São Paulo,  concluiu o Curso Superior de Desenho Geral e Padagógico, pelo Inst ituto Santa 

Marcelina. Pelo Conservatório Dramático Musical, o de piano. Possui dois títulos universitários pela  

Faculdade de Ciências e Letras de Botucatu : Licenciatura em Estudos Sociais e Geografia. 

                  Andejamos por alto,os seus inúmeros diplomas e certificados e nos detivemos no Certificado de 

Conclusão do Curso de Arquitetura Analítica, feito pelo Curso de Belas Artes do Instituto de Santa 

Marcelina, de São Paulo. 

                  Seus reais pendores artísticos enriqueceu-lhe os títulos com Certificados e Diplomas de 

Extensão Musical; Organista Litúrgico; Canto Gregoriano e Órgão Litúrgico; aulas essas ministradas pelo 



saudoso Pe. José Kuster Pisani; Educação Musical – extensão universitária; Regência de Coral, pelos 

Cursos de Música Pro-Arte, da Capital. 

                 Formada em Museologia, Maria Amélia participou de todos os Cursos programados pelo 

Serviço de Museus Históricos do Estado de São Paulo. Ilustradora de Livros Pedagógicos. Marcou sua 

presença na Participação do Curso de Extensão Universitária “Planejamento e Uso da Terra” realizado pela 

Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP “Julio de Mesquita Filho”. Traz certificado de Curso da 

Escola Superior de Guerra – Setor Botucatu. 

                 A testa do Museu Histórico e Pedagógico “Pe. Vicente Pires da Mota” Maria Amélia, 

continuadora fiel da obra paterna, manifestou-se a excelente jornalista que é, mantendo, mercê de sua 

grande e multivariada cultura, uma coluna permanente nos jornais da cidade. 

                 Casada com o Engenheiro Prof. Dr. Jayme de Toledo Piza e Almeida Neto, tem cinco filhos : 

Ana Maria, Francisco José, Pedro Luis, André Luis e João Fernando. 

                  

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 27/09/1985 ) 

 

 

 

          POSSE   DE   MARIA  AMÉLIA  BLASI   DE   TOLEDO   PIZA 

                                                              II 

 
                      Mais uma vez o Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, gentilmente cedido por seu 

Presidente – Prof. Bahige Fadel,engalanou-se com o numeroso público que acorreu na noite de 28 último, 

para a festividade de posse da Profa. Maria Amélia Blasi de Toledo Piza, na Cadeira 6 – Francisco Marins, 

da Academia Botucatuense de Letras.  

                           Além dos familiares e inúmeros amigos que foram levar à recipiendária o abraço 

entusiástico, encontravam-se no recinto, na quase totalidade de aniversariantes, os professores normalistas 

da Turma de 1935, que comemoraram no dia, os cinqüenta anos de formatura. 

                          Uma delegação da Academia Piracicabana de Letras veio especialmente para a festa e a 

outorga da comenda Ordem Nacional Bandeirantes “Mater”, grau Grande Oficial ao Dr. Antonio Gabriel 

Marão, que a ela fez jus por seu incansável trabalho em prol da Cultura. 

                         Faziam parte dela : Prof. João Chiarini; dd.Presidente da Academia Piracicabana de Letras 

e os Membros Efetivos : Dr. Abner da Silva Perpétuo, Vice Reitor da Universidade Metodista local e a 

Poetisa Valderez Nunes. 

                         O Dr. Marão, além dessa distinção, receberá em 4 do andante, na Capital, a comenda grau 

Comendador, pela Ordem da Cultura Cavalheiresca de Santo Amaro. 

                         Constituíram a mesa da noite : Dr. Joel Spadaro, dd. Vice Prefeito em exercício; Prof. 

Bahige Fadel, dd. Presidente da Câmara Municipal; Cap. Darcy Andreuzza, dd. Delegado da 12ª Delegacia 

do Serviço Militar; Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, Arcebispo Metropolitano e Membro 

Efetivo da ABL; Dr. Abner da Silva  Perpétuo, dd. Vice Reitor da Universidade Medotista de Piracicaba; 

Prof. João Chiarini, dd. Presidente da Academia Piracicabana de Letras; Dr. Francisco Marins da Academia 

Paulista de Letras; Prof. Hugo de Avellar Pires e D. José Melhado Campos,Bispo resignatário de Sorocaba, 

ambos Membros Honorários da ABL. 

                        O programa organizado contou com números musicais executados pelo Coral Municipal em 

sua primeira audição, sob a regência da Profa. Arlete Bravo Nogueira. Os números folclóricos executados 

foram de real agrado. 

                        Falou o escritor Francisco Marins em bela digressão pela História,evidenciando o papel das 

Academias no contexto dos povos. Destacou, numa versão bem humorada, as peculiaridades delas todas, o 

que as torna, através dos tempos, objeto contraditório de criticas e louvação. Justificou sua presença como 



Patrono vivo, originalidade só da Academia Botucatuense de Letras, a sucessão dos respectivos ocupantes 

da Cadeira 6 e a razão de ser mais uma vez, objeto da noite, na fala acadêmica de Maria Amélia. 

                        Ocupou a seguir a tribuna, a nova acadêmica. Por quarenta e cinco minutos, segundo a 

praxe,discorreu sobre a vida e a obra literária de Francisco Marins. Produto de longos meses de acurado 

estudo, minuciosa análise, inteligente e profunda pesquisa, a tese acadêmica impressionou vivamente pela 

riqueza de conteúdo, pela racionalidade das sucessivas partes e pela abrangência feliz em que se apresentou 

o trabalho. 

                       Vivamente aplaudida, Maria Amélia imprimirá, a pedido do Patrono, a tese acadêmica para 

no próximo mês de Novembro ser dada a pública, na inauguração da Casa da Cultura. 

                       Fizeram-se ouvir ainda, o Prof. Chiarini e o Sr. Vice Prefeito,enaltecendo ambos, com rara 

felicidade, a importância da Academia Botucatuense de Letras no panorama sócio-cultural da cidade. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 04/08/1985 ) 

 

 

 

                                  SOCIEDADE    AMIGOS    DE    BOTUCATU   

 

 
                 Está fundada em nossa querida terra dos bons ares, a novel Sociedade Amigos de Botucatu. 

Nasceu, não sem tempo, de um impacto, de uma  explosão justificadamente surpreendente e dolorosa, de 

uma  agressão. Agressão aos seus padrões de cidade histórica, de grandeza impar. Os fatos aí estão. 

                 E vingou. Já tem centenares de adeptos e sede própria. Ao primeiro contacto telefônico, 

respondeu o escritor Francisco Marins com uma enfática manifestação de entusiasmo: 

             -  Excelente! Chega no momento exato! E já tem sede própria : a Casa da Cultura! Trabalhemos 

para isso! É grandioso para Botucatu! Ah! Esses filhos admiráveis que ela gerou e que tanto por ela lutam! 

                 A Sociedade Amigos de Botucatu contará em breve – em brevíssimo tempo – com seus 

Estatutos próprios, sua primeira Diretoria e sua brilhante atuação na sociedade local. Estão abertas as 

adesões. 

                 É uma Entidade etno-cultural-civica, com especifico campo de atuação : a preservação histórica 

da memória botucatuense, no que tange à sua gente; à sua Cultura, aos seus locais; aos seus mortos; aos 

seus edifícios; à sua Música, à sua Arte. 

                 Pode-se assegurar com certeza, que não terá cor política-religiosa ou individual. É uma autentica 

família unida na defesa dos ideais supremos de uma coletividade. A ela pertencerão, para honra e 

galhardia, todos aqueles que sinceramente a amam. Nascidos ou não, em Botucatu. 

                 Bem definida, em outras palavras, a sua finalidade é a preservação e defesa do Patrimônio 

Histórico Cultural de Botucatu. 

                Absolutamente autônoma , não visa ela à ingerência em qualquer setor político-administrativo 

religioso da cidade. Mas sempre que uma dessas colunas estremecer em seus alicerces mercê de um ato 

menos responsável, lá estará a Sociedade Amigos de Botucatu a clamar pelos legítimos direitos a que faz 

jus a História botucatuense. 

                Todos estão convocados. Que nenhum se omita. Haja uma chamada geral àqueles que, mercê do 

próprio valor e talento, a engrandecem lá fora. Assim é preciso! 

                A idéia não é absolutamente original. Outros municípios, outros centros interioranos estão se 

movimentando já, contra essa onda generalizada de iconoclastia que tripudia do Passado. 

                A própria Capital do estado. Essa, de há muito luta por reabilitar – contra uma tecnocracia 

autocrática e depredadora – muitos de seus reais tesouros históricos : ruas e praças, logradouros e bairros, 

prédios e templos, tudo sacrificado à faina demolidora da máquina, do asfalto, do cimento. 



               Unamo-nos todos na defesa de nossa querida cidade. Façamos por ela, um pouco ao menos, em 

retribuição ao muito que ela, nos seus cento e trinta anos de História, nos legou. 

               Construamos o futuro sem feri-la em sua tradição invejável, em seu passado de grandezas, nos 

vultos admiráveis que no-la transmitiram – bela e soberana – como a amamos até aqui.  

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 11/10/1985 ) 

 

 

 

                                                         MONITOR     DIOCESANO 

 

 
                    É sempre um ato singular de heroísmo o aparecimento de um jornal. Heroísmo e, 

adiantaríamos, martiriológio, quando ele se anuncia particularmente com um subtítulo : Religião e 

Doutrina. Presente entre nós, a partir de hoje, o novo “Monitor”. Órgão Oficial da Arquidiocese 

Metropolitana de Botucatu, sob a direção de S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo 

Metropolitano. Circulará na cidade e na grande região arquidiocesana. 

                         Saudêmo-lo com entusiasmo e absoluta fé no seu destino. Já estava na hora. Fazia-se 

imprescindível a imprensa católica numa cidade e região de básica vinculação católica. Todos nós estamos 

de parabéns por mais essa conquista no campo jornalístico, já de si rico na crônica histórica de Botucatu. 

                        Traz o Monitor a vestimenta modesta de um primeiro número. Uma nova tentativa nas 

páginas religiosas do povo que já firmou em seus cento e trinta anos de tradições gloriosas o valor e a 

importância do Jornal. 

                        Tentativa do florescimento agora, vicejando em meio absolutamente apto a recebê-lo. 

Somos cidade culta e universitária que sabe definir as potencialidades do rádio e da televisão. As palavras 

soltam-se e voam, diz velho ditado latino. As imagens fagulham aos olhos e desaparecem. Fica a letra 

escrita. Essa é a importância do Jornal. 

                        Mensal, quinzenal, semanal ou diário, o Jornal católico é arauto, é pregador, é mensageiro 

da Boa Nova. Traz em si, a Verdade. Num mundo em que o sofisma e o comercialismo da Idéia pregam a 

completa subversão dos reais valores. Era necessário que surgisse o novo “Monitor”. 

                        Ele será fiel à autentica doutrina da Igreja. Será fiel às normas vaticanas, conclamando a 

todos para a firmeza da Fé. Será o arauto do Evangelho de Cristo na integridade textual de sua milenária 

essência. Dissemos de inicio – heroísmo. Sim, é necessário enfrentar num apostolado autêntico, os naturais 

óbices que nos dias atuais se opõem à boa imprensa. Desde os meios materiais : papel, composição, mão de 

obra, edição. Tudo isso subentende sacrifício. Verdadeiro heroísmo. 

                        Acrescente-se a toda essa organização, o número de horas de trabalho avançando a calada 

da noite, com sacrifícios pessoais, sem comprometer a totalidade dos encargos da autoridade 

arquidiocesana adstritos ao cargo. Não é fácil a empresa. É uma nova forma de sacrifício. Fazer um Jornal 

hoje, é um martiriológio. 

                       Urge que acorramos ao encontro do Jornal, dando-lhe nossa adesão plena e alentadora. 

Recebâmo-lo com boa vontade e verdadeiro espírito cristão de acolhida cordial, entusiasta e alentadora. 

Colaboremos de uma forma ou de outra, incentivando a boa imprensa. Divulguemo-lo como dever 

primordial de catolicidade. 

                       Que ele venha a ocupar lugar de destaque em nossos lares, nas escolas, nos gabinetes, 

difundindo a sã doutrina divulgando, o Bem , alertando, prevenindo e anulando o sofisma, a impiedade, o 

erro, que campeiam livres, em detrimento da boa formação cristã da infância e da juventude, para mal 

maior de um futuro incerto que por aí se depara. Acolhamos o “Monitor”. Que ele seja benvindo. 
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                               O    POETA    TRAJANO    PUPO    NETO 

 

 
                Nosso poeta acadêmico está enfêrmo. Como enfermam as rosas silvestres ao leve zéfiro da 

tarde. Para remoçarem de novo, sequiosas da morna tepidez dos primeiros clarões da aurora. Os poetas não 

enfermam nem as rosas adoecem. Guardam-se apenas da negridão danoite. Para renascerem no outro dia. É 

o supremo mistério da Criação. 

                   Bom e caríssimo Trajano. Saúde! 

                   Há um ramalhete de versos inéditos sobre a mesa. Qual é o primeiro? É o acalanto : 

 

                                                          UM     RAIO    DE     SOL 
 

                                                                      Um raio de sol 

                                                                      Projeta seu foco de luz 

                                                                      Na corola da flor. 

 

                                                          A flor se espreguiça 

                                                          Querendo acordar. 

 

                                                                    O sol desalmado 

                                                                    Abranda essa luz, 

                                                                    Deixa, ainda, no espaço, 

                                                                    Uns farrapos de noite, 

                                                                    Um pedaço mortiço 

                                                                    De lua minguante, 

                                                         Uma  estrela a luzir, 

                                                         Um véu de neblina, 

                                                         Um acalanto emsurdina. 

 

                                                         O sol desalmado, 

                                                         Abranda essa luz, 

                                                         A vida é tão curta. 

                                                         Deixa a rosa dormir. 

                                                         Deixa a rosa sonhar. 

 

                             Ou então,uma redondilha menor : 

 

                                                                              NÉVOA 

 
                                                          Brancura de neve 

                                                                        Dançando nos ares 

                                                                        Em forma de bruma. 

                                                                        Batendo nos montes, 

                                                                        Batendo nas fragas, 

                                                                        Rolando nas águas 



                                                                        Do rio e do mar. 

 

                                                                                  Caindo nos galhos, 

                                                                                  Caindo nas folhas, 

                                                                                  Caindo nas flores, 

                                                                                  Caindo no chão. 

                                                                                  Pintando de branco 

                                                                                  Choupanas e casas, 

                                                                                  Branqueando as estradas 

                                                                                  Por onde passou. 

 

                                                                         Brancura de neve, 

                                                                         Dançando nos ares, 

                                                                         Em forma de bruma. 

                                                                         Caindo na vida, 

                                                                         Caindo, 

                                                                         Caindo, 

                                                                         No meu coração. 

 

                                                                                  Saudade, nevada da vida, 

                                                                                  Que vem da distancia 

                                                                                  Onde mora alguém. 

 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 25/10/1985 ) 

 

 

 

                                                   CEMITÉRIO    DE    GÊNOVA 

 

 
                   Mais do que uma preciosa e rara galeria de Arte, o Cemitério de Gênova na Itália, pode ser 

considerado no mundo, um singularíssimo livro de Pensamentos onde entram, com a plasticidade 

admiravel de artistas e escultores, as mais belas e puras reflexões cristãs sobre a Morte. 

                       A suntuosidade daquela Necrópole de que possuímos, graças a um amigo, um riquíssimo 

álbum completo, evidencia-se pela grandiosa topografia. Está situado no Vale de Bisagno, região 

magnífica, recoberta de bosques e arejada por aléias floridas e ridentes. 

                       Logo na entrada, dividindo-o em duas imensas e preciosas galerias, encontra-se uma 

belíssima escultura : a Fé. 

                      Sob tal reflexão adentra-se-o, enriquecendo-se o espírito ealma com os grupos esculturais que 

representam o mais puro sentimento cristão. 

                      É inegável que as necrópoles falam muito alto do nível cultural de um povo. E, nesse 

particular, a Europa, a grande detentora de civilizações milenárias, nos dá um grandioso atestado de 

cultura, educação e do profundo sentimento religioso dos povos. 

                      Da opulenta Necrópole, destacamos para nossa crônica, apenas um jazigo famoso, tão belo e 

significativo, que dá nome à galeria onde se encontra, popularmente chamada entre os milhares de turistas : 

“ la galeria della barca”, pela pureza escultórica do mármore e pelo sentido profundo do epitáfio : “ 

Bemaventurado aquele que no mar da Vida teve um fiel timoneiro”. 



                      Esse túmulo, representa a Vida qualum mar tenebroso de ondas encapeladas que a criatura 

humana, guiada pelo seu bom Anjo e fiel aos santos preceitos, consegue superar e vencer. Um anjo de 

esbeltas e belas formas, com desenvoltura de hábil marinheiro, amaina as velas da barca que chegou ao 

final da viagem. Sob a escultura a lápide : Bemaventurado aquele que,no mar da Vida,teve um fiel 

timoneiro. 

                    Ali está a essência da filosofia cristã. Numas poucas palavras, a condensação literal de uma 

vida observante dos preceitos ditados por Cristo. Estamos num mês, sobretudo respeitado pela tradição dos 

povos, destinado ao culto das almas. 

                    Vem aí, então, o sentimento religioso que nos faz crentes de que a Vida não termina com as 

últimas pulsações e as vibrações do coração. Há algo muito mais importante ao depois dos rápidos 

segundos em que, conforme a Ciência, nossos neurônios ainda vibram. Há muito mais que isso. 

                    Realmente, ali naquela exata divisão do terreno e do divino, é que se define a nossa 

Eternidade. Parece que hoje, mais do que nunca, arvoram-se os cientistas em assegurar que além da morte, 

o vácuo, o vazio, o Nada. 

                   Não é bem assim, como o determina fria e dogmaticamente o materialismo cientifico. Ao 

contrário dos animais inferiores e os vegetais, temos uma alma e essa, já o provaram os mais adiantados 

povos da Antiguidade, existe. Muito se preocupavam com ela os egípcios, dando-lhe é verdade, uma 

destinação ultra-tumular consoante sua concepção pagã. 

                   Mas nós temos em Cristo, a deslumbrante e insofismável Verdade : “ Eu sou a ressurreição e a 

Vida”. Em seu admirável Testamento que são as Bemaventuranças, Ele nos assegura a vida sobrenatural e 

eterna. 

                   Fiel e bom Timoneiro. Ele levará os que nele crerem, ao porto feliz e seguro da Eternidade. 

Amém. 

 

                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 01/11/1985 ) 

 

 

 

                                                                V   A   I   D   A    D   E 

 

 
                   Um  célebre tirano da Antiguidade, complexado pela exuberância do nariz que lhe afetava a 

face tornando-o ridículo entre os cortezãos, instituiu um prêmio para quem o retratasse com arte, capaz de 

disfarçar-lhe a deformidade. Muitos artistas se aventuraram e não o satisfizeram e, segundo o costume, 

foram para a forca. Um só, logrou o prêmio e casou-se com a princesa. Se não nos falha a memória, essa 

lenda narrou-a  Malba Tahan. 

                        Como se saiu o artista? Retratou o tirano de perfil,em atitude de caçador,conservando sob a 

mira, a flecha apontada.  

                       O nariz, desde tempos imemoriais tem muita influência nos acontecimentos da Humanidade. 

De inicio, ele entra na hermenêutica dos pecados capitais : a Vaidade. 

                        Ao se cunharem as primeiras moedas, rústicas,mal acabadas, mas de autentico valor 

mercantil, exibiam elas o perfil dos governantes, dos guerreiros,dos heróis. Dario da Pérsia, Alexandre, 

César, puderam ser honrados a seu tempo, através do “denário” já no intercâmbio mediterrâneo. 

                       Na cronologia cristã, é a moeda circulante que define uma das mais belas passagens 

evangélicas “Daí a César o que é de Casar. . . Ticiano imortalizou-se nessa cena com “ A moeda do 

tributo”. 

                       Etnicamente, o nariz distingue as raças desde priscas eras. O perfil grego, reto; o achatado, 

do negro; o de cavalete, dos peles vermelhas ; o adunco, do judeu, assim por diante. Ele deforma as 

máscaras das tribos primitivas em que o feiticeiro invoca as forças da Natureza. 



                       Na Literatura  Universal,o nariz é tema para Shakespeare que retrata a Usura no personagem 

Shylok, do “Mercador de Veneza”; Victor Hugo deforma Quasimodo em “Notre Dame de Paris”, 

cinzelando o perfil de um monstrengo. Os “Contos Infantis” de Perrault mostram as megeras de nariz 

adunco e verrugoso, fascínio das crianças aterrorizadas. Os Irmãos Grimm, editores dos “Contos da 

Carochinha” mundialmente disseminados, emprestam a seus heróis e heroínas, o perfil encantador da raça 

nórdica. Collodi,  na Itália, cria Pinocchio, boneco de lenha cujo nariz é um nódulo da madeira. Quando o 

boneco mente, o nariz cresce. É a denúncia da mentira. 

                       Monteiro Lobato imortalizou-se em sua inteira obra, com a criação genial do “Narizinho 

Arrebitado”. Cleópatra, malgrado seu incontestado poder de sedução, disfarçava com finíssimos véus, seu 

perfil grego-oriental. 

                       Toda esta arenga nos vem à baila, porque está em São Paulo, em meio às mais ousadas e 

modernas peças teatrais emexibição, o “Gyrano de Bergerac”,em cinco atos, inteiramente escrita em 

versos,em 1897, de pura essência romântica, que foi a seu tempo capaz de apaixonar o povo francês que a 

recitava de cor. 

                       Conta-se que de uma feita, o ator extremamente cansado dos ensaios, omitiu unsversos,  

sendo observado por um dos espectadores, que lhe deu a deixa, recitando o inteiro trecho, com grande 

aplauso da platéia. 

                       Edmond Rostand escreveu outras peças mas “Cyrano de Bergerac” levou-o à Academia 

Francesa. A obra imortal é calcada na figura quase lendária de um Cyrano autentico, herói romântico do 

século XVII. Dono de um nariz descomunal que lhe afeiava o rosto, transformou essa deformidade na 

causa de sua bravura de mosqueteiro aliada à valentia de um espadachim. Poeta, culto, nobre e sentimental 

escondeu um amor profundo a Roxane, auxiliando Cristiano, jovem belo mas inculto, a conquistá-la. 

                      A inteira história é um belo poema de amor, heroísmo e sacrifício. Vale a pena conhecê-la 

nesta  atualidade de mais vilões que de heróis. 

 

                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 08/11/1985 ) 

 

 

 

                                                        OS     IRMÃOS     CRIMM 

 

 
                       Não cremos que a data transcorra com a repercussão que merecera ter. Mas haverá por 

certo os que a honrem com a lembrança de uma infância remota,feliz e cheia de poesia. 

                             A partir deste Novembro, a Literatura mundial estará celebrando o bi-centenário dos dois 

Irmãos Crimm, nascidos em Hanau-Alemanha, o primeiro : João Ludovico Carlos, em 4 de Janeiro de 1785 

e o segundo : Guilherme Carlos em 24 de Fevereiro de 1786. 

                             A diferença de quatorze meses entre um e outro, e a identidade literária de ambos, fez 

com que, deste final de ano até meados do próximo, se comemore não só na Pátria comum, mas em todo o 

orbe civilizado, os autores dos “ Contos da Carochinha”. 

                             Poderiam ser ambos festejados como dois grandes filólogos. Ambos professores 

universitários, vivendo em sua época o ambiente da famosa Universidade de Gottingen, em meio a 

pesquisas das origens do idioma alemão, imersos nas bibliotecas – ponto de reunião dos pensadores de 

então. 

                             Mas vão ser lembrados como os colecionadores dos contos infantins, dos estudiosos do 

reino encantado da infância, como os magos extraordinários que vivenciaram gerações e gerações com   a   

magia de suas histórias maravilhosas. 



                            O mundo emergia para os amplos horizontes em que o “scholar” seria secundarizado no 

confronto entre a era industrial que já se delineava e a força do poder financeiro. Daí para a frente a 

sociedade se renovaria na amplitude maior do objetivismo cientifico. 

                            Sob esse prisma, não caberá à infância dos nossos dias a álacre celebração desse duplo 

centenário. “ A Cinderela”, “O Gato de Botas”, “ A Bela Adormecida”, e tantos outros maravilhosos contos 

infantis foram substituídos por outros heróis, mais modernos, aguerridos,violentos, que nada tem com a 

romanesca narrativa dos Irmãos Crimm. 

                            Acabou-se de há muito, o tempo do “faz de conta”. As histórias hoje começam mais com 

o  “ Era uma vez . . .” Nem existe mais a vovozinha ou a mamãezinha  despreocupada que reunia ao seu 

redor a petizada curiosa a lhes exigir, olhinhos arregalados pelo fascínio mirabolante dos castelos 

encantados, da choupana de marmelada e telhado de goiabada, o mirifico : “ Conta outra!” 

                            O “Teatrinho de Marionete” foi hoje substituído pelas horas intérminas da televisão 

ondeo tema é a belicosidade e o herói, um truculento “super-man”. Tudo mudou e atingiu, de forma 

violenta, a criança. 

                            Os tempos modernos roubaram à infância a faculdade dos sonhos e das quimeras. 

Mataram-lhe a inocência. Os bosques encantados foram substituídos pelas frias ogivas espaciais : as 

megeras horrendas de bocarra rinchavelhante a percorrer os ares em mágicas vassouras, deram lugar aos 

horrendos inter-planetários estratificados vindosdos espaços vazios. 

                          “Joãozinho e Mariazinha” não mais se perdem na floresta. Agora, são personagens auto-

suficientes, pedantescamente precoces e sempre acompanhados dos robôs ultra-sábios. Acabou a poesia 

inocente e graciosa do mundo infantil.  

                          Daí, que os “Contos da Carochinha” não mais encontram espaço no mundo de hoje. Mas 

haverá celebração, sim! 

                          Hão de saudá-los ainda, a imensa legião das crianças de ontem, aquelas que remanescem 

de um passado distante, sobrevindas dos livros famosos, de rica encadernação, cheios de ilustrações 

brilhantes e que trouxeram para a vida as lindas imagens das fadas de varinha de condão dos príncipes 

românticos, das fontes cristalinas que manavam a água dulcíssima da Poesia e do Encantamento. 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 15/11/1985 ) 

 

 

 

                                     EXPOSIÇÃO   NO   SANTA   MARCELINA 

 

 
                 “ Não precisamos sair de Botucatu para apreciar obras de arte. O Santa Marcelina nos 

propicia tudo isso”. 

 

                        Essa foi em resumo, a manifestação entusiasta de um dos muitos visitantes que percorreu 

encantado, nestes dias, os salões da Exposição de Trabalhos Artesanais do Instituto Santa Marcelina. 

                        O matiz externo emoldurou com o verde das árvores e o rubro em flor do “flamboyant”, um 

percorrer admirável de galerias ricamente ornamentadas por verdadeiras obras de arte. Ali estava o trabalho 

elaborado por um numeroso grupo de senhoras sob a orientação de mestras autenticas, que na modéstia do 

hábito ocultam inspiradas artistas. 

                        O suceder das obras surpreende o visitante. Aqui, os utensílios e quadros, em tamanhos e 

formas várias, ressaltando com finos retoques o estilo florentino : trabalhos em massa rápida, folheados a 

ouro, imitação de marchetaria. Na técnica do couro repuxado, quadros artisticamente cinzelados. 



                        Pirogravura em couro, art nouveau, dão destaque a paisagens, flores, quadros de grande 

beleza e lavor. No rico desfile, trabalhos em cobre, metal e vidro corroído. Nenhum leilão de arte ganharia 

em criatividade, beleza e perfeição dos trabalhos vistos. 

                        Porta-jóias, caixas de papel carta de couro “mayler” sobre artístico tecido italiano bordado 

em ponto “Catarina de Médici”. Ao longo das paredes, oratórios, quadros do mais fino gosto, trabalhados 

em “poliéster”. 

                       As difíceis técnicas da cerâmica esmaltada e decorada. Jarrões e vasos e pratos decorativos 

da mais linda motivação. Bonecas porcelanizadas ricamente vestidas deram a nota infantil à Exposição. 

Cabides finamente recortados completavam o ambiente. Foram sempre motivo de admirativo louvor, os 

vitrais executados pelas alunas artesãs do Santa Marcelina. São verdadeiramente artísticos quer pela técnica 

esmerada, quer pelo colorido brilhante, quer pela motivação belíssima. 

                       A artista do setor de entalhes dominou pelo que infundiu na madeira, vertido da torrente 

floral de seu cérebro engenhoso. 

                       A porcelana decorada enfatizou as técnicas delicadas e preciosas da pintura a dedo, do 

filetado a bico de pena, a madrepérola, refinadissimo trabalho demonstrado aos lustres, pratos ornamentais, 

vasos e jarrões e nos jogos de café e chá em porcelana. Belíssimos. 

                       No  último andar, a galeria admirável dos “panneaux” que visualizados logo à entrada, eram 

não de lã ou macramé. Não de pontos tecidos entre o “tijolinho”, o “meio-ponto”, “sementinhas” ou 

gobelins. Eram pintura autêntica.  

                       O matizado delicado, o nuance policroma, a perspectiva fiel, davam ao visitante, a impressão 

vivida de harpas eólias perpassando as árvores em flor; doce marulho de águas sob a luz do luar, 

melancólico entardecer no claro-escuro da pintura tecida com esmero e arte dos “panneaux” maravilhosos. 

                       Mesmo ferindo-lhes a modéstia, devem ser citados nomes. Nosso admirativo respeito às 

Revmas. Irmãs Gema, Ana Maria e Marcelina, as mestras admiráveis. No abraço à Hilda, a Jesumina, à 

Ina, à Conceição, à Dora, à Ziza, os cumprimentos a todo esse grupo maravilhoso das artesãs do Santa 

Marcelina.  
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                                           NOITE   DOS   CORAIS 

 
            Não fosse sua profunda cultura sedimentando um refinamento espiritual que a torna uma grande 

inteligência, gentil e sensível, poder-se-ia gozar com surpresa, do acontecimento da Noite dos Corais, no 

último domingo, na Associação Atlética Botucatuense. 

                Mas tudo que dela parte, da sua iniciativa de mulher dinâmica e empreendedora, é completo e 

perfeito. Daí o sucesso, a grande noite musical abrindo para um público ouvinte numerosíssimo, as 

festividades natalinas em nossa cidade. 

               A acadêmica professora Maria Amélia Blasi de Toledo Pisa, dd. Coordenadora de educação e 

Cultura do município, organizou uma das mais belas noites natalinas que já se tenha realizado em ocasiões 

como a que agora se inicia. É a passagem, ou melhor, a aproximação festiva do Natal e do Fim de Ano. 

               Num mundo árido e adverso como o da atualidade, ainda se tem um espetáculo desses, com fino 

teor de erudição, sem a elementariedade da música grotesca e vulgar, reunindo na mais esplendida 

demonstração de fraternidade e de Paz, uma inteira população ávida pelas alegrias melódicas do Natal. 

              Espetáculo grandioso de luz, sons, colorido e harmonias, comparável às grandes demonstrações 

corais de que nos trazem notícia a televisão e os jornais, realizadas nas grandes capitais européias, onde a 

tradição e a profunda religiosidade se fazem sentir mais acentuadamente, enraizadas num contexto milenar. 



             Sob a batuta-mestra, serena e emotiva de Maria Amélia Blasi de Toledo Pisa, uma equipe operosa 

e entusiasta preparou a audição de quinze diferentes Corais. Menos três , os demais eram todos de 

Botucatu. 

            Botucatu é isso. Quando se movimentam os genuínos botucatuenses que dão à Cultura primazia 

sobretudo, os reais foros de civismo e educação se sobressaem na cidade altamente conceituada mercê de 

seus atributos de grande centro de Cultura, de Arte e de Saber. Belíssimo espetáculo cívico-cultural. 

Sobretudo de Fé. 

           Não se pode destacar, na grandeza da noite, quer a execução ou a fiel interpretação dos quinze 

apreciados Corais. Salvo os visitantes, em numero de três, os recursos de que contamos são realmente 

valiosos e inesgotáveis. Quer se fale de vozes, ou de instrumentação, ou de programação. 

          Brilharam as vozes – sem distinção de idade ou grau cultural – brilharam os regentes, e mais brilho 

tiveram ainda, os acompanhadores, máxime, aqueles que se posicionaram de modo a não suplantar as 

vozes, permanecendo como traçado harmônico por sobre o qual discorreram as vozes. Tudo muito 

apreciado. 

           O programa desenvolvido foi de excelente nível e muito agradou. Musicas regionais, folclóricas 

cantadas a duas e três vozes, entremeadas de trechos clássicos de puro sabor religioso. Tudo entremeado de 

história e tradição natalina. Ótimo.  

           Menção  especial à colaboração dos Corais visitantes de Bauru, de Ribeirão Vermelho do Sul e o 

simpático coral da Usina Barra Grande, bastante aplaudido. Natal é confraternização e a presença deles 

todos, foi a expressiva fraternidade intermunicipal tão sonhada pelo saudoso Emilio Peduti. Que se 

perpetuem para o futuro, e outros mais, ocorram ao convite gentil de Maria Amélia. 

           Poderíamos chamar de apoteose final, os cinco últimos números do programa. Na meia-luz de velas, 

no cromatismo encantador dos elegantes uniformes, as ternas melodias natalinas emocionaram a imensa 

platéia. 

           Uma nota emotiva, o “ Canto de Natal”, obra-prima da musicalidade e poesia, com que o Prof. 

Aécio de Souza Salvador, acadêmico botucatuense e José Pedretti Netto, de saudosa memória, 

conquistaram para Botucatu, as glórias da música universal.  Essa bela música foi cantada, em noite igual, 

no Carneggie  Hall de Nova York, representando o Brasil em Comemoração Natalina, em 1979. Desde 

então, enriquece o Cancioneiro Natalino Universal.  
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                                                          JOSÉ    BARBOSA 

 

 
                        Ele sempre nos mereceu sincera e cordialissima estima. A razão remota baseava-se 

sentimentalmente, na amizade compadresca de nossos avós maternos e seus pais, lá, no Rubião dos velhos 

tempos. A razão mais próxima, uniu-nos como colegas contemporâneos de concurso e ingresso no Serviço 

Público Federal, com destino ambos na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, de saudosa memória. 

Ele, no Setor Radio-Comunicações.Nós, na Chefia da Primeira Secção. 

                              Ele, na técnica de aparelhos, a percorrer dias e dias a fio, todas as inúmeras estações 

radio, telefônica, radio-morse da imensa Região.Quando na Sede, controlando, na estação-central da antiga 

Cesário Alvim, todo o movimento da imensa Região que abrangia não só toda a Sorocabana daqui para o 

Sudoeste, como a Noroeste inteira e a Paulista. Ele sempre foi o técnico mais categorizado numa região 

postal-telegráfica das mais importantes pois Botucatu era – como de fato o é, até na atualidade – a sede de 

área estratégica indiscutível. 

                             Como colegas, uma coisa era por nós exigida e por todos absolutamente respeitada : só 

ele procedia aos cuidados essenciais para a manutenção de nossa “Royal” importanda da Inglaterra, último 



tipo de precissão e fidelidade, estética e beleza, numa máquina datilográfica que nos acompanhou por mais 

de trinta anos, sem a menor avaria. Como piano de estimação, seu teclado não admitia o “toque” 

aventureiro e estranho. Ele era o afinador. Nós, a pianista. Bons tempos. De camaradagem, de 

compreensão, de real estima. Que se prolongou para sempre. 

                             Vindo do campo, sem os meios para atingir a escola superior só existente nas Capitais, 

usou de sua inteligência pesquisadora e lúcida e fez-se exemplarmente um excelente autodidata. A 

Comunicação e já seus complexos meandros que visavam à próxima era eletrônica dos nossos dias atuais, 

foram-lhe o campo admirável onde revelou seu real talento, sua incrível capacidade e seu laborioso e 

paciente trabalho. 

                            Na modesta oficina de técnica-eletronica ele deu lições a muito egresso de faculdades 

superiores. Modesto, simpático, acolhedor e prestativo, soube reunir ao seu redor o mundo maravilhoso de  

amigos, admiradores e toda aquela “entourage” de radio-amadores que levam muito além dos limites 

geográficos a força expressiva da solidariedade humana. 

                           O casamento deu-lhe um colar de filhos que foram crescendo à sombra de seus exemplos 

admiráveis de integridade, trabalho, de amor e união familiar. Na celebração de suas Bodas de Ouro 

Matrimoniais estivemos presente partilhando das alegrias puras de uma família maravilhosamente 

constituída. Rodeando o casal aniversariante, a bióloga, os engenheiros,o dentista, o comerciário, o 

joalheiro e um renque maravilhoso de netinhos e netinhas, promessas futuras de inteligência e trabalho. 

                           Quando a máquina administrativa semodernizou e assumiu nova terminologia, o agora 

Ministério das Comunicações protelou “ad in fine” sua merecida aposentadoria porque ele lhe valia mais 

na potencialidade insubstituível de “expert” do que os moderninhos técnicos na basófia teórica emque se 

atualizavam. 

                           Refugiou-se desde então, na completa oficina de marceneiro que ele e os filhos, num lento 

adquirir de ótimos tornos, e polias, e quejanda maquinaria, transformaram um saudavel  recinto para as 

horas de laser. Lá, ele recebia os amigos. 

                           De lá saíram as mobílias para os filhos, o berço para os netos, e as delicadas “lembranças” 

para o vasto circulo de ex-colegas e amigos que o visitavam. Lá o vimos, pela última vez. 

                           Agora, domingo findo, levamo-lo à derradeira morada. Sempre ficará indelével a memória 

do homem simples, boníssimo, integro e admirável na inteligência e no talento, valiosa amizade para todos 

os Moscogliato. 

 

 

                                                                      (  A Gazeta de Botucatu – 13/12/1985  ) 

 

 

 

                            CRÔNICA  DE  NATAL : Damas de Caridade 

 

 
                      O Natal não se corporifica tão somente nestes dias poéticos de muita luz, muito colorido, 

muita música e naquele borborinho incessante do “entra-e-sai” das lojas; na troca de presentes, e tanta 

coisa mais com que se comemora socialmente o transcorrer de mais um Nascimento de Jesus. Tudo isso é 

romântico, é imprescindível ao “espírito do Natal”. Mas não é tudo, nem a sua verdadeira essência. 

                           O fundamental mesmo, é reavivarmos em nós, aquele ensinamento de que nos acautela 

São Paulo : “ Nada valem a Fé e a Esperança se não cultivarmos em nós, no diuturno viver, o profundo 

espírito da Caridade”. 

                           Caridade permanente, ativa, sem os pruridos românticos natalinos. Caridade que é, antes 

de tudo, Amor que partilha, que se entrega, que se reparte,que tira do nada o tudo substancial e eloqüente 

com que manifestamos a solidariedade cristã, tão conforme os ensinamentos de Cristo : Eu estava triste e 



só e vós me acolhestes”. Esse é o verdadeiro Natal dosado, vivido, partilhado nos trezentos e sessenta 

ecinco dias do ano, da vida inteira. Isso é Natal! 

                          Por isso, foi com grande emoção que assistimos há dias, gentilmente acolhida pelas trinta e 

tantas Damas de Caridade do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, às festividades de encerramento de 

suas atividades anuais e a conseqüente transmissão de Presidência da Profa. Mercedes Monteferrante 

Zacharias para a Profa. Maria Torres Sardenberg, recém-eleita. 

                          Desta vez, com a presença honrosa de Frei Flávio Roberto Carraro, superior geral dos 

Capuchinhos, vindo especialmente de Roma, em visita protocolar aos Franciscanos do Brasil. Com ele, seu 

assistente brasileiro em Roma; o Superior Geral do Brasil, de São Paulo e o caríssimo Frei 

Afonso,Guardião da Casa Franciscana de Botucatu. 

                         Vastíssimo salão adornado de mesas alinhadas recobertas de guloseimas prodigamente 

recheiadas de salgadinhos e doces, de que se serviam postosamente as setenta e tantas famílias ali 

assistidas. Nós carinhosamente chamamos  a todas essas abnegadíssimas Damas, verdadeiras Damas no 

sentido romano da palavra, de queridas e nobres Glicérias. Porque ao vê-las, ao sentir de perto a profundez 

de seu espírito autenticamente cristão, vem-nos ao vivo, na memória, aquela outra Glicéria que impregnou 

de tanta poesia, de tanto calor humano uma das páginas mais belas da Mitologia clássica. E é com prazer 

que a repetimos aqui, para maior exaltação das Damas de Caridade de Lourdes : 

                            Havia na Grécia antiga, uma mulher humilde cujo prazer singelo era oferecer, nas festas 

religiosas, um ramalhete de flores ao Deus pagão. Não eram flores soberbas de beleza e perfume, de forma 

ou colorido. Eram, ao contrário, simples florinhas silvestres colhidas aqui, ali, às margens do córrego 

murmurante, por entre  o verde dos prados, mas que exalavam na simplicidade das corolas, no esmaecido 

das cores, na tocante singularidade da forma um suave e delicioso perfume.  

                            A beleza, porém, do ramalhete, estava na feliz disposição das flores. Clicéria – assim se 

chamava a mulher – dispunha-as com tamanha arte e elegância, que ele se sobressaia a todos os soberbos 

ramos colocados no altar pagão. A História não guardou o nome das aristocratas que ofertaram aos deuses 

as rosas orgulhosas ou os lírios heráldicos.  

                            Mas Glicéria fixou-se para os pósteros. Pela simplicidade e candura com que soube 

agradar o nume tutelar. 

                            Assim são, para nós, as queridas Damas de Caridade de Nossa Sra. De Lourdes, nas 

quais, em cada uma, temos uma amiga. Autenticas Glicérias redivivas, que ao Deus Menino oferecem 

todos os anos – desde há quarenta anos atrás, numa sucessão belíssima de ativas senhoras que 

diuturnamente dedicam o melhor de seus esforços em favor dos mais necessitados. De cada um, fazem uma 

florzinha que acolhem, amparam, reeducam, ensinam e lhes abrem os caminhos seguros do trabalho 

honesto, da pobreza digna, do cidadão reintegrado à sociedade que os recebe. 

                           Esse foi o grande ramalhete humano que Frei Flávio teve oportunidade de receber e 

aspirar na grandeza sem par do espírito franciscano, na grandiloqüência mística dos ensinamentos de 

Francisco de Assis.  

                           Um ramalhete perfumado para a Mangedoura de Belém. 

 

                                                                                             (  A  Gazeta  de  Botucatu – 22/12/1985 ) 

 

 

                                      AGRADECIMENTOS    DE    ANO    NOVO 

 

 
                Sempre nos voltaremos com um profundo olhar de saudade para os trezentos e sessenta e 

cinco dias do ano que passou. Foi mais um que se escoou no tempo, no nosso tempo, no percorrer lento de 

um ano que, se não nos deu o desejado, deu-nos pelo menos, o dom inapreciável da saúde e da vida. Que 



mais nos faltou se saúde e vida são dons que vem do Alto, dádica preciosa de nosso Deus? Seja Ele 

louvado. 

                   Não dá para agradecer – e já o fazemos em débito, num atraso injustificável senão pela 

exigüidade da coluna frente a tanta correspondência acumulada, a tanto postal, aqui um parêntese para o 

Prof. Antonio Raia e Sra. , de Campinas, andarilhando num roteiro maravilhoso pela Ilha de Santo 

Thomaz, provocando – temeridade! – as cercânias do Triângulo da Morte, aquele mistério que ninguém 

entende que são as vizinhanças do Mar das Caraíbas.  

                  Numa só crônica , a humilde excusa de uma cronista assoberbada pelos “quehaceres” da rotina. 

Carrissimos e incontáveis amigos. Missivistas carinhosos que nos enviaram livros – esse, um capitulo 

especial – mimos e tanta coisa linda que a amizade é pródiga em oferecer. Gratíssima. 

                  Um Feliz Ano Novo a todos, que um novo ano é sempre um mergulho no desconhecido, na 

nuvem brumosa que há de vir. A todos, os nossos melhores augúrios. 

                  Uma só correspondência , um só destino sintetiza esta crônica. Recebemos em Setembro último 

– do casal amigo Maria – Dr. Alceu Carvalho, residentes em Brasília, uma riquíssima coletânea de seis 

pequeninas e ternas peças musicais, escritas : letra e música, pelo ex-deputado federal dedicado hoje à 

advocacia e à terra. Dupla amizade que nos é preciosa. 

                  São seis sentidos soluços d’alma, quando a grande dor se acomoda aos imperativos da vida e se 

refunde no dolorido suspiro da saudade. Versos delicadíssimos filtrando a profunda nostalgia que amolenta 

o ânimo, que  adoece o espírito, que machuca o coração : 

                   

                                                      “ Este vazio que sinto 

                                                        É mais profundo que o mar 

                                                        Reflete a dor da saudade, 

                                                        Que não se pode matar”. 

 

                  A música tem sonoridades gementes nos acordes doridos e abemolados. A coletânea se intitula 

“ Galáxia da Saudade”. Tem trechos maviosos que retratam a alma dorida do Autor. 

                  É característica música nossa, nascida da alma sofrida de um poeta sonhador. É o cântico dorido 

da saudade alfinetando o coração sofrido de um pai amoroso que viu num repente, como num sonho mau e 

aterrador, o desaparecimento da filha única, uma quase adolescente, porque conservou toda a pureza de 

uma formação admirável num lar perfeito e cristão. 

                  Vânia, que conhecemos menina-moça, casada, esposa e mãe. Não há verso melhor que o outro. 

Todos são um primor de ritmo, poesia, chama dorida que emerge de um coração que é só saudade: 

  

 

                                                       “ Senta-te aqui . . . desse lado 

                                                         Melancolia querida. 

                                                         Vamos num trio cantado 

                                                         Curtir as magoas da vida. 

 

                                                                     Num outro lugar reservado 

                                                                     Tu sabes quem vai ficar: 

                                                                     É a saudade que trago 

                                                                     De alguém que pude ninar”. 

 

                                                         E a quem pedia meu canto 

                                                         Meu pranto não posso dar, 

                                                         Enquanto canto p’ra ela 

                                                         Deixo a Saudade chorar. 

 



 

 

                                                                                          (  A Gazeta de Botucatu – 03/01/1986 ) 

 

 

 

                                      ANO    INTERNACIONAL    DA    PAZ 

 

 
                       

                    Foi instituído para este ano, já em seu alvorecer,o “Ano Internacional da Paz”. Um arrojo, mas 

vale como um estímulo, um incentivo geral numa contrapartida ao projeto superhumano da Guerra nas 

Estrelas. 

                   Dada a amplitude do tema a proposta atinge, como a luz do sol, desde as mais amplas e 

superiores camadas humanas como os mais humildes desvãos da terra. Na sua generalidade, a Paz toca a 

todos os corações. Daí a permissividade para que todos, grandes ou pequenos, guias das nações ou 

modestos corifeus da imprensa dela tomem conhecimento e cada qual se autorize a discutir-lhe a difícil 

textura e mais difícil ainda, a praticabilidade. 

                   A complexidade do tema pode ser tomada numa progressão descendente. É do alto das cúpulas 

que ela deve ser efetivamente trazida à humanidade. Contudo não está ela concentrada exclusivamente na 

legitimidade da lei que essa, forjada pela mente humana traz já em si o morbo da ineficácia e, quanto mais 

entranhada a lei, mais falível. 

                  Considerá-la numa progressão ascendente, será admiti-la primeiramente infusa ao coração 

humano. Dir-se-à que tomada semanticamente, ela é a própria felicidade. Mas, se o homem realmente feliz 

não tinha sequer camisa? E como tal, onde ficariam aí, os nobres impulsos do trabalho, da prosperidade, do 

progresso e dos honrosos dotes que tanto dignificam o homem? 

                  Colocá-la entre os dois princípios : do Bem e do Mal, essa luta titânica que vem desde Caim e 

Abel? Estaria certo? Como definir realmente a Paz? 

                  A Mitologia hoje revelada à luz da mais profunda análise traduz-se por algo realmente vivido e 

sentido pelos primitivos povos. Não teria sido tão somente a rica e dourada criatividade dalegenda dourada 

de todos os tempos. Viveram-na realmente os primitivos. Dela tiramos, numa tentativa de análise 

comparada, a lenda de Pandora. 

                  Foi a primeira mulher sobre a terra. Moldada por Efesto, com terra e água. Cada um dos deuses 

deu-lhe seus dons. Ela significaria portanto, a Paz, a Perfeição. 

                  Quando Prometeu roubou o fogo dos Céus, Zeus, para castigá-lo, enviou-lhe Pandora munida de 

uma caixa misteriosa que continha todos os males. Desconfiado, Prometeu recusou-se receber tal presente. 

                  Mas Epimetheu, seu irmão e primeiro homem da terra, seduzido pelos encantos de Pandora, 

com ela casou-se. E, veja-se lá, levado pela curiosidade, abriu a caixa misteriosa e dela espalharam-se 

todos os males. Acabou-se assim, sobre a terra, a Paz que antes existira. Só ficou, no fundo do cofre 

misterioso, uma virtude : a Esperança. 

                  Prometeu fora longe demais. Para animar sua criação terrena, quis equiparar-se ao Deus e foi 

aos céus olímpicos e de lá roubou o fogo divino. Desde aí, o Drama da Paz. 

                  Há nessa lenda uma grande semelhança aos dias genesíacos. No Éden havia Paz até que um dia 

essa Paz desapareceu e espalharam-se pela terra todos os males : “ ganharás o teu pão pelo suor do trabalho 

e tu, parirás em dores”. 

                  Desde aí, na ordem competitiva dos valores geraram-se todos os ódios, todas as contendas e 

tudo o que de pior ameaça a Paz no mundo. Resta, porém, um só caminho : a Esperança, essa virtude 

admirável que se encontra dentre as demais virtudes da alma : Fé, Esperança e Caridade. Quem sabe a Paz 

se concentra nos  íntimos arcanos da alma humana? 



                  Por que não procurá-la através da Esperança seguida de suas irmãs a Fé e a Caridade? 

 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 10/01/1986 ) 

 

 

 

                                                                       JORNALISMO 

 

 
                  Duas leituras da semana quepassou, fornecem subsídio à presente crônica. A primeira,são 

três respostas abalisadas à pergunta da “Folha”, sobre jornalismo. Encontramo-nos ali, no tocante à 

participação da colaboração espontânea, para a qual não seexige curso especializado ou técnico,nem nível 

universitário e – nem tão pouco remuneração – malgrado parta desse tipo de colaboração, nos grandes 

jornais de larga circulação, a maior soma do verdadeiro jornalismo.Ali estão agregados a formação 

literária, a correção lingüística, o potencial humanístico e a ética jornalística, tão esgarçada na 

modernidade. 

                     A segunda leitura, é a autobiografia de Paulo Francis, jornalista lido costumeiramente, nem 

sempre – ou quase nunca – aceito em seu estilo aniquilador, livre e desempenado. Mas ele confessa nesse 

seu auto-retrato, o segredo de sua “ verve” insólita e farpeante : lê diariamente uma dúzia ou mais de 

jornais, os mais autênticos e credenciados do mundo e, pelo menos, no original, três ou mais livros 

semanais. 

                    Assim informado, pode ele tecer seus comentários e, como é eclético, pode fazê-los em 

política, problemas sociais, literatura, economia, e quejandos outros temas. 

                    Esse,é o segredo do verdadeiro jornalismo : o estudo constante é a raiz, o fundamento da 

profissão. A regra primeira do jogo é um conhecimento profundo e atualizado, de amplitude geral, ou seja : 

um autêntico humanismo. E, em se falando de humanismo, a abrangência à cultura clássica, contemporânea 

e moderna. A par de tudo isso, o conhecimento de, pelo menos, um ou dois idiomas : francês ou inglês, 

alemão ou italiano, sem se exigir muito, com relação ao latim, nossa fonte histórica. 

                  Outro pormenor importante, é a capacidade plena do entendimento. A interpretação e a análise 

do texto lido, sem que entre nessa análise o individualismo. A análise deve ser serena, equilibrada sem que 

a altere a opinião pessoal do jornalista . Sua  função social é orientar o leitor sem que nisso entre a sua 

intromissão particular. 

                 A ética jornalística é algo importantíssimo. O jornalista é um mestre responsável do equilíbrio 

social. Ele é o arauto da verdade, do bom senso, da paz social. Para tanto, seu linguajar deve ser correto, 

honesto, objetivo, nunca submisso ao sofismo, à solércia, à malícia. O saber comunicar é o atributo maior 

do autêntico jornalismo. 

                 Há no francês uma frase que retrata o escritor e, concomitantemente, o jornalista : “Il est um 

beau parleur” : “ Ele é um bem-falante”. Daí, o “proseur”, em nossa forma vernácula: prosador. O bem 

falante é a pessoa que enriquece a boa prosa, que ilumina o grupo social, que é veiculo de educação e de 

cultura. 

                De um modo geral todo mundo quer ser jornalista. Escrever um ou outro artigo, discorrer sobre 

umou outro assunto, é fácil. Perseverar, no entanto, é difícil. Aos primeiros entusiasmos sucede sempre 

uma acalmia, um relaxamento que se apóia na falta de conhecimentos básicos, da instrução necessária, no 

vazio do autor. O jornalista sem sua biblioteca sempre atualizada, sem suas anotações, seus canhenhos, não 

pode seguir carreira longa. 

                A essência jornalística é, antes de tudo, a continuidade, o fôlego, a perseverança, seguida da 

versatilidade. O autêntico jornalista adentra todos os temas, disseca-os, analisa-lhes as partes, para enfaixá-



los no todo, através de cujo esforço conquista o publico leitor, assume a responsabilidade em que é tido e 

considerado no jornal. 

                Estamos neste começo de ano, voltando à reeleitura habitual, e acabamos de ler, de Humberto de 

Campos autêntico, sua imensa obra escrita em vida, sem os artifícios de Chico Xavier. Escritor e jornalista 

autêntico, formado na luta pela vida, sem diplomas técnicos ou universitários, Humberto de Campos é o 

protótipo do verdadeiro jornalista. Membro da Academia Brasileira de Letras, é patrono da Cadeira  10, da 

nossa Academia, hoje ocupada pelo Prof. E Músico Aécio de Souza Salvador. 

 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 17/01/1910 ) 

 

 

 

                                                               AUGUSTO   RUSCHI 

 
 
                         Perdido, por injunções políticas da  época, Victor Hugo entregou-se, nas solidões de 

Guernessey, ao estudo do homem e da imensa obra shakespeareana. Empolgado com a grandeza dovate 

inglês, comparou-o com as sempre misteriosas e assoberbantes grandezas do mar. E chamou-o “homem-

oceano”. 

                        A magnitude do homem está no valorde sua obra. O homem passa. Sobrevive no tempo e no 

espaço a grandeza de sua vida. Em todos os setores da sabedoria humana há, realmente, “homens-oceano”. 

Está enfermo o septagenário cientista dos beija-flores – Augusto Ruschi, a quem há nove anos 

atrás,dedicamos nossa modesta crônica. Naqueles dias, ameaçou suicidar-se e o faria, se o governo do 

Espírito Santo levasse a termo, a tentativa de transformar todo o seu trabalho cientifico de uma vida inteira, 

numa plantação de palmitos, industrializável e rentável. 

                       Augusto Ruschi, cuja biografia inteira não cabe numa crônica, é nome por demais conhecido 

na esfera cientifica internacional. A ele acorrem, de todas as partes,nomes respeitáveis da Ecologia 

mundial, que vêem na Amazônia e demais regiões brasileiras, a razão do equilíbrio ecológico do planeta 

Terra. 

                      Pois bem : Ruschi é professor-titular da UFRJ, porém tudo abandonou para integrar-se à faixa 

atlântica do Espírito Santo, onde fundou numa reserva ecológica de 156 hectares, o Museu Melo Leitão. 

Dedicando-se à fauna e à flora riquíssima da região, no imenso parque fixou sua morada e lá construiu uma 

obra cientifica inigualável : catalogou mais de 20.000 árvores e, fato raro, selecionou cerca de 600 espécies 

de orquídeas. No Museu por ele criado, funciona uma biblioteca de Botânica e Zoologia e um Laboratório 

de alto nível. Para lá dirigem-se os estudantes do País, ávidos pelo aprimoramento das teses, na certeza da 

pesquisa autêntica e na expectativa feliz do doutoramento.  

                     Augusto Ruschi é um sábio e um mestre paternal. Tem muitas obras editadas eem elaboração. 

Graças à nobreza de seu trabalho, com ele convivem, soltos e livres na lepidez de seus minúsculos 

corpos,cerca de 39 espécies de beija-flores, 32 das quais,alegram a vasta varanda de sua residência. O 

imenso parque possui outras espécies de aves nativas que ele defende com a própria vida: tucanos, de peito 

branco e de peito amarelo; araras belíssimas, jacupengas, papagaios, caborés, juritis e irerês. 

                     A ameaça governamental de transformar numa plantação de palmitos aquela maravilha 

ecológica, suscitou um vivo protesto da juventude estudiosa carioca, e, na ocasião, vinte ônibus partiram da 

praça do Lido-Rio e se dirigiram a Vitória, levando em mãos, um abaixo-assinado de mais de 10.000 

assinaturas num protesto solene pro-Santa Lúcia, onde se localiza o parque ecológico. Mais eloqüente foi, 

todavia, a manifestação de apoio e carinho que recebeu o sábio professor Augusto Ruschi. 

                    Livre da ameaça de plantação de palmitos, prevaleceu a Ciência contra a mediocridade 

administrativa da ocasião. Agora,está enfermo, e gravemente enfermo, o Prof. Augusto Ruschi, vitima da 



própria Ciência que ele tanto defende. Em pesquisas há anos já, pelas matas da Serra do Navio, no Amapá, 

foi contaminado pela  peçonha dos sapos dendrobatas. O veneno se inocula pela epiderme e se localiza no 

fígado gerando um lento e gravíssimo processo que debilita a vitima lentamente. 

                   A noticia entristeceu todo o Brasil, pois o professor Ruschié credor da juventude estudiosa 

brasileira. Como todo sábio, é homem pouco comunicativo,cônscio de seu trabalho e incansável defensor 

do potencial magnífico que na fauna e flora brasileira se caracteriza. 

                   O alcance da moléstia junge-se mais à farmacologia indígena dos índios Waipi, de difícil 

acesso, aos quais já recorreu o Governo da Republica, numa inequívoca demonstração de humanitarismo e 

respeito à grandeza sem par do grande sábio, espelho brilhante do “homem-oceano” de Hugo. 

                  Mais uma vez esta coluna, sensível à magnitude do espírito, presta sua deferente homenagem ao 

ilustre homem daCiencia, uma vitima a mais, na imensa galeria dos sacrificados por amor à Natureza. 

 

 

                                                                                        (  A  Gazeta de Botucatu – 24/01/1986 ) 

 

 

 

                                              COISAS    ACHADAS    NO     LIXO 

 

 
                  Vez por outra os jornais noticiam os achados nos montões de lixo que a Capital despeja 

através dos sacos plásticos colhidos pelos caminhões possantes que o depositam em locais distantes, que 

são, de ordinário, vasculhados pelos catadores miseráveis, sempre em busca do aproveitável. 

                      A lista publicada é das mais surpreendentes, excluindo aqui, o que sobra e vai para o monte 

em restos de comida. Joelmir Beting, numa de suas sempre interessantes crônicas, analisou e estimou o que 

se joga fora, num centro metropolitano como Nova Iorque : os sobejos encontrados num dia, dariam para 

alimentar uma favela, folgadamente por vários meses, uma inteira favela novaiorquina. 

                     Mas essa, é outra historia. 

                     Referimo-nos aqui, aos achadosno lixão da velha São Paulo. Industrializados, esses restos 

inúteis, fariam a fortuna de antiquários – paradar-lhes um nome genérico. São finas porcelanas em 

estatuetas, imagens quebradas, vasos, pratos, terrinas, travessas; delicados cristais lavrados separados do 

gargalo, das bordas, metais variados, desde fios elétricos, canos, conexões, tesouras, talheres, pedestais 

quebrados, peanhas e mesmo jóias: correntes, colares, bijuterias, brincos desparelhados, e tudo o mais que 

o consumismo desenfreado dos nossos dias desqualifica e remete ao lixo como inservível, descartável e 

inútil. 

                     O interessante é que numa dessas listas publicadas, mencionou-se o número de alianças – 

digamos mais elegantemente- perdidas! O “décor” pessoal já não conta com esse delicado aro de ouro – 

geralmente do mais fino quilate. É algo que se descartou, deixado negligentemente nos bordos da pia do 

banheiro ou num vitrô qualquer da cozinha e após, esquecido. É assim mesmo! A aliança matrimonial 

trocada em momentos de tanta euforia, já perdeu seu intriseco significado. Vale tanto quanto uma bijuteria 

qualquer. 

                    Foi-se o tempo em que se via com bastante compreensão, a viúva inconsolável conservar em 

seu anular esquerdo, bem pertinho da sua própria, a aliança deixada pelo esposo, no derradeiro adeus da 

agonia. Essa é também, outra história. 

                   Agora , para valer mesmo, a aliança primeira tem que ser adornada de outra mais: a de 

brilhante. A primitiva, simples aro de ouro puro, límpida, reluzente ao sol, essa, já perdeu sua atualidade. 

Ou o seu puro, original, significado? 

                   Vem de longe, o uso da aliança. Perde-se no alvorecer dos primitivos tempos. Velha e preciosa 

gravura pintada de memória, segundo a tradição por São Lucas, dá-nos a Virgem Maria trazendo ao colo o 



Menino. É o único retrato, na riquíssima iconografia da Mãe de Deus, em que ela exibe uma jóia : o anel de 

noivado. 

                    Nesse pequeno detalhe está toda a inteireza da Virgem tão vilipendiada pela esquizofrenia 

desvairada da modernidade. 

                    Uma das mais belas pinturas de Antonio Allegri, “il Correggio” da bibliografia renascentista 

encontra-se hoje, após inúmeras andanças, no Museu do Louvre. Estampa os Esponsais de Sta. Catarina”, 

em que o Menino, orlentado pela Mãe , coloca no anular direito da virgenzinha, o anel de noivado. 

Noivado místico que lhe abrirá a ela, a santinha, o martiriológico futuro. 

                    Daí, no profundo significado, o ato sacramental do matrimônio, misto de alegrias santas e 

muito sacrifício. A que o feminismo exacerbado dos nossos dias repudia e manda às favas o heroísmo 

conjugal. 

                   O Cristianismo que dignificou a mulher roubando-a do primarismo escravisante de outras eras, 

exaltou-a do primarismo escravisante de outras eras, exaltou-a na cátedra da família santificando-a pelo 

matrimonio e pela conseqüente maternidade. Perdidos ambos – matrimonio  e maternidade – no maremoto 

da evolução a que assistimos, passou a aliança – o anel matrimonial – a ser mera figura descartável. Daí, 

para o lixo. 

                  Exemplo nobre de amor profundo, porém, infeliz, num enredo que será jamais entendido a não 

ser sob a analise complacente do platonismo puro, foi o do Conde de Ferzen, diplomata em Paris, e de 

Maria Antonieta, rainha de França. No mais límpido e sentido encontro trocaram-se mútuas alianças que 

traziam gravada, uma bela frase: Tutto a te me  guida. 

                  Mas essa também, é outra história. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 31/01/1986 ) 

 

 

 

                                                      A   CAVEIRA 
 

 

               Foi encontrada em São Paulo, num dos orelhões da cidade, uma caveira. Segundo o noticiário, 

uma autêntica e legitima caveira de olhos esbugalhados, sem o septo nasal, num estratificado riso 

rinchavelhante, a desafiar nos maxilares rasgados, os Mistérios da Vida. 

              Um crâneo autêntico, sem o artificialismo do gesso ou de outro material qualquer de confecção 

artesanal. Não. Essa, a caveira encontrada, é autentica. Segundo o noticiário, deve ter sido furtada de 

museu anatômico de alguma faculdade; ou de gabinete de cientista, ou mesmo, de ossário. De qualquer 

forma, uma profanação. 

             É caveira verdadeira e como tal. Mereceria um mínimo que fosse, de respeito e consideração. 

             Essa infeliz caveira deve ter tido  seu dono. Não se faz assim presente, num golpe fantasmagórico, 

num orelhão da cidade. Primeiramente, fez parte de um corpo humano, de um ser. Abrigou o emaranhado 

de um cérebro; teve percepções; vibrou nos cinco sentidos; intuiu, pensou, raciocinou , manifestou-se, 

amou, chorou, sentiu. Viveu. 

            Teve inteligência, pode discernir, escolher a própria forma exixtencial, movimentou-se, viajou, 

cansou, adoeceu, morreu. Talvez pobre rebotalho humano, andejando daqui para ali, morto sem sepultura, 

ou ainda sem identificação, fazendo parte daquela legião sem nome que recebe as intenções da “missa do 

cadáver”, a cerimônia anualmente realizada nas faculdades de medicina, na intenção da alma dos corpos 

que a Anatomia disseca nos anfiteatros apinhados de estudantes. 

             Há tanta coisa a pensar de uma pobre caveira deixada, quem sabe? Por descuido, num orelhão 

telefônico quando o diálogo, sob forte tensão de um lado e outro da linha tenha sido mais emocional a 

ponto de ser esquecida como um objeto qualquer, guarda-chuva ou bolsa. 



                   Há Carnaval nas ruas e tudo leva a crer que a pobre caveira seria o acessório de um 

transloucado Hamlet já fantasiado para o famoso “ Ser ou não Ser” num baile de clube fechado. 

                   Ou um exaltado romântico byroniano, a valer-se da confusão dos blocos e cordões que 

perpassam as ruas, para tirar-lhes o sabor da alegria, ameaçando-os com a verdade da precariedade da Vida 

e seus prazeres. Tudo pode ser. 

                  O Carnaval que hoje se expressa num incontrolável delírio popular empolga todas as classes, 

sem duvida. Traz em seu acervo uma estranha nomenclatura de trajes e fantasias que invadem ruas, praças, 

clubes, haja vista para o baile dos horrores, realizado em exóticos ambientes, numa miscigenação – ou 

melhor – numa promiscuidade aterradora. Ali se encontram e se confraternizam os horrores apocalípticos, a 

mais livre e escandalosa simbiose de “franksteins” e vampiros; monstros e beldades, feiticeiros e mulher-

aranha. 

                Uma atração muito forte exerce a Morte no torvelinho carnavalesco onde o “vale-tudo” é uma 

explosão de alegria, prazeres, vida. É o momento em que cada participante se esquece dos problemas, do 

dia a dia do trabalho, das lutas pela sobrevivência e daí, põe a nu, seus múltiplos recalques freudianos. 

               Uma caveira é sempre uma premonição, é uma chamada para a ilusória alegria de uma farsa e que 

tudo, ao depois, volta à triste realidade, que a Vida continua. 

               Que usassem os foliões fantasmas de Morte ou caveiras de artesanato, tudo aceitável. Mas valer-

se de crânios humanos   reais, para a farsa carnavalesca, isso é inadmissível. É demais. 

 

                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 07/02/1986 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                   DISCURSO    DE    PARANINFO 

 
                                                                                ( Excerptos dos Cadernos de Antonio Maria ) 

 

 

                    “ O século passado foi o século dos grandes homens e dos pequenos problemas. O século atual 

é o século dos grandes problemas e dos pequenos homens”. Assim disse Churchill, com acerto. 

                   Ainda não se haviam dissipado nos céus, os clarões fulgurantes de Nagasaki e Hiroxima 

anunciando a entrada da Humanidade na Era Atômica. Ainda não se haviam diluído no ar as últimas notas 

dos clarins anunciando o fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda chegavam aos nossos ouvidos as palavras 

dos arquitetos da Vitória, anunciando um mundo melhor, sem guerras, sem campos de concentração, sem 

violência, sem colonialismo, sem doenças, sem misérias, sem analfabetos – um mundo em que os direitos 

humanos seriam respeitados – enfim, um mundo que todos nós desejávamos, queríamos e ainda queremos. 

                  Naqueles idos tempos eu me achava na posição em que agora estais : ouvindo as palavras de 

meu paraninfo de então, o saudoso Prof. José Martins, a quem tanto deve o Ensino Comercial de nossa 

cidade e que nos dava na ocasião, os últimos conselhos. Dizia-nos ele entre comovido e apreensivo, da 

sorte que tínhamos pois íamos enfrentar um mundo novo em que a Ciência , a Tecnologia e a Informática 

nos proporcionariam meios inimagináveis de Desenvolvimento e Progresso e que, se soubéssemos nos 

aproveitar, usando apenas coisas essenciais ao nosso subjetivismos individual : a eficiência profissional e a 

honestidade, teríamos tudo para vencer e sermos úteis a Deus, à Sociedade e à Pátria. 

                 Pois bem : a Ciência e a Tecnologia nos deram o progresso cientifico mas criaram uma nova 

classe social – a dos Tecnólogos e dos Teenetrônicos ( termos inventados nos Estados Unidos ) e eles 

passaram a determinar o procedimento dos governos e, num futuro não muito distante, dominarão as 

grandes massas, que essas, continuarão indo às escolas, continuarão a fazer de conta que existem – pura 



ilusão! – pois que a elite tecnológica irá, pouco a pouco, de forma incontrolavel e irresistível, a decidir por 

todos! 

               O mundo maravilhoso e utópico que nos foi prometido esse, jamais será atingido. Nunca tivemos 

um minuto de Paz! 

               Os campos de concentração desapareceram da forma apenas aparente, para dar lugar a uma forma 

sutil e impressionante de alienação dos direitos humanos; da liberdade dos povos; da, pelo menos, antevista 

sonhada Cidade de Deus onde todos gozariam da plenitude do bem estar, da felicidade pessoal, no justo 

usufruto do Bem Comum! 

              A violência atingiu as raias do desespero; o colonialismo mercantilista foi substituído pelo 

colonialismo industrial dando início a uma nova forma de exploração que culmina como imperialismo que 

explora a mão de obra barata e farta do Terceiro Mundo.  

             As doenças não foram erradicadas. Grande parte de nossa população é analfabeta. A miséria já 

ameaça a segurança das nações. Os direitos humanos são espezinhados a todo momento. A corrupção deixa 

os porões infectos do submundo e passa a habitar palácios e finas residências. Bem presentes estão nestes 

dias, os vaticínios doloridos do grande Mestre Rui Barbosa : “ Dia virá em que o homem vai ter vergonha 

de ser honesto!”. 

              Não vos iludo. Na complexidade ambiente, haveis de revelar o que realmente sois. A esperança de 

um mundo melhor está em vossas mãos. De como havereis de vos portar, frente à simples e tão 

proporcionada coluna do DEVE e do HAVER. Eu vos apresentei o lado negativo do comportamento 

humano na esperança de que, em vossas mãos , bem como na de milhares de formandos deste imenso 

Brasil, se recomponha o mavórtico cenário da situação nacional. 

              Tivestes a sorte extraordinária de freqüentar o Colégio La Salle. Alimentastes-vos daquela 

Espiritualidade que faz nobres seus grandes mestres e professores. Estou certo de que vencereis na vida 

profissional manobrando apenas duas armas simples e fundamentalmente pessoais : Eficiência profissional 

e  Honestidade. 

 

                                                                                 ( A Gazeta  de  Botucatu  -  14/02/1986  ) 

 

 

 

                    CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE  

                    DOM FREI LUIS MARIA DE SANTANA 

 

 
            O mês de Março a entrar, estará marcando o transcurso do Centenário de Nascimento de Dom 

Frei Luis Maria de Santana, o Bispo que ocupou um lugar marcante nos anais desta cidade. 

                Nascido em Santana Del Boschi – Itália – veio trazido pelos pais ainda criança, e em Araraquara 

decorreu sua infância . Bispo capuchinho da Ordem Franciscana teve participação destacada quando da 

inauguração do novo templo botucatuense – o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Orador oficial da 

solenidade, Frei Luis impressionaria a elite daqueles tempos, pela riqueza oratória, traço que o distinguiu 

durante sua vida sacerdotal. 

              Para aqui designado quando da substituição de Dom Carlos Duarte Costa, veio da rica Uberaba 

para uma diocese falida e comprometida. Seu trabalho maior foi a recomposição da Cúria e a rehabilitação 

da imensa região diocesana.  

              Não o fez sem sacrifícios. Mas ao final de apenas alguns meses via seus esforços coroados de 

êxito. 

             Floria de novo a religiosidade e impunha-se a vasta seara pela integridade e respeitabilidade 

readquiridas. Trabalho doido e estafante. Teve como colaborador de inestimável valia, o sempre lembrado 



e querido Emilio Pedutti, dinâmico, empreendedor, de larga visão econômica. Quando se restabeleceu, o 

Bispo já estava enfermo. Fôra demasiado o sacrifício e o coração combalira. 

                Tomou sobre os ombros a construção, de há muito abandonada nos alicerces, da nova Catedral. 

Trabalho árduo. Para tanto ele viajou e viajou muito. Sua extraordinária oratória levava-o a convite, para 

longes terras. Pregou retiros, fez conferencias, compareceu a cerimônias oficiais, organizou o 1º Congresso 

Eucarístico Diocesano, mobilizou multidões, atraiu para a cidade, nomes ilustres do clero brasileiro e da 

política nacional. Era benquisto e respeitado nas altas esferas do País. 

              Conquistou  sobretudo, a juventude estudantil de Botucatu. O incentivo era a imprensa. Seus 

escritos precisos e preciosos eram avidamente lidos e uma onda entusiástica levava a mocidade a escrever, 

a criar, a produzir. 

              Ele instituiu, na Semana Santa, o Sermão das Sete Palavras. Antes mesmo, durante a Quaresma, 

ilustrava a Via Sacra promovendo a seriação admirável dos sermões  sobre as Dores de Nossa Senhora. 

Havia devota  freqüência , ávidos todos por beber-lhe o pensamento cristão comparável a Bernardes. 

Naquele tempo a oratória sacra era atuante. 

              Não havia como hoje, o recurso da gravação. Mas a mocidade entusiasmada valia-se da 

Taquigrafia e por isso, pela dedicação de duas excelentes estudantes : Zélia Meira Coelho e Maria Inês 

Galvão, fixou-se a palavra admirável de Dom Luiz Maria de Santana, em dois valiosos Cadernos já 

traduzidos, que avaramente conservamos. Neles está a palavra captada, a seriação continuada dos seus 

Sermões de Ouro. Falta-lhes hoje, a voz clara, serena, precisa, que à simples leitura incorpora-se pela 

memória auditiva e de novo ressoa-nos aos ouvidos na fluência elegante, concisa e brilhante do grande 

orador sacro. 

             Ao ler hoje seus admiráveis Sermões Quaresmais ou a memorável oratória do mês mariano, 

sobram-nos sobejas emoções na evocação dos grandes momentos vividos à doce influência do saudoso 

Bispo. 

             Gostaríamos de submeter à apreciação e juízo de Maria Amélia Blasi de Toledo Piza o valioso 

trabalho de Zélia e Maria Inês, para que o Departamento de Cultura Municipal, tão bem dirigido e 

orientado pela sua Diretora estudasse os meios de uma publicação comemorativa do transcurso da data, a 

se aproximar. 

             Seria uma justa homenagem ao grande Bispo que tanto fez pela  cidade e pela Religião, credor de 

nossa eterna e  sincera veneração. 

 

                                                          ( A Gazeta de Botucatu – 21/02/1986 ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

                                                        GASTÃO    DAL      FARRA 

 

 
                     Que nos unia uma profunda e sólida amizade seria fraco argumento para estes instantes. 

Havia algo mais, uma afinidade remota que nos aparentava e que tinha nele a viva expressão cavalheiresca 

que se sobressaia dentre seus muitos e autênticos atributos. Uma distante Varoli – Cezira – casara-se com 

um também distante Rizzo – José – lá pelos princípios do século. Ambos, pelo lado materno. 

                          Por isso encontramo-nos amiúde , em nossa longingua adolescência, junto ao leito do 

Afonso – primo comum – tuberculoso e pobre. Aprendemos a aquilatar-lhe os tesouros do coração, vendo-

o fazer rir o enfêrmo, pelas mil formas e sortilégios que ele improvisava naquela sua mal disfarçada 

sensibilidade de alma magnânima, grande e infinitamente emotiva. Todas as tardes, após as aulas da 

Normal, o estudante descia à casinha humilde e por horas assistia, naquele seu modo descontraído e alegre,  

o jovem consumido pelas febres e hemoptises. 



                         Querido e admirável samaritano! Que as portas da Eternidade feliz se lhe abram na 

luminosidade de tanto altruísmo! 

                         Mais ainda que a afinidade, crescemos juntos na saudosa Curuzu de tantas e tantas 

imorredouras saudades. Ele animou a rua poeirenta com as ruidosas partidas de futebol de garoto. Pelas 

noites tranqüilas, o violão e a sanfona acompanhavam a voz romântica do cantor sentimental e amoroso. 

                         Fez-se adulto. Casou-se . Encontrou na Jesusmina, a alma irmã que lhe completava os 

arroubos da sentimentalidade, da inteligência e da arte. E vieram as filhas. Quatro Marias, na continuação 

esplendida de um mundo familiar alegre , descontraído, maravilhoso, feliz. 

                         Seus muitos dotes inatos, levaram-no a professor de desenho do La Salle e de desenho 

industrial, na antiga e renomada Escola Dr. Armando Salles de Oliveira. Além de reconhecido mestre, fez-

se o incrível amigo dos alunos, herdeiros de sua cultura e de seu talento. Lá se aposentou como Secretário 

da Escola. 

                        Homem dos sete instrumentos, ele foi um habilidosissimo artista do pincel, do entalhe, da 

caligrafia, da gravação, das ilustrações brilhantes, dos pergaminhos. Em seu atelier que freqüentamos 

sempre com imenso prazer, dele saiamos mais contagiada pelo seu humor sadio, sua filosofia alegre, sua 

conversação brilhante e irradiante simpatia. 

                        Apaixonado do folclore caboclo entremeava a prosa caipira com os dialetos peninsulares 

que ele manejava com perfeição. Imitador e piadista, músico e cantor, foi a seu tempo um autentico “show-

man”, capaz de uma programação completa em espetáculos beneficentes aos quais nunca se furtou. 

                       Estudioso atento prestou sua valiosa contribuição à História de Botucatu coligindo e 

editando toda a obra de Angelino de Oliveira espalhada e perdida pela boêmia incorrigível do Autor. Na 

voz de Maria Lúcia, essas composições transpuseram fronteiras e se englobam hoje ao cancioneiro 

universal. 

                       Foi o desenhista-autor inconteste do Brasão e Bandeira do Município que a mediocridade de 

então substituiu, anulando-lhe a legítima autenticidade. Quando a reação popular exigiu a volta, perpetuou-

se mediante concurso popular, seu nome, nos anais botucatuenses. O primitivo brasão fixado às portas do 

primeiro centenário da vida botucatuense malgrado as imperfeições heráldicas, marcou-lhe afetivamente a 

perpetuidade. 

                     Colaborador assíduo e gracioso da Academia Botucatuense de Letras, fixou seu nome na 

crônica acadêmica, oferecendo-lhe o brasão respectivo que é uma legitima e artística obra de arte, pela 

síntese bela e elegante. 

                     Com o seu desaparecimento inesperado, encerra-se mais uma brilhante e nítida página da 

História de Botucatu.  

                     Gastão. 

 

                                                                                    ( A Gazeta  de Botucatu  - 28/02/1986 ) 

 

 

 

                                                            AUTENTICIDADE 

 

 
                    Basta  que se leia os jornais diários para que se verifique sem nenhum exacerbado 

pessimismo, mas ao contrário, se constate com absoluto senso de realidade, que o mundo caminha a passos 

largos para a desintegração e o rompimento definitivo das normas que o prendiam ao circulo da rigorosa e 

homogenea disciplina equilibrada na ordem, na justiça, na vida social. 

                                   É obvio. Vamos caminhando para uma civilização amorfa em que os valores 

materiais abafarão o pouco que restou de um mundo sensível, ético, equânime, onde havia o amor a Deus, à 



Pátria e ao semelhante. Hoje estamos reduzidos, em fase de transição histórica, a meras testemunhas 

embasbacadas ante a derruição lenta e segura, de uma época  que não mais voltará. 

                                   Só não se apercebem disso, os que realmente não querem entender. Não se lê – e não 

interessa ao sensacionalismo da imprensa – a notícia de uma vida pura, de um gesto bom e altruísta, de um 

exemplo nobre de trabalho honesto. Se o registram, é com aquela irrelevância que se confunde, em letras 

mínimas, como anúncio barato de um produto qualquer. 

                                  Hoje o que vale e dá ibope, é o sensacionalismo jornalístico, em que o misero repórter 

invertendo as palavras, curioseando o indevasável, subverte a verdade e dá o ”furo” que o torna o herói 

fugaz da notícia espantosa. Palmilha-se assim, de escândalo em escandalo – que esses, sim! Dão vendagem 

de jornal e lucro! Desse torvelinho de notícias, explode nauseabundo o caos em que se atola o super-

homem existencial. 

                                 Nos nossos tempos de serviço público federal tínhamos sob nossa orientação, uma 

jovem que antes fora nossa aluna também. Teimava ela em ser “autêntica” rebelando-se à austeridade 

familiar e ao ambiente em que se reuniam por oito horas diárias os demais colegas, formando senão uma 

família, pelo menos um grupo amigável de compreensão e mutua estima. 

                                 Mas em que consiste – perguntavamo-lhe – a autenticidade de vida? Ela se perdia no 

emaranhado das causase efeitos,explodindo oser de vinte e tantos anos em sorver a todo fôlego os prazeres 

da vida. A semente existencialista de Kierkegaard fervia-lhe o sangue naansia de “fazer tudo o que lhe 

viesse à cabeça”. 

                   -            E Deus? Ah! Esse, ficaria para a velhice, pois ela não sabia ao certo, se Ele existia. A 

moral religiosa , dizia-nos, na sua incipiência risível , era algo constrangedor e repressivo às exigências da 

sua idade a florir.  

                                Quer-nos parecer que esse modelo da época, de transgressões e demolições do edifício 

ético vem se sublimando e alastrando, causa única da defazagem da inteligência que em prismas era 

distinguiu o homem, na escala animal, dos seres irracionais. 

                                É um anacronismo. Mas se manifesta na irracionalidade do mundo moderno, 

enriquecido embora das conquistas inimagináveis da Ciência e da Técnica atuais. 

                                Não há peias para a ambição e a fortuna fácil. Para tanto, usam-se meios os mais 

radicais que comprometem a respeitabilidade profissional das chamadas classes nobres. A violência 

prolifera e vara todos os desvãos. Daí, a insegurança generalizada. Hoje, mata-se até por desconfiança. O 

noticiário jornalístico que o diga. 

                               O comportamento social rege-se pelo “mais bem”. A pobreza prolifera revoltada, não 

tanto pela miséria em si, mas pelo que se não tem e os outros tem em abundância. O difícil é encontrar-se a 

pobreza humilde. 

                                A liberdade desempenada e a auto-suficiencia,roubaram à criatura os últimos 

resquícios do pudor e da decência. Que o diga a reportagem do último carnaval em que foi concedido à 

mulher o tornar-se facilmente desfrutável. 

                               As  novelas por isso, retratam a permissividade dos tempos. Isso é “autenticidade”. 

 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 07/03/1986 ) 

 

 

 

 

                             ACADEMIA    BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 

 
                 



                                   A Academia Botucatuense de Letras reinicia suas atividades normais, no momento 

exato em que comemora seus vitoriosos quatorze anos de existência.  

                                  Em 1972, um grupo de intelectuais fundavana cidade osilogeu há tanto tempo 

sonhado para seus foros de civilidade e cultura.      

                                  Um ano após,em 17 de março de 1973,perante delegações luzidas da Academia 

Piracicabana de Letras e da Academia Paulista de Letras, o Prof. Antonio Chiarini empossava na 

presidência da ABL, segundo as normas tradicionais acadêmicas, o ilustre homem de letras – Dr. Antonio 

Gabriel Marão – que até hoje ali se mantém, por seus indiscutíveis méritos pessoais.     

                                  E graças a seu dinamismo, à sua prodigalidade e ao seu cavalheirismo inato a 

Entidade atingiu e firmou sua estabilidade. 

                                  Passaram-se já, quatorze anos e, de conquista em conquista, a Academia Botucatuense 

de Letras firmou-se no conceito público como o seu maior índice de intelectualidade. Pelos já incontáveis 

serviços prestados à Cultura impôs a cidade no rol dos grandes centros do Interior paulista. 

                                 Quatorze anos já, enfrentando não sem dificuldades, os tropeços naturais a que se 

submetem entidades culturais de natureza especialmente intelectiva. Trabalho lento, meticuloso, na justa 

apuração de seus reais valores. Os dois volumes de atas que possui a Entidade, consubstanciam sua 

história, as lutas, os entraves que se opõem na objetivação feliz a caminho do futuro. Essas mesmas atas – 

como testemunho histórico – assinalam o valor de seus membros e sua representatividade nos meios 

culturais do País. 

                                 A mesma Diretoria empossada naquela distante e gloriosa data, mantém-se firme e 

coesa, pela quarta vez reeleita,assegurando à Academia as razões de sua feliz estabilidade. À testa dela, na 

Presidência com direitos incontestes à vitaliciedade, o emérito Juiz Dr. Antonio Gabriel Marão.   

                                Na história de todas as Academias há sempre um tópico especial a seus presidentes. 

Segundo a crônica, eles se tomam de tão profunda convicção da sua vitaliciedade que se tornam 

absolutamente donos do cargo em que os conservam a estima e a unânime eleição de seus pares. 

                               O Presidente Marão fez-se credor absoluto da deferência e da estima que goza junto a 

seus companheiros. 

                               Essa vitaliciedade é compartilhada por Dona Lídia, querida de todos, colaboradora fiel e 

entusiasta do esposo, participando de suas atividades sociais e culturais, sempre presente entre os 

acadêmicos . Razão pela qual, são ambos, carinhosamente chamados os pais da Academia. 

                              Sem esse calor sincero e afetivo, não sobreviveria a ABL. Disso, todos sabem. E muito 

os dignifica a ambos.  

                              Por isso,a carinhosa homenagem de que serão alvo no próximo domingo, dia 16 – às 

doze horas – na Sede Social do Botucatu Tênis Clube, reunidos todos os acadêmicos num almoço, “em 

petit comité”. 

                              A ocasião propicia ainda uma homenagem a dois de seus Membros Efetivos : Dom 

Vicente Marchetti Zioni e Revdo. Francisco Guedelha. A ambos, pela expressividade de dois marcantes 

aniversários. 

                              A S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, pela data 

a transcorrer, de seu Jubileu de Ouro Sacerdotal. Antecipando-se, a Academia Botucatuense de Letras  

presta-lhe reverente homenagem. 

                              Ao Revdo. Francisco Guedelha, igual homenagem lhe é tributada, pelo transcurso de 

seus setenta anos de idade, ocasião em que, pelos cânones evangélicos é jubilado o Ministro, honraria das 

mais nobres, objeto também de comemorações especiais.  
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                                               AS   TESTEMUNHAS   DA   PAIXÃO 

 

 
                        Há uma lenda que corre mundo e que tem sua origem no depoimento verz de uma 

testemunha perplexa,perdida entre a multidão que assistiu comovida e receiosa,ao lento caminhar de cristo 

para o calvário. 

                              Transmitem-na de geração em geração, a baixa voz, sussurrada de pais a filhos, nas 

noites gélidas do inverno cruel, quando o vento rijo ameaça os caixilhos e as crianças se aninham no seio 

materno, ouvindo-lhe ao doce conchego, a tradição oral que vem do fundo dos séculos. 

                              Nem todos os historiadores de Cristo a mencionam. Mas sentem-na. Há em sua textura, 

algo assim que se traduz por um anátema. Na profunda penetração de sua mensagem ela atinge a 

suscetilidade do sábio arvorado na materialidade fria e teimosa de sua oniscência e comove a 

espiritualidade mansa e envolvente dos santos. 

                              Papini só, a cita, dedicando-lhe na racionalidade analítica da “História de Cristo” um 

belo e comovente capítulo. Contudo, não a incorpora dentre “As Testemunhas da paixão” quando por certo, 

deveria lá estar, porque o Briareu atravessa os séculos e vive até nós, no seu eterno e trágico andarilhar 

pelo mundo, solitário, inseguro e apátrida. 

                              Naquele dia dramático, o povo hebreu escolhera a sua sorte. Desafiara a pusilanimidade 

de Pilatos proclamando alto e bom som : “ que recaia seu sangue sobrenós e nossos filhos”. O julgamento 

findara. 

                             Agora, o Condenado caminha a pleno e radiante sol de abril, em pleno meio-dia de 

Parasceve, as tortuosas ruas de Jerusalém. A multidão apupa-o. Quis ser rei dos judeus e nem sequer 

agüenta o peso da trave nos ombros feridos. 

                             Já caira uma vez. O centurião a cavalo, vislumbrara, afastado da multidão, o cirineu de 

volta do campo. Recruta-o, homem robusto e forte, e o obriga a carregar por espaço, o madeiro pesado. É 

preciso poupar o Condenado. Urge levar até o fim, para exemplo da multidão, o drama do Calvário. 

                             O Condenado soergue-se arfante. Deve envergar de novo, a trave maciça. No rosto 

tumefacto, o olhar triste e baço mistura as lágrimas de dor ao sangue que escorre da testa chagada. Move-se 

com dificuldade. 

                             Nisso, um judeu escarninho e apressado, rompe a multidão e o incita maldoso. Quer 

varar o caminho mas a Vitima tropeça  lhe embaraça os passos. Impiedoso e cruel, fustiga-o blasfemo: 

-                         “ Eia! Sus! Caminha depressa!” E o empurra desapiedado. A fria maldade acirra as 

Potestades. Cristo olha-o desalentado e triste. 

                            Num frêmito de maldição, o judeu cruel sente nalma uma voz misteriosa que lhe vem do 

Alto: - E tu caminharás até quando eu não voltar! 

                            Algo de muito profundo no olhar do Condenado penetrou ao intimo, o Briareu que sentiu 

fundo em seu espírito o anátema divino. 

                            Carregava ao ombro, o filho pequenino. Depô-lo ao chão e saiu a andar, a andar solitário 

e perdido, ruminando infeliz a trágica sentença. 

                            Que como herança satânica se lhe pespegou ao sangue e se transmitiu para todo o sempre 

à raça infeliz. Briareu, é o nome do judeu sem alma. E se traduz, pelos tempos em fora, como : aquele que 

empurrou Deus. 
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                                                                A    DIVINA    FACE 



 

 
                       Todos tentaram, em vão, descrevê-lo. Em auxilio da palavra sempre limitada e parca, 

vieram as expressões antropomórficas da pintura e da escultura. Empenho nobre, porém, vão. Seus traços 

fisionômicos não se definem nas perspectivas ou jogos de luz. Sua Divina Face, sentimo-la, não a tocamos. 

                             Mestres pintores e escultores enriqueceram as galerias e murais. É certo. Mas o 

subjetivismo de Seu Olhar, não depende das manifestações artísticas do homem. Transpira sua Face algo 

de irreal e fugidio, que só a alma apreende e sente. Sua Divina Realeza, suas atitudes, seus gestos, são 

intraduzíveis na plasticidade da escrita, das tintas e dos cinzéis. 

                            Os Evangelhos não o perfilam. E a suprema tentativa humana de lhe retraçar os traços se 

frustra e se definha. Nem seus grandes detratores o conseguem. Renan, dizem, enterneceu-se descrevendo-

o. 

                            As várias escolas da pintura, retratam-no consoante as tendências étnicas dos artistas. A 

escola flamenga e a alemã, dão-no de cabelos alourados, de clara e rosada epiderme. Temos sob os olhos, 

“A Virgem do Pardal”, obra célebre de Dürer, em que Mãe e Filho exibem os flavos cabelos dourados. A 

escola francesa e italiana, a que se juntam os pintores espanhóis, pintam-no trigueiro, de cabelos escuros. “ 

A César o que é de César”, de Ticiano,  apresenta-nos um Cristo de face serena, circundada de finos e 

sedosos cabelos negros que lhe destacam o amorenado pálido das faces judias. Assim é. Mas tudo em  vão. 

São fugidias  reproduções humanas. 

                           No Presépio nós O vemos circundado daquele halo misterioso de criança grácil, de olhos 

divinais, refletindo os derredores lábios de carmim, num babujar mimoso, gestos vagos de um pequenino 

ser recém-nascido. 

                          Durante a adolescência , debruça-se o espírito humano para vislumbrar, através do 

nevoeiro dos anos de silencio e obscuridade, os traços do jovem a despontar nos cabelos que se alongam 

pelos ombros, nos fios de barba macia e espessa que mais tarde faz surgir o homem atravessando os trigais 

floridos, descendo as encostas, contornando os lagos. 

                          Ele nunca foi sorridente. No entanto, amável e solicito. “ Tua filha dorme”, dirá ao pai 

desesperado. Seu rosto não severizou o conselho : “ Vai e não peques mais”. 

                          Não se estereotipou nunca, na máscara da apatia e do alheiamento. Chorou quando soube 

da morte de Lázaro e refletiu então, como homem, toda a dor e a tristeza que assoberbam em transes tais, o 

coração humano.   

                         No Getsêmani , encarou serenamente aquele que lhe indigitava a identidade :- “ Amigo, a 

que vieste?” 

                         Sob os açoites e os escarros, as blasfêmias e as zombarias, Ele permaneceu – homem dorido 

e alquebrado – sereno, na indescritível serenidade de um Deus ultrajado. 

                        Não desafiou. Olhou tranquilamente seu perquiridor : - “ Sim, tu o disseste”. 

                        Seu Rosto trágico de “ Homem das Dores” voltou-se penosamente à direita e afirmou ao 

Bom Ladrão : “ Hoje, em verdade, estarás Comigo no Paraíso”. Afirmação suprema do perdão divino, ao 

pecador redimido. 

                        Ainda num último alento dirigiu ao Alto sua Voz moribunda e eternizou o brado : “ Tudo 

está consumado”. 

                        Depois, na negridão envolvente do Calvário, sua Face foi a única luz que brilhou e 

prevalece ainda nos mistérios insondáveis da alma, para elevá-la e sobrenaturalizá-la. 
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                                                          O    VELHO    CRISPIM 

 

 
                    Trouxeram-no logo de manhãzinha para o pátio à sombra do eucaliptal cerrado que 

deixava coar por entre a ramagem, os raios tépidos do sol. No céu escampo, nenhuma nuvem. Até onde sua 

vista alcançava, o panorama amplo da cidade abria-se, na luminosidade transparente do ar, numa paisagem 

tranqüila. 

                         O casario lá longe, ostentava-se na esbranquiçada caiação recente, avivando mais o 

vermelho-ocre de tantos novos telhados. Cobriram-se os espaços de tantos prédios surgidos e o verde 

entremeava os quintais ainda espaçosos pontilhados de frutos e de flores.  

                        Correra o tempo. 

                        A cidade crescera. Delineavam-se novas vilas onde primeiro, eram imensos terrenos abertos 

à devastação dos animais que pastejavam, sem cerimônia, a qualquer hora, foragidos das herdades. 

                        Ele delongou, quanto pode a vista cansada abranger, os pontos distantes que tão bem 

conhecia. Lá no alto, na primeira linha, a grande Basílica de torres ponteagudas que ele vira subirem devar, 

para ganhar as alturas. De uma delas, o campanário solene, a repercutir perto da amplidão dos céus, as 

matinas alviçareiras e os crepúsculos melancólicos. 

                        Lá, na outra extremidade do horizonte, o campanário da Vila. No extremo oposto, as três 

Cruzes a relembrar na eloqüência de suas agulhas, a fugacidade das coisas terrenas. À sua sombra dormiam 

já, a velha mãezinha e os irmãos que se adiantaram para a Eternidade. 

                       Só ele ficara. Pesavam-lhe os anos de espera. Afinal, de há muito se invalidara. Deu um 

longo suspiro. 

                       A manhã avançava no silêncio em que imergira a cidade lá longe. Nenhuma buzina, nenhum 

crepitar de vida, tudo parado, numa extática contemplação, num mergulho de quietude religiosa. Era Sexta-

feira Santa. 

                      Doíam-lhe as pernas inchadas pelo reumatismo gotoso. Mexeu-se na espreguiçadeira estreita 

e incomoda . Os pés retorcidos, os artelhos deformados davam-lhe a penosa sensação de agulhadas cruéis 

que lhe produziam esgares de dor. Comum gemido abafado recolheu-se em suas memórias. 

                     Os anos vieram de mansinho, na tocaia de um trabalho sem fim. Trabalho danoso, sem 

méritos, braçal. Vira a mãe  esgotar-se num tanque, a queimar as mãos  no sabão caustico da lavagem das 

roupas. O pai,  desempregado, fora-se quando a miséria entrou de rijo, na palhoça. Os cinco irmãos 

danaram-se pelo mundo. 

                     Só ele ficou. Não lhe restara senão andejar entre podador de árvores, entregador de pacotes, 

guarda-noturno, lavador de casas. 

                     Vira com inveja, os meninos irem à escola. Assistira, já moço feito, pela fenda do muro, às 

partidas ruidosas de futebol da Etlética. Vira um dia, o Carlitos, porque o bondoso gerente do casino lhe 

dera uma entrada. Tanto tempo, já . . . 

                      Na sua dolorosa reflexão vira o tempo deslisar, desigual e caprichoso, detendo-o sempre por 

detrás de um arame farpado para onde o jogara a roda do destino. Assim, envelhecera. 

                      A piedade vicentina recolhera-o na Casa dos velhos. Tinha seu teto, sua refeição, a roupa 

limpinha, o carinho das Irmãs. 

                     Só lhe restava da vida, a voz terna e conformada da velha mãezinha, nessa manhã tão presente 

ao coração, a lhe avivar uma fé viva na Redenção: 

.  .   .             E houve um Lázaro, meu filho, que a vida inteira passou a mendigar do sobejo dos ricos. E 

um dia, morreu. Recebeu-o Deus, na grandeza imensa de sua bemaventurança . . . 

.  .    .           por que Deus não se esquece dos pobres! 

                     Quando Ir. Ester foi buscá-lo para o almoço, o velho Crispim já partira em demanda do 

Grande Reino que não se acaba nunca. 
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                                                       A   ESTRANHA VISITA . . . 
 

 

                            A vendinha ficava naquele começo de rua que era, realmente, a entrada-sul da cidade em 

seus primeiros anos do século XX. Voltando do roçado das imediações ainda agrestes, lá se reuniam todas 

as tardes, três ou quatro caboclos, fregueses habituais do aperitivo. Entre um gole e outro, discorriam da 

lavoura, do verão impiedoso, do brasileiro que fazia misérias com seus inventos, lá pela Europa. Os jornais 

comentavam e a notícia chegava-lhes, de boca em boca, para verdadeiro espanto: 

-                         E a máquina “voa” mesmo? 

-             Dizem que “voa”, respondia mal humorado o vendeiro, mastigando seu cigarro de palha 

umedecida pela saliva que lhe escorria do canto da boca. 

                         Naquele dia, a tarde borrascosa ameaçava um dilúvio. As horas que foram. A noite descera 

envolta nas trevas avermelhadas pelo turbilhão que a ventania levantava do chão quente do verão ardente. 

Um bico de luz se acendeu na vendinha tosca, onde as telhas pesadas gemiam ao esfuziar do vento. Um dos 

homens, tentou sair mas ao abrir a porta, uma lufada tirou-lhe o fôlego em meio à inundação. Melhor 

esperar, que a chuva já estava forte. Podia perder-se na escuridão. Um raio maior, um surdo trovão, 

apagaram impiedosamente a luz da rua tortuosa. Não dava para sair. 

                         Dentro, a lampadazinha fraca morrera também. Saiu do fundo da prateleira desprovida e 

suja, o velho lampião, movido a querosene. À frouxa luz de sua chama esfumaceante e vermelha, puseram-

se os homens a jogar, que há sempre à espera, numa gaveta suspeita, um baralho encardido e marcado. O 

dono da vendinha, cotovelo apoiado ao tosco balcão, contava as horas no palpitar sossegado do despertador 

colocado entre umas miseráveis garrafas de aguardente da prateleira suja. 

                       De repente, de longe se ouviu o tropel de cavalos apressados. Eram já as nove horas da noite. 

A chuva lá fora, e o vendaval, não haviam cedido. Pelo contrário, uma aluvião descera dos céus no verão 

estéril. Em breve, umas duras batidas na porta. Atendeu o vendeiro: 

-                   Que querem? Não tenho pouso. Só um velho pão duro e mortadela! 

-               Não queremos nada! Apenas, que o senhor nos faça um favor. Estamos levando para a  cidade, 

um companheiro muito doente. Sezões e miséria. Vem de longe. Não agüenta mais. Queremos deixá-lo 

aqui, e vamos os outros,  buscar remédio na botica mais próxima. 

                      Prevaleceu o espírito humanitário do rude vendeiro. Concordou. Rápido os três 

desconhecidos entraram, carregando o enfêrmo envolto em mantas e o pala de viagem. Deixaram-no no 

chão duro, de terra. E saíram logo, com a promessa de voltarem  com o socorro. O temporal recrudescera. 

                      Nada podiam fazer, senão esperar. Puxa vida! O que era isso agora? Essa chuva não passa? 

No cubículo mal alumiado, os homens eram figuras expectantes e medrosas.Um deles, de repente, 

exclamou : 

-               Oi, gente! Repararam  que o doente não, se mexe? Um tremor perpassou pelos rostos alertados, 

num esgar supersticioso e desconfiado. O mesmo caboclo, mais atilado que os outros, prosseguiu: 

-                   Querem ver que o homem está morto? 

                     Automaticamente foram se aproximando, o vendeiro e os caboclos. A medo, procuraram 

ouvir-lhe a respiração. Nada! Apalparam, medrosos : tudo rijo e inexplicável! Um calafrio  banhou-lhes o 

rosto ansioso.Decidiram. Tiraram o pala, depois as mantas. Do seu interior macabro, surgiu-lhes um corpo 

informe, irreconhecível, queimado por incrível descarga elétrica! 

                    Passava da meia noite. No silencio medroso que se estabeleceu, só o desageitado despertador, 

na prateleira, marcava impassível os minutos. Esperaram clarear o dia. Juntos. Ninguém arredou pé. A 

polícia chegou na manhã já avançada. Recolheu o corpo ao necrotério do Campo Santo. Tomou, 



sumariamente, umas declarações. Nenhum documento.Tudo reduzido a tição sem forma. Os cavaleiros que 

o trouxeram nunca mais voltaram. 

                    Um fato impressionante se dera durante a noite : não raio, mas o fio de alta tensão fora cortado 

a tesoura, por mãos desconhecidas. O primeiro ato de sabotagem, na cidade que surgia. Nunca foi 

suficientemente esclarecido. 
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                                                           O    COMETA     HALLEY 

 

 
                   A sonda espacial Giotto reduziu-o a uma massa informe transformada em camadas 

coloridas para melhor visibilidade. Penetrou-o, invadiu-lhe o núcleo para sintetizá-lo em água, gelo e 

quejanda matéria cósmica. Mais ainda : os laboratórios hão de publicar posteriormente, com acerto ou não, 

a sua composição exata. Com resultados benéficos para nós, pobres terráqueos? Não o sabemos. 

                       O certo é que o homem foi capaz de desmistificá-lo, roubando-lhe, nesta era cruel da 

Humanidade, a auréola poética de lenda, beleza e fascínio. E tudo leva a crer que ele se furtou de nossa 

humana e infeliz curiosidade. 

                       Afastou-se tanto, que frustou toda a expectativa um tanto escandalosa e irreverente de poder 

observá-lo. Nestas alturas ele já nos acena  fugidio, apagado, em demanda de outros mundos. 

                       O Halley se foi. Se lhe atribuirmos sensibilidade, maguado e desiludido. Afora o interesse 

cientifico justificável ou não; benéfico? Quemo sabe? Rodeou-o uma atmosfera exagerada de publicidade e 

comercialismo. Baixado à esfera comum, deu origem a cena de grosseiro urbanismo. Os observatórios 

foram invadidos de forma mais ou menos indisciplinada e incivil. Os jornais que o digam. 

                       Acossado e perseguido, o Halley frustrou a todos. O sol protegeu-o e as radiações de sua 

causa, conforme o que se afirma, tomaram outra direção. 

                       Para malogro da geração atual permanecerá inteiro e absoluto o relato sedutor de nossos 

ancestrais que o viram na beleza da “ belle époque” há setenta e seis anos atrás, na visualização 

fantasmagórica de uma estrela de luz ofuscante, dominando os céus matinais com o brilho esplendente de 

sua cauda maravilhosa. Essa imagem, é a que prevalecerá. Para glória do halley. Outro retorno seu, será 

problemático. Sua trajetória elíptica afasta-o cada vez mais para o Infinito. Infinito insondável que o 

homem a todo custo quer delimitar atingindo-lhe as fronteiras misteriosas. 

                      Considerada a distância imensa em que se situou, pudemos observá-lo sem grande esforço e 

até com relativa facilidade. Não como no-lo descreveu nossa querida matriarca que o viu em plena 

juventude, mas vimo-lo, a contento, de nossa própria casa, sem demandas a alto de serra, ou pleno campo 

pela madrugada a fora. 

                      Tanto quanto a luminosidade do céu estrelado no-lo consentiu. Perto do Cruzeiro, ora mais 

abaixo, ora mais acima, como se deu no último domingo. A esplendente abobada celeste mostrava-se nas 

galas douradas de toda a sua riquíssima formosura. E lá estava ele. 

                      Uma nítida mancha esbranquiçada. Nítida, perfeita, fácil de visualização. Sem cauda alguma. 

Uma clara mancha apenas. Mas era ele. O místico, o inefável, o poético Halley de nosso pais. Uma 

comovida ternura tomou-nos por sentimento. Dir-se-ia estarmos formando nós, mais um elo nessa cadeia 

romântica que, de geração em geração se formou em torno de um astro. 

                      Astro que é, na essência, um dos muitos indecifráveis mistérios do Universo. Afinal, o que é 

um cometa? Para que serve ele?  De onde vem e o que é mais fascinante ainda: para onde vai? 



                      Perguntar-nos-ão comoo vimos. Aí é que está a originalidade. Vimo-lo por meio de um 

instrumento que por si só é já uma história. O velho binóculo da família, saído do estojo de couro mofado 

pelo desuso. Lentes potentes de fabricação alemã do após guerra de quatorze. De longo alcance. Venceu a 

prova. Preparamo-nos para o Halley. Para os manos, a concorrência com lentes mais atualizadas, de 

fabricação japonesa. Para os sobrinhos, a luneta monocular, presente de Natal. 

                     No confronto, a supremacia do velho binóculo. Vimos o Halley, com nitidez impressionante, 

pelas lentes antiqüíssimas, de  grande alcance. 

                     Com ele iremos observar, Deus nos conceda, o próximo cometa que será visível, para nós, em 

1990, segundo Rubens de Azevedo. Desse, o retorno é de cento e quarenta e sete anos. Foi visto a última 

vez,  em 1843. 

                     Faltam quatro anos apenas. 
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                                              SIMONE    DE    BEAUVOIR 

 

 
                   Faleceu há dias, em Paris onde foi sepultada no Pere Lachaise – panteão dos grandes, a 

escritora Simone de Beauvoir. 

                       A notícia irrompeu surpreendentemente, pois seus setenta e oito anos de vida prometiam-lhe 

ainda grandes chance de longevidade. Dela se ocupou o noticiário tele-radio-jornalistico tecendo-lhe belo 

elogio fúnebre, pois ela foi realmente, na literatura francesa dos últimos cinqüenta anos, uma intelectual  

brilhante e grande heroína do após-guerra. 

                       Simone de Beauvoir deixa rica obra literária em que prevalecea ficção, o abstracionismo e 

sobretudo, a autobiografia. Durante a invasão nazista, foi figura destacada entre os “partizans”. Professora 

universitária, concentrou sua invulgar inteligência na defesa do país contra o invasor, e na emancipação 

feminina. Se não lhe repugnasse tanto a palavra “mãe”, seria ela a mãe do feminismo que por aí campeia.  

                      Para exemplo, conviveu com Sartre por cerca de quarenta e cinco anos. Inimiga do “papel 

passado”, assumiu livremente o matrimonio permitindo-se como natural, outros relacionamentos amorosos. 

                      Inimiga figadal da maternidade, negou-se a ter filhos considerando a gravidez um ”tumor 

estomacal” e as mulheres-mães, como meras “reprodutoras”. Aliás, maternidade e matrimônio eram-lhe 

aspectos repressores da  independência da mulher. 

                      Numa das suas obras mais lidas, com milhões de exemplares vendidos na tradução em 

dezenove idiomas – o “Segundo Sexo” – ela expõe altiva e desempenadamente as suas idéias 

emancipadoras. E se tornou, para as exaltadas feministas, o modelo ideal da mulher livre. 

                      Sua decisiva influência na luta – para muitos inglória – desse feminismo exacerbado e 

ridículo que se alardeia contribuiu nitidamente para a destruição das regras normativas da sociedade e da 

moral comum. 

                     Segundo a critica, o “Segundo Sexo”, cuida da maternidade sob vários aspectos : anatômico, 

psicológico, social e outros mais, com evidente irrelevância para o aspecto da espiritualidade religiosa. 

                     Viajou muito, fez conferências, deu entrevistas nos principais centros de cultura e arte do 

mundo, sempre fiel ao seu propósito feminista emancipador. Encontrou por todos os lugares o proselitismo 

exaltado das feministas ávidas da total  liberação. 

                      Filha de um lar burguês de pai voltaireano e mãe profundamente católica, viu-se desde a 

adolescência entre o materialismo arrazador paterno e a espiritualidade religiosa materna. Pendeu mais para 

o realismo do pai e abandonou a família, estabelecendo-se desde então, independentemente. 



                      Aproximou-se de Sartre, com quem freqüentou livremente a noite parisiense, participando 

das lutas políticas onde se entrechocavam os ideais democráticos e o marxismo demolidor. Colheu 

momentos de glória e se tornou uma das maiores figuras femininas de nosso tempo. 

                      Ao completar cinqüenta anos de idade, balanceou sua existência e a inteira filosofia esposada, 

defendida em sua obra. No mais recente livro seu – Velhice, ela transpira de leve, a melancolia do 

envelhecer. Há um certo amargor, uma dorida desilusão por não ter sido a seu tempo, Mãe. 

                      É de certa forma, uma confissão sentimental. Lutara a vida toda por se desvencilhar dos 

atributos que tanto enobrecem a verdadeira mulher : o casamento e a maternidade. Nada restava de si 

mesma. 

                      Tudo em vão. O tempo correra.  

                      O inopino de sua morte vem completar agora o vazio de uma vida dedicada inteiramente a 

distorcer a obra maravilhosa da Natureza : A Mulher. 

 

                                                                                               (  A  Gazeta  de  Botucatu – 25/04/1986  ) 

 

 

 

                                                   TROVAS  PARA   MAMÃE  

 

 
                   Da Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima, de Fortaleza – Ceará , acabamos de 

receber uma Coletânea de “Trovas para Mamãe”, compiladas dos trovadores uns, conhecidos, outros, 

anônimos e apagados, cuja lírica os irmana quando o tema é a doce e querida figura da Mãe.  Selecionamos 

algumas dessas jóias do cancioneiro popular: 

 

 

                                                                            A mãe que a um filho acalenta 

                                                                            - tal o seu amor profundo – 

                                                                            Tem a impressão que sustenta 

                                                                            Em seus braços todo um mundo. 

 

                                                                                                              Belmiro Braga 

 

                                                               Enquanto dormes sorrindo, 

                                                               Entre lágrimas, procuro 

                                                               Ver se vejoum céu mais lindo 

                                                               Nos longes do teu futuro . . . 

 

                                                                                                        Belmiro   Braga 

 

                                                                            Amor de mãe . .  . és profundo 

                                                                            E essencialmente cristão: 

                                                                            -  único amor neste mundo 

                                                                            Que tem por lema o perdão! 

 

                                                                                                       Batista Nunes 

 

                                                                Minha mãe, minha velhinha, 

                                                                Deus te abençoe e acompanhe, 



                                                                Porque uma mãe, neste mundo, 

                                                                Quanto mais velha, mais mãe. 

 

                                                                                           Adelmar  Tavares 

 

 

                                                                               Quando eu rezo,isto acontece : 

                                                                               Minha mãe, que eu já não vejo, 

                                                                               Vem , no milagre da prece, 

                                                                               Trazer-me a unção do seu beijo! 

 

                                                                                           Aparício  Fernandes 

 

 

                                                                  Ó mães, que embalais os filhos 

                                                                  Com olhar de amor profundo, 

                                                                  Devagar! Num berço às vezes, 

                                                                  Anda o destino do mundo! 

 

                                                                                            Julio  Brandão 

 

 

                                                                                                (  A  Gazeta  de  Botucatu  - 02/05/1986  ) 

 

 

 

                                                   DIA    DAS    MÃES 

 

 
                        Contam as antigas crônicas que a rainha Helena, ao ser-lhe tirado dos braços o filho 

recém-nascido para que a ama o alimentasse, volveu-se no leito, ainda gemente e débil, e num gesto de 

extremo sacrifício tomou-o de novo em seu seio, exclamando exaltada :- “ É filho de minhas entranhas! Eu 

só, hei de amamentá-lo!” Essa criança, mais tarde, foi o grande São Luis, rei de França. 

                              Mais do que os laços da carne, a interação mãe-filho tem algo de misterioso e divino que 

a linguagem humana não alcança traduzir. O amor materno preenche a literatura de todos os tempos e 

desde a Bíblia, as narrativasilustram as páginas mais comoventes da humanidade. 

                             A sublimidade do amor materno concentra-se na figura admirável de Maria – “que tudo 

guardava em seu coração!” E a grandeza do amor filial se perpetuou na frase dorida do alto do Calvário : “ 

Eis aí, tua mãe !” Por isso,o mês de Maio exalta afigura da Mãe. 

                             Velha crônica nos fala de Beatrice Snipes. Criminosa confessa, guardava na penitenciária 

americana o termo de sua gravidez para em seguida sofrer a pena condenatória da cadeira elétrica. 

Comoveu-se a sociedade estadunidense e com ela, o mundo inteiro. Uma onda de ternura envolveu o 

pequenino ser que nasceria já órfão. Houve apelos de todos os paises. Em favor do bebê, a pena foi 

comutada. O filho salvou a mãe.  

                             Naquela manhã, a introdução materna despertara a velha duqueza tornando-a mais triste 

e alquebrada. No exílio voluntário do severo e vetusto castelo, ela recusou, com o semblante trespassado de 

tristeza e de dor, o carinhoso desvelo da criadagem fiel. O filho, o Duque D’Aosta, lutava na África. O dia 

todo, ela o passou na solidão da capela, frente ao S. Sacramento. 



                            À tarde, um telegrama fatídico chegou ao castelo. Coube ao mordomo levá-lo. Ela ainda 

rezava. Recusou abri-lo, dizendo simplesmente :- Pode lê-lo, meu caro. Meu filho está morto! E voltou à 

oração. 

                            Há na história romana, a narrativa admirável de Coriolano. O herói,banido de Roma, 

jurou vingar-se. Fora dos muros, arregimentou um aguerrido exército e marchou contra a cidade, ameaçada 

de total destruição. Nem delegação de paz, nem emissário neutro lograram demovê-lo. Sua vitória era 

iminente. 

                            Eis que surge à sua frente, a figura admirável de Veturia. A eloqüência  materna fê-lo 

levantar o cerco. Roma estava salva.  

                            Há muitos anos atrás, incendiou-se de forma trágica, a famosa barca de Niterói, que 

levava em seu limitado bojo, número excessivo de passageiros. Ao primeiro sinal de fogo, estabeleceu-se o 

pânico. Houve muita morte. 

                            Uma pobre senhora grávida, sem que o percebesse, foi atirada às águas. Não sabia nadar e 

no auge do desespero, desmaiou. Quando deu acordo de si, estava num leito de hospital. O ventre enorme 

dos oito meses de gestação, serviu-lhe de bóia. Ao seu lado, agora, estava o recém-nascido.  

                            Mais uma vez, o bebe salvara a mãe.  

                            Uma das mais trágicas e emocionantes reportagens dos tempos modernos foi há pouco 

tempo divulgada através de uma foto dramática : Aterradas pela miséria e pela fome, as populações etíopes 

demandavam outras plagas à procura de abrigo e pão, varando as inóspitas regiões africanas. 

                            Em meio, a figura sofrida e silenciosa de uma mãe, jovem, bela e humilde, aqüentando 

em seu mísero regaço, um esquálido bebê moribundo. O trágico desse grupo comoveu o mundo inteiro. 

 

 

                                                                                            (  A Gazeta  de  Botucatu  -  09/05/1986  ) 

 

 

 

 

                            TIO     VENDITTO : Férias em Rubião Junior 

                                       

 
                                       Os graves acontecimentos que se vêm dando no Instituto Butantã, na Capital, 

levam-nos a conotações que emergem do fundo dos anos ressaltando para nossa saudade, o vulto muito 

querido de tio João Venditto, antigo negociante na Fazenda Bela Vista, em Avaré, de propriedade de José 

Giraldi, rico fazendeiro da região. 

                                        Naqueles tempos as férias escolares eram em Rubião Junior. O velho hotel Varolli 

reunia ali a criançada da família. Os dias decorriam entre as travessuras sem conta gosadas nos trens em 

manobras; nas idas e vindas à Estação férrea; no furto dos pastéis e sonhos levados ao botequim, nas horas 

dos trens passageiros. De permeio, as muitas subidas ao morro de Santo Antonio; o equilibrismo nos 

perigosos alicerces da igrejinha em construção, do que resultou tanto castigo logo mais comutado para as 

partidas, à noite, de tômbola, que reunia então adultos e crianças ao redor da vasta mesa de refeições da 

imensa sala do hotel. 

                                       De São Paulo vinha o Dr. Renato Locchi, nome de projeção da ciência médica. 

Cunhado de tia Fiammetta, acompanhava o sobrinho Wilson, nosso priminho e contemporâneo, de quem 

era muito apegado. Ele fugia normalmente da Capital, nos períodos de férias, e ocupava na ocasião um só 

quarto, santuário proibido às crianças, no vasto hotel do vovô. 

                                       Ali se reuniam também, o poeta e repentista Gilberto Pereira Machado, de saudosa 

memória; o farmacêutico Sebastião de Almeida Pinto, então estudante de medicina no Rio; Péricles e 

Oswaldo Locchi, da Capital e então, formavam-se também as saborosas tertúlias literárias numa 



conversação atual, agradabilíssima e interessante. Lá, o menino-jornalista Pedretti Neto se deliciava na 

surpresa dos primeiros versos. 

                                       Numa dessas saudosas reuniões achou-se presente tio Joanim. Vinha da fazenda e 

trazia o relato impressionante da devastação que as cobras faziam entre os caboclos, no cafezal. Além 

delas, escorpiões e aranhas venenosas desequilibravam o meio ambiente rural. À noite então, era a 

infestação de bugios e macacos a invadir o paiol de milho. Cenário agreste,cercado de imenso bosque 

cerrado. 

                                     O Dr. Renato Locchi era anatomista. Seus estudos e teses haviam varado as 

fronteiras e ele estivera, a convite do governo da Holanda, muito tempo em Haya. Interessava-o o assunto. 

Ele precisava de animais para a Escola Paulista de Medicina. De volta à Capital, estabeleceu intercâmbio 

entre a Escola e o Butantã, fazendo de tio Venditto um excelente  correspondente. 

                                     Nosso tio esteve na Capital e fez curso prático no Instituto Butantã, 

comprometendo-se a fornecer-lhe na medida do possível cobras, em quantidade. Recebeu daquele Instituto, 

todo o material apropriado à caça dos répteis. Em compensação, era-lhe fornecido o soro ofídico. 

                                    Dessa arte,  tio Venditto por anos a fio, salvou vidas e mais vidas, não só na fazenda 

em que morava, como nos seus amplos arredores. Os primeiros cuidados, as primeiras doses anti-ofídicas 

eram por ele ministradas e logo após, encaminhava, ele próprio, com seu fordeco de bigode, os pacientes à 

Santa Casa de Avaré. O gado atingido, era também, por ele salvo. Abnegado e cauteloso, tio Venditto 

salvou inumeras e preciosas vidas. Por anos seguidos foi um magnífico correspondente do Instituto, 

fornecendo-lhe inclusive, a quantidade estatística de pessoas e animais salvos da peçonha violenta de 

jararacas e jaracuçus. 

                                   À Escola Paulista de Medicina, endereçados os engradados ao Prof. Dr. Renato 

Locchi, ele enviou os micos, macacos que os arredores da fazenda lhe forneciam a granel. Por muito tempo 

durou esse intercâmbio. Coube ao saudoso tio Joanim receber honrosas referências do Instituto, pela sua 

denodada colaboração com a casa, na luta violenta contra a picada de cobras. 

                                  Hoje, com consternação, lê-se nos jornais o precário estado daquele famoso Instituto, 

de projeção internacional, a cuja crise se deve o registro funesto de tanta gente vítima dos terríveis animais. 

                                  Quanto tio Joanim foi grande, nesse seu trabalhode caçador de cobras! 

 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 16/05/1986 ) 

 

 

 

                                                       DO    VENENO    À     CURA 

 

 
                            Está lançado em Botucatu, com vistas ao estudante da 5ª à 8ª série, extensivo aos 

alunos do segundo grau, o concurso literário “Do Veneno à Cura”. Sua vigência vai até 30 de Junho 

próximo, quando então, os trabalhos apresentados serão submetidos à apreciação de uma comissão de 

professores e acadêmicos, estando programada inclusive, a presença da RTC – Canal 2 – Televisão Cultura 

que projetará o final do concurso a todo o Brasil. 

                                  Da sua justificativa e atualidade, discorreu seu idealizador – o Dr. Francisco Marins 

que reuniu, semana finda, nos salões da casa da Cultura, as autoridades do Ensino, Diretores, e Professores, 

a Diretoria da Secretaria de Cultura do Município, Acadêmicos,  imprensa falada e escrita. 

                                  Os dias dramáticos que vem vivendo o Instituto Butantã, em São Paulo, deram origem 

ao movimento, dadas as conotações advenientes da crise por que passa atualmente aquele Instituto, 

manietado por normas burocráticas injustificáveis, e impedido de produzir na medida das necessidades, o 

soro antiofídico pelo qual tantas vidas e animais se salvam anualmente quando vitimas da terrível peçonha. 



                                 O soro antiofídico tem sua origem na cidade de Botucatu, indiscutivelmente a raiz dos 

primeiros experimentos aqui realizados pelo grande cientista Vital Brasil Mineiro de Campanha, 

mundialmente conhecido por Vital Brasil. 

                                  Memorialistas e historiadores credenciados como o saudoso Dr. Sebastião de Almeida 

Pinto, o jornalista Macedo Lopes e o Prof. José Pedretti Neto, precedendo as pesquisas ulteriores, fixaram 

em obras, artigos, croquis, retratos e documentos, o período brilhante em que viveu em  nossa cidade, o 

grande médico. 

                                  Hernâni Donato, em seu refeito e enriquecido “Achegas” relata também, com 

pormenores, esse episódio histórico. Fixada em bronze comemorativo, existe no coração da cidade, a placa 

marcando o local daquelas primeiras experiências. 

                                 Botucatu já prestou, por ocasião do transcurso de seu primeiro centenário de vida 

política, expressivas  homenagens ao grande vulto da ciência  médica brasileira. 

                                 Está aberto pois, às pesquisas, o tema “Do veneno à Cura”, que evidenciará para a 

juventude estudiosa dos nossos dias o valor extraordinário de um homem cuja inteira vida dedicou-a na 

realização de um nobre ideal : o socorro, a assistência desinteressada e imediata às vitimas indefesas da 

picada de cobra e animais peçonhentos que surpreendiam – principalmente – o trabalhador rural em sua 

faina diária no campo. 

                                Percorrendo as fazendas nos arredores da cidade, o nobre médico testemunhava 

surpreso e impotente, a agônia dolorosa das vitimas do veneno de cobra. Inteligentemente dotado, partiu da 

observação dos usos e costumes, da aplicação de plantas e raízes que somadas ao seu conhecimento já 

aprofundado da ciência experimental de então, veio a aperfeiçoar seu método de cura. Daí para o soro 

antiofídico, tornou-se a glória nacional. 

                                Ó belo e sedutor tema está pois, nas mãos do estudante botucatuense que terá a seu 

dispor, a valiosa colaboração da casa da Cultura, o Convivium, carinhosamente chamada já, antes de sua 

inauguração oficial. 

                                Lá encontrará o candidato imenso material de pesquisa, desde a obra literária de Marins 

sempre voltada para a nossa terra; livros, croquis, cópias-xerox de documentos, toda preciosa elucidação 

que possa enriquecer o trabalho literário a ser feito.  

                                Dessa feita, prestando relevante serviço ao Instituto Butantã, tão necessitado de 

colaboração sob todas as formas, estará o concurso estudantil marcando sua presença num dos movimentos 

culturais mais significativos do momento qual seja a importância do soro antiofídico na assistência  e 

socorro às populações  rurais  deste  imenso Brasil. 

                                Mais uma vez, através de Francisco Marins, seu filho que tanto a enobrece, estará 

Botucatu em evidência no cenário cultural do país pela projeção do grande cientista brasileiro – Vital 

Brasil. 

 

 

                                                                                     ( A Gazeta  de  Botucatu  - 23/05/1986  ) 

 

 

 

                                                   O    AMOR    AOS    LIVROS 

 

 
                         Isso de “amor aos livros” pode ser tomado num amplo sentido que vai desde a sua 

leitura – o que lhe é intrínseco – ao mero colecionador de obras, não pelo seu valor literal, mas pelo lado 

estético de sua apresentação. 



                               Bibliófilo é o colecionador, o amador de livros, sem que como tal, dispense um mínimo 

de tempo a perpassar-lhe às páginas saboreando-lhe integralmente o texto. Nesse sentido, o bibliófilo é 

antes, um “marchand”, um vendedor de obras raras. 

                               Uma edição quanto mais antiga, mais valorizada. Portanto, a raridade de uma obra 

escuda-se tradicionalmente no Autor, e consequentemente no contexto literário; na data da edição e por 

conseguinte, na respectiva Editora, e por último, na encadernação. 

                               Um livro de larga divulgação no momento, nos dá em “ O Nome da Rosa” de Umberto 

Eco, em meio a um enredo singularíssimo e interessante, um levantamento histórico dos livros manuscritos 

no medioevo. Coisa dos conventos e abadias, perdidos nas solidões dos cimos e nos planaltos  nevosos da 

Europa milenária. 

                               Essa tríplice avaliação, prende-se ainda às condições sociais do mercado e da procura. 

Um leilão de livros atrai um certo nível intelectual e artístico. Muito embora não passe, às vezes, o 

colecionador e arrematador, de um mero diletante milionário. 

                              A propósito, é irônica, frase corrente de que hoje se compre livros aos metros. Não se 

considera, no caso, o Autor ou o assunto da obra. Trata-se tão somente, de lombadas vistosas e artísticas, 

que vão complementar em ricas estantes de luxo, uma decoração ambiental de tantos anônimos “nouveaux 

riches!” 

                              Há os livros de leitura cursiva como os há, os de consulta, estes últimos de natureza 

técnica ou especializada. Para os primeiros, o interesse e a curiosidade varam-nos de começo a fim, num só 

fôlego. Para os últimos, ficam as pesquisas, as consultas. 

                              Há bibliotecas especializadas por assuntos. Em seu belíssimo palacete em São Clemente, 

Rui Barbosa ocupava várias e amplas salas. Em cada uma delas, um só assunto : no Gabinete Branco, 

ficavam os clássicos da Literatura Portuguesa; outra era a do Código Civil, noutra, Sala Civilista, ficavam 

as coleções de Direito Internacional e de Educação, assim por diante. 

                              Para o apreciador de livros, não há satisfação maior do que manusear-lhes as páginas, 

aspirando inclusive o delicado odor de impressão recente. Os livros tem alma e sente-se-lhes a passividade 

macia e olorosa em  mãos que lhes dediquem delicado cuidado e intenso amor. 

                             A leitura é algo fascinante, uma espécie de sortilégio que nos leva em tapetes mágicos a 

sondar os espaços, até os confins do Universo ou nos traz o Universo até nós. Não há solidão quando há 

por perto um livro. 

                             Ele foi o companheiro inseparável do pensador, do historiador, do guerreiro, do mestre. 

No livro da vida, o livro fez os grandes homens. “A paz do coração, dizia Tomás de Kempis, eu a encontrei 

levando um livro comigo”. Napoleão deixou para a posteridade, mais do que suas façanhas guerreiras, o  

exemplo do bom leitor. Em sua tenda de campanha jamais faltou a Bíblia, companheira inseparável.  

                           Os grandes clássicos leram muito. Racine leu e anotou toda a literatura grega. Shekespeare 

não desconhecia a tragédia grega. Lá Fontaine passava seu lazer em lendo e meditando. E nos deixou suas  

insuperáveis “Fabulas”. Sobretudo a Biblia foi também, sua grande companheira.      

                           Tudo isso, e tanta coisa mais nos veio à mente, porque estamos voltando de nosso Espaço 

Cultural, o Convivium.  

 

 

                                                                                       (  A  Gazeta  de  Botucatu -  30/05/1986  ) 

 

 

 

                                         PROF.    ANGELO    CAMIN 

 

 



                      Faleceu em São Paulo, nos últimos dias de Maio, o Prof. Ângelo Camin. O noticiário 

televisivo passou por alto e do jornalismo, só tomamos conhecimento de seu óbito, através do convite 

expedido pela família, para a missa de sétimo dia. 

                           Sobre essa ilustre vida não houve, nem por sombras, a repercussão merecida. Como Malba 

Tahan, Camin teve a inoportuna idéia de deixar o mundo da Harmonia em que sempre mergulhara, nas 

vésperas ruidosas do campeonato Mundial de Futebol. 

                           Mestre da Matemática e da Literatura, Malba Tahan é figura excepcional nas letras 

nacionais. Herdeiro provável duma genealogia árabe remota, surgiu entre os grandes escritores de nosso 

tempo, inaugurando a corrente orientalista que antes dele, mal se esboçara em nosso meio. Foi autor 

fecundo de uma série de contos árabes, verdadeiras pérolas de legitimidade inconteste, alicerçados na sadia 

moral, no profundo espiritualismo religioso, no finíssimo rendilhado criativo da linguagem do Oriente. 

                         Prof. Primário por longos anos, ascendeu ao magistério superior enriquecendo a Literatura 

pátria de um vasto acervo milionário de obras. De formação poética profunda, Malba Tahan teceu à 

“Sombra do Arco Íris”, um delicioso romance reunindo em sua efabulação uma nomenclatura brilhante 

de poetas nacionais. 

                         Conferencista brilhante, Malba Tahan viajou o Brasil inteiro sendo ouvido, ao simples 

mencionar de seu nome, por vastos e superlotados auditórios. Num desses, no Norte do País, em 

Pernambuco, assaltou-o a morte, de inopino. Foi trazido e sepultado no Rio de Janeiro perante discreto e 

compungido acompanhamento. Estava-se em plena realização da Copa Mundial de 1972. Bem poucos se 

aperceberam do infausto desaparecimento. 

                         Agora, deu-se o passamento do Prof. Ângelo Camin, grande músico, organista de fama 

internacional e compositor. Como Autor, deixou um riquíssimo acervo de peças e composições românticas. 

Poucos o identificariam pelo nome pois nesses valiosos trabalhos musicais ele se assinava NIMAC. O 

velho flautista, seu sincero admirador, possuía e executava essas páginas extraordinárias de conteúdo 

brilhante e forma perfeita. 

                        Muito mais que compositor, dedicou-se ao ensino e à execução organística. Seus auditórios 

concentravam-se normalmente nas naves grandiosas das igrejas de São Paulo. As missas dominicais por ele 

acompanhadas constituíam-se de verdadeiros concertos eruditos. Sob seu dedilhado impecável os oratórios, 

os prelúdios, as “preghieras” teciam filigranas sutis de profunda religiosidade. 

                       Ouvimo-lo de uma feita, na Igreja de São Bento. Foram minutos extraordinários de 

compenetração religiosa de intensa emotividade. Bela e inesquecível lembrança. 

                        O Prof. Ângelo Camin dedicou-se também ao ensino do órgão e formou em longos anos de 

magistério, uma legião sem fim de excelentes organistas. 

                        Ângelo Camin, em certa época, ocupou na antiga Rádio Cultura, um programa de música 

erudita executada através dos órgãos Hamon. Eram programas noturnos. 

                        Todas as terças-feiras, seu último programa invadia em ondas sonoras o vasto salão de 

jantar do velho casarão da Curuzu. Ninguém dormia. Esperava-se o Prof. Camin em clima de concerto. 

                         Por meia hora de Bach, Beethoven ou Mendelson, saboreava-se o que havia de maravilhoso 

no mundo encantado da boa Música. Ao soarem, como prefixo, os acordes do “Souvenir” de Drla, 

dispunham-se todos à audição solene que mergulhava a alma nas regiões sublimes da oração e da 

espiritualidade. 

                        Camin rezava conosco enquanto as sonoridades do órgão nos aproximavam mais de Deus.  

                        Nossa sincera homenagem. 

 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 06/06/1986 ) 

 

 

 

                                          MANUSCRITOS 



 

 
                      Uma querida e saudosa amiga, ao realizar de uma feita, um turismo internacional sem 

nenhum preparo prático em linguas, encontrou-se de repente, perdida entre os muitos turistas de outras 

terras que também, conduzidos por cicerones, percorriam em  grupos coesos, os muitos enormes e ricos 

salões e galerias da Biblioteca Vaticana. 

                                 Sem saber expressar-se em qualquer idioma que não o seu, ela se aterrorizou e, 

incompreendida e sem saida, pôs a boca no mundo como criança perdida, o que foi sem dúvida – no seu 

próprio dizer – o mais triste e risível espetáculo da viagem. 

                                 Conduzida em choro convulsivo por um guia bondoso e prático, achou-se logo depois, 

duas salas adiante, junto aos seus companheiros de viagem que muito se divertiram com a sua “gaffe”. 

                                 Devolta ao Brasil, ela nos contava o fato e nos explicava o motivo de tanto escândalo, 

bem justificado pelo seu conhecimento de História : maravilhara-se na contemplação dos murais e do teto, 

sobretudo, frente às “ bacheche” que exibiam os mais antigos e preciosos manuscritos e incunábulos entre 

as ricas encadernações milenárias testemunhas da grandeza de séculos e séculos marcados pela inteligência 

humana. 

                                Sobretudo, dizia-nos ela, encantara-se com o fato de estar se defrontando com obras 

geniais, as quais nem de leve julgara ver um dia. Tinha sob suas vistas palimpsestos preciosos escritos 

sobrepostamente que lhe lembravam, não pelos textos de si valiosos, mas as aulas admiráveis de Silvio 

Galvão, nosso mestre comum de História Universal. Via ela engolfada de emoção, os Códices de Virgilio. 

Admirara-se mais com os autógrafos de Santo Tomás de Aquino. Na Canção de Petrarca, em gótico 

minúsculo, a assinatura do poeta e adiante ainda, ensaios desenhisticos firmados por Michelangelo. 

                             Seu deslumbramento alheiara-a do grupo brasileiro e quando ela voltou à realidade, 

provocou para riso de todos, o pânico – no seu dizer – deprimente do choro convulsivo. 

                             Consolamo-la argumentando que talvez, de todos os inúmeros grupos turísticos que a 

rodeavam, mais significativa e edificante fora a sua aparente “aboutade”, pois conhecia de antemão a fama 

e as grandezas que se lhe depararam no momento. 

                             Esse caso em si, evidenciou o fino gosto, o apurado senso de beleza revelado pela 

querida amiga, ex-aluna de mestres do passado que na saudosa Normal prepararam gerações e gerações de 

conhecedores da História e da Arte. 

                             A bem poucos hoje – numa sociedade que se desgasta e caminha para os intrincados 

desvãos da Informática e da Semiótica é dada a paixão pelos “originais” de obras famosas. A bem poucos é 

dada a satisfação de colecionarem autógrafos de celebridades autênticas. Não é a qualquer pessoa comum 

que se destinam livros e obras verídicas, editadas há cem ou há duzentos anos atrás. 

                             O valor de tais documentos, além do depoimento implícito do texto, está em que eles 

retratam uma época, atestando a vida em seus múltiplos aspectos, da sociedade de então. 

                             O Convivium – Espaço Cultural Francisco Marins, acolhe entre os seus já 8.000 

volumes, títulos preciosos que não atraem só o visitante curioso mas os estudiosos freqüentadores habituais 

de bibliotecas. 

                             Lá estão, para exemplo, a “História do Café no Brasil”, de Afonso d’Escragnolle Taunay, 

em quinze volumes, com anotações valiosas escritas pelo próprio Autor, obra raríssima, hoje verdadeiro 

tesouro bibliográfico. Lá estão os ricos “originais” manuscritos da trilogia da saga do “Café Amarelo” do 

próprio Marins. Lá se encontra – caso único – a inteira coleção de todos os imortais da Academia Paulista 

de Letras a que pertence, para honra nossa , o escritor Francisco Marins. 

                             O Convivium possui autógrafos e originais dos mais preciosos, que o escritor guarda 

como riquíssimo tesouro. 

 

                                                                                            ( A Gazeta  de  Botucatu – 12/06/1986 ) 

 



 

 

                                                             A     ARTE    DE     CURAR 

 

 
                      Com a morte recente de Augusto Ruschi – o pai dos colibris – como tão afetuosamente 

se lhe acrescentou ao nome aposto delicado e justo, desaparece pelo menos aparentemente, a controvertida 

polêmica da pajelança. Ou melhor dito, sobre os nossos pajés, a respeito da Arte de Curar. 

                           Portador de mal incurável pelo desgaste do fígado em conseqüência do efeito colateral de 

medicamentos fortíssimos usados no combate ao impaludismo, Ruschi acreditou e sentiu-se aliviado 

quando os pajés pressurosamente chamadospelo Presidente Sarney lhe aliviaram as dores e o mal-estar 

geral causado pelo veneno de sapos dendrobatas. 

                          A arte de curar vem de priscas eras. A sua lenta evolução é uma brilhante página na 

história da humanidade. Vincula-se desde as primeiras civilizações e marchou paralelamente com a 

evolução do homem. Há em sua essência , a contribuição belíssima de povos milenários que robusteceram  

a  ciência  médica  com o seu profundo conhecimento baseado na observação e na prática. 

                           Como contribuição maior, está a artefarmacêutica, a arte de conhecer, preparar e conservar 

as drogas medicamentosas. 

                          Por aqui iniciamos a nossa crônica. As gerações dos cinqüenta-sessenta anos ainda se 

lembram dos laboratórios farmacêuticos instalados no recinto logo após aqueles dos balcões comerciais. 

Porque então, as farmácias eram o complemento médico na arte do receituário e da formulação de 

medicamentos. Os remédios não eram ainda na quase totalidade industrializados e tudo se fazia nas 

farmácias. 

                         O laboratório ocupava espaço respeitável vedado ao público e era sempre entregue a 

profissionais competentes, geralmente práticos. Ali se instalavam armários vetustos de jacarandá em cujas 

prateleiras se alinhavam os inúmeros recipientes escuros contendo toda espécie de sais minerais,  ervas, 

cascas e quejandos ingredientes medicamentosos. Sempre resguardada das correntes aéreas e demais 

atritos, lá estava a balança sensível e sua coleção de pesos miligramados, mais semelhantes hoje, a 

berloques femininos. Para integrar, a coleção sem fim de almofarizes, potes de porcelana, cálices 

graduados de vários tamanhos, funis de vidro delicadíssimo, graus e pistilos, pipetas, buretas, piruleiro, 

destilador e esterilizador, além de balões de vidro. Nas pequeninas gavetas, muito bem protegidas, as 

embalagens de cápsulas, mais noutra, as rolhas de papel plissado. 

                        Ah! A antiga Farmácia Italiana, lá da rua Curuzu! . . . Onde Lourenço Maffei e Gustavo 

Falbo – citado por Zélia Gattai – coadjudavam o Dr. Costa Leite, único médico de clinica geral! 

                        A rigorosa assepsia sedimentava a manipulação meticulosa que ia desde a esmerada 

pesagem dos ingredientes, sua separação, a maceração, a decoclação, em resultado do que, primeiramente 

surgiam o pó, as massas e todos os segredos de que resultavam as doses, os xaropes, os vinhos 

reconstituintes, os óleos, os alcoolatos, as misturas, as soluções, as poções . 

                       Ou então, os bálsamos, os linimentos, os cerotos, as pomadas, os ungüentos sólidos, fossem 

tais fórmulas executadas com ou sem medicamentos excepientes, estes todos, na maioria, ervas de nossa 

riquíssima flora nacional. Muito poucas eram importadas. 

                      Toda essa cultura cientifico-farmaceutica era reunida em milhares e milhares de receitas, 

indicadas para todas as doenças, numa coletânea excelente que acompanhava médicos e farmacêuticos 

como coadjuvante no êxito da clinica-geral. Era o “vade-mecum” indispensável aos profissionais 

respeitáveis.  

                     Um desses curiosíssimos e extraordinários livros possui o Espaço Cultural Francisco Marins – 

Convivium de que nos ocuparemos proximamente. 

 

 



                                                                                        (  A  Gazeta   de   Botucatu  - 20/06/1986  ) 

 

 

 

                                FORMULÁRIO   MÉDICO   DR.  LANGGAARD 

 

 
                         O volume em si,traz a chancela do tempo. Pequeno volume denso, muito bem 

reencadernado, com o dorso e sobrecapa impressos em letras douradas, tendo por título : “Formulário 

Médico Farmacêutico do Dr. Langgaard” e o subtítulo preciosissimo para os que amam esta Botucatu e se 

esmeram por enriquecer-lhe o patrimônio Histórico : Usado na Fazenda São João dos Morrinhos, de 

Propriedade de Grafe, Guinle e velloso – Estação de Paula Souza – Botucatu – Estado de São Paulo de 

1861 até 1903, pelo Dr. Jacyntho Gomes”. No dorso : “ Formulário – Dr. Langgaard”. 

                               Doação valiosa do acadêmico paulistano Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, médico e 

historiador especialmente dedicado à História da Medicina no Brasil, admirador e amigo do escritor Dr. 

Francisco Marins, este, para honra nossa, grande intelectual e Autor, aqui trazido de volta e dedicado à 

terra pelos fortes vínculos do torrão natal, ao qual ele dedica, num exemplo raro de amor telúrico, seus bens 

, seus trabalhos, sua obra, tudo concentrado no Espaço Cultural Francisco Marins – Convivium, de que 

tanto se ufana a cidade. 

                              Com Marins e por Marins, conquistou Botucatu a amizade e a evidente ternura com que 

uma plêiade de intelectuais paulistas ou não, dedica à cidade, sua carinhosa estima e a evidente prova de 

uma simpatia invulgar. Aí está o doador – Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, da Academia Paulista de 

Letras, endereçando ao Convivium a bela obra cientifico-farmacêutica, verdadeiro compêndio de Medicina 

prática usado até os idos de 1903, pelo Dr. Jacyntho Gomes, em terras botucatuenses. 

                             Se um dia se escrever a Medicina em Botucatu que mais enriquecerá nos capítulos 

próprios, o “Achegas” do Donato, de muito valerá, como subsídio autêntico, esse riquíssimo “Vade 

Mecum”, completa documentação, verdadeira panacéia usada e aplicada, através de suas centenares e 

centenares de receitas, na medicina prática habitual, no século passado. 

                            A Fazenda São João dos Morrinhos pertenceu já, numa respeitável e ilustre genealogia a 

Grafe, aos Guinle, e por último, aos Velloso, em razão de matrimônio, esse último, com uma Guinle, de 

onde nos advém o “Formulário” em lide, cujo intermediário é o ilustre Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho. 

                            O importante Vade Mecum, em sua terceira edição, data de 1879, prefaciado pelo próprio 

Dr. Theodoro J. H. Langgaard. Suas edições anteriores por suposto, foram plenamente usadas e 

manuseadas na fazenda São João de Morrinhos, como o atesta o próprio título da obra. É um repositório 

denso de receitas para todos os males onde se evidencia fartamente a contribuição de  nossa flora no trato 

comum das doenças. É um  respeitável  depoimento da Medicina  prática de  prismas  eras. 

                            Divide-se o volume em duas partes : I Formulário ( da 1ª à 890ª  página ) contendo um 

vasto receituário onde entram desde os componentes vegetais de nossa riquíssima flora aos sais minerais 

usuais na Medicina incipiente do século XIX. 

                            A matéria disposta em ordem alfabética é fartamente ilustrada com exemplares gráficos 

da flora brasileira secudada por anotações muito úteis através dos quais se conhece desde o acônito, os 

almiscares, os aloés, a baunilha, o cipó suma, a copaíba, o verbasco, assim por diante, discriminando-lhes a 

denominação cientifica, as origens, as propriedades, a manipulação farmacêutica e seus fins terapêuticos. 

                           A II Parte é uma meticulosa disposição de pesos e medidas; breves considerações sobre a 

Arte da Formulação : doses de medicamentos; especificidades medicamentosas; quadro das substâncias 

incompatíveis; águas minerais; envenenamentos; reagentes químicos; memorial terapêutica; índice 

precioso de Autores e muitas obras ótimas e por último, informações  práticas. 

                           Para o Convivium uma obra rara e preciosa. Para o estudioso, um manancial riquíssimo de 

conhecimentos. Para Botucatu, um documento histórico de valor. 
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                           UM   IMPORTANTE  BREVIÁRIO  ROMANO 

 

 
                                             Ele traz em si aquela respeitável ancianidade por demais eloqüente aos olhos 

curioso e um tanto heréticos da criatura moderna, salvo os bibliófilos e sábios, que amam-no na sua 

disfarçada ruina, hoje nas roupagens novas da reencadernação esmerada e artistica. Afinal, o que são cento 

e vinte e três anos para as páginas amarelecidas dum OFFICIUM HEBDOMADAE  SANCTAE  secundum 

Missale et Breviarium Romano – S. PIL V Pontificis Maximi – Jusso Editum Clementis VIII et Urbani 

VIII auctoritate Recognitum? 

                                            Traz ele em suas quinhentas e setenta e cinco páginas toda a essência espiritual 

das celebrações da Semana Santa celebrada pela Igreja desde os idos tempos da Antiga Liturgia. 

                                            Imprime ainda preciosos adendos: Adiunctis Itálico sermone declarationibus 

multarum rerum,quae fiunt et dicuntur in ejusdem recitatione et Caeremonnis próprio loco ex Rubricis, 

Caeremoniali Episcoporum, et S.R. Congreg. Depromptis, nec non Caeremoriali Benedicti XIII – A 

Bartholomaeo Tolasio – Prebytero Congregationis Oratorii – Veronae – in hac secunda Editione novis 

auctum illustrationibus et índice rerum notabilium. Opitergli Ex Typographia Joannis Baptistae Bianchi 

MDCCCLXIII. 

                                          Portanto, livro editado há cento e vinte e três anos atrás. 

                                         O respeitável volume tem sua história, comovente e real história oriunda da 

longínqua e ilustre Verona – Itália, deixada um dia, a caminho de outras terras. O navio emigrante trazia, 

com o coração dorido da criatura arrancada ao solo pátrio, uma bagagem admirável de coragem, 

determinação firme e muita Fé no destino futuro, antevendo na nova Pátria, a Canaã acenada com 

antecipado amor e muita esperança. 

                                         Todos os pertences queridos, e com eles, o livro no puro vernáculo latino que 

esse, fora a base de sua alfabetização ministrada na escola paroquial da aldeia. 

                                         Todos os imigrantes liam o latim e cantavam o Cantochão. Foi a sua contribuição 

primeira em terras do além-mar. 

                                         Aqui, a família  veronesa chefiada por Francisco Lorenzon brotou novas raízes, 

com muitas vergônteas já trazidas, dentre elas – Carlo Lorenzon, primogênito, herdeiro inconteste do 

precioso volume – ele também, semeador de uma linhagem onde a inteligência e o trabalho haviam de 

prosperar sob as bênçãos e as dádivas de Deus. 

                                        As páginas manuseadas sob os acúleos da saudade, muitas e muitas vezes 

repetiram aos ouvidos da família patriarcal reunida, os salmos sagrados : “ In te, Domine, speravi, non 

confundar in aeternum, in justitia tua libera me, et eripe me” ( pág. 143 ) 

                                        Nos joelhos paternos, uma menina – Maria filha de Carlos e Almira, soletrou os 

ofícios sacros. 

                                        Aprendeu desde a infância, o valor sobrenatural do jejum e da mortificação  cristã. 

Donzela, dedicou-se nos Maios floridos a ofertar à Virgem, as rosas da estação. Pelas mãos amorosas de 

Dona Almira, foi levada à inteira consagração à Mãe de Deus. 

                                        Aqueles tempos eram outros. Em toda a sua vida de piedosa alma cristã, ela se 

tornou a Presidente vitalícia da Pia Unida das Filhas de Maria de Barra Bonita, onde nascera, e 

posteriormente, da Catedral de Botucatu, pois  aqui se radicou por largos trinta anos. 



                                        Até que um dia, apavorada pela transição dos tempos e sucumbida por atroz 

enfermidade, bandeou-se a sua alma  para o Infinito. Deixava para o mundo, o exemplo belíssimo de um 

apostolado admirável  através das verdadeiras damas que ela preparou, na Pia União das Filhas de Maria da 

Catedral, esposas e mães exemplares talhadas sob os rígidos cânones cristãos vindos desde os tempos 

bíblicos.  

                                       Essas centenares e centenares de esposas e mães-mulheres fortes que ainda 

asseguram aos lares a sacralidade do matrimonio cristão. 

                                       Seus pertences foram distribuídos, sobrando como traste imprestável, mais 

adequado à fogueira no quintal, o velhíssimo e esborcinado livro caro da família, que ela ainda manuseara, 

na Semana Maior, como um verdadeiro relicário.  

                                       Num misto de respeito aos ancestrais e confundido com a inutilidade presente da 

obra, foi o valioso volume ofertado pelo Dr. Julio Lorenzon à cronista que, num misto de alegria e 

admiração, mandou reacondicioná-lo e manter-lhe a integra admirável essência. 

                                      Agora, ele passará à coleção de um sábio bibliófilo. Recebê-lo-a em solene 

homenagem, através da Academia Botucatuense de Letras sua Excelência Reverendíssima Dom Vicente 

Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, no transcurso festivo de seu Jubileu Áureo Sacerdotal.  

                                      Em mãos piedosas e sábias a tutela certa para um livro sagrado. 

 

                                                                                            (  A  Gazeta  de  Botucatu  -  01/08/1986  ) 
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                             UM    JUBILEU    DE    OURO    SACERDOTAL 

 

 
                        Emergir numa gaudiosa ação de graças pelos longos cinqüenta anos de vida 

sacerdotal – vida inteiramente consagrada em Roma, num longínquo 11 de Abril de 1936 – à absoluta 

fidelidade à igreja de Cristo; na luta sem desfalecimentos na defesa da Fé; dominando a onda avassaladora 

dos costumes que abalaram os alicerces da família com o evidente comprometimento das colunas da Igreja; 

assenhorear-se dos avanços da Ciência que mudaram o comportamento humano; mergulhar em cheio nas 

reformas sociais que visam ao igualitarismo ambicionado a duros lances de revoltas e crises em 

profundidade, achegar-se aos jovens curando-lhes os vícios e auscultando-lhes as ambições e sonhos; 

acenar  aos velhos, abrindo-lhes os horizontes da Esperança; enfrentar com o Evangelho as dissensões do 

Clero; atravessar sereno a rebelião de padres imaturos que lhe amarguraram a ascensão arquiepiscopal e 

sair-se exaltado pela alta Hierarquia da Igreja diretamente para os braços do povo que o acolheu em festas; 

dominar como perito timoneiro o mar encapelado dos sofismas e das abjurações infiéis e assumir o 

“múnus” vitorioso com uma Pastoral grandiosa de compreensão e de perdão, aberta a toda ação inspiradora 

da universalidade de Cristo entre os homens – eis a auréola que adorna o perfil de S. Exa. Revma. Dom 

Vicente Marchetti Zioni, que nestes dias celebras em Botucatu – sede arquiepiscopal – rodeado de 

dezenove Bispos entre eles, três que consagrou, um Arcebispo e oitenta padres a maioria seus ex-alunos, 

autoridades e o povo de sua imensa arquidiocese – seus cinqüenta anos gloriosos de vida sacerdotal. 

                               Nesse longo pastoreio de almas Dom Vicente Marchetti Zioni,em Roma e em São 

Paulo, incardinado na imensa arquidiocese paulistana, serviu por vinte e seis anos dedicando-se além dos 

planos sociais , ao cultivo das Vocações Sacerdotais que ele tem como causa primeira na Igreja de Cristo. 

Na cátedra de mestre, no espaldar augusto da direção de Seminários, no silêncio dos Gabinetes, na 

presidência das Comissões; ao microfone da Radio 9 de Julho, pelas colunas da Imprensa Católica, Dom 

Vicente Marchetti Zioni marcou seu apostolado numa incansável dedicação, operosa e proficua, ingente e 

inesgotável dirigida especialmente – como meta única – ao enriquecimento da grande messe do Senhor. 



                              Primeiro Bispo de Bauru, coube-lhe organizar a Diocese pastoreando em quatro 

profícuos anos o rebanho, em meio à criação de paróquias, seminários, ordens religiosas, assistindo à 

infância, à juventude e à velhice sempre com aquele dom especial que o faz um  “homem de Deus”.  

                              Ascendendo honrosamente o Arcebispado de Sant’Ana de Botucatu há dezoito anos, 

organizou logo de inicio, o I Sínodo Arquidiocesano, notável trabalho que abrange um levantamento 

histórico-religioso de toda a imensa arquidiocese. A par, a reabertura do antigo Seminário São José, 

fechado há mais de 20 anos, desta vez, secundado pelo Seminário de Filosofia e Teologia João Paulo II, e 

pelo Instituto de iniciação Teológica para Leigos, com curso de três anos e grande afluência de alunos. 

                             Organizou a respeito, um pequeno opúsculo “ Orientações de Vida para o Seminário 

Menor”,obra que mereceu do Exmo. Cardeal Gabriel Garrone, no Vaticano, especialíssimos elogios, sendo 

adotada para todos os Seminários da atualidade. 

                            Autor de livros, escritor e jornalista, Dom Vicente Marchetti Zioni criou entre tantos 

outros, o “Boletim Pastoral”, órgão interno da Arquidiocese e reabriu, após vinte anos fechado, o jornal 

“Monitor Diocesano”, de larga circulação. 

                           Em rápidos traços, a biografia de um homem de Deus, tão raro quão precioso numa época 

convulsionada em que os valores reais são relegados e a elementaridade dos homens passa ligeira na 

avaliação dos autênticos valores morais. 

 

                                                                                    (  A  Gazeta  de  Botucatu – 08/08/1986  ) 

 

 

 

                                                         MÚSICA  NA  CATEDRAL 

 

 
                          Muitos dos nossos caríssimos leitores conheceram-no também e o contaram entre 

seus amigos. Ele foi professor de Latim no antigo Seminário São José – ao tempo em que os irmãos Pisani 

: Caetano e José freqüentávamos cursos a caminho do magistério sacerdotal. 

                                Simpático, jovem descontraido, sociável, penetrou muitos lares levando consigo aquela 

irradiante alegria de sorriso amável e distinto e companheirismo. Solteiro, na época. 

                                Conhecia profundamente a Música em todos os seus recônditos segredos e o órgão ele 

o dominava como mestre. Foi organista da Catedral e marcou sua época em Botucatu como uma das mais 

brilhantes da Música Sacra. Com o Prof. Aécio, competiu na execução das belíssimas Missas Solenes então 

levadas pelo Coral Santa Cecília que ele fundou e regeu por largos anos. 

                                 Fazíamos parte do Coral e como cantávamos! Vivemos as magníficas noitadas da 

Catedral,nos Maiôs solenes a que compareciam os violinos de Afonso Liguori,do Prof. Ruggieri, do Mario 

Campos Leite, aos quais se juntavam o velho flautista e o Luiz Baptistão; o João Maranhão no 

contrabaixo,o Amílcar Montebugnoli e SalimKalil nos clarinetes e ainda o Vicente Jurema no piston. 

                                 Velhos Maiôs de ecos sonoros das ladainhas, dasluzes, mocidade, alegria, sob os 

olhares e ouvidos complacentes do saudoso Dom Luiz Maria de Sant’Ana.  

                                 Naqueles tempos celebrava-se com pompa, em Novembro, 22 – o Dia de Santa 

Cecília. Verdadeiros concertos de Música Sacra. Cantávamos Perosi, Franceschini e tantos outros mestres 

sacros. Havia os prelúdios orquestrados que tornavam a velha catedral o ponto de afluência de todos os 

inveterados melomanos, que os havia então.  

                                 As Semanas Santas – com o Sermão das SetePalavras – demandavam rigorosos 

ensaios e após, as reuniões inesquecíveis da juventude álacre e entusiasta do Coro da catedral. Regendo o 

conjunto, o Prof. João Quintanilha – o Quinta para todos os amigos – tornou-se o grande companheiro, 

incentivador da boa música, a presença indispensável  em toda iniciativa de caráter sócio-musical. Amigo 

sobretudo, do velho flautista. 



                                Ingressou por concurso no Banco do Brasil e deixou a cidade. Aposentado há já 

anos,voltou a dedicar-se à regência coral e foi o apresentador do Coral de Taubaté, nos últimos espetáculos 

que reuniram em São Paulo – Capital, todos os Corais das Repartições Fazendárias do Estado. 

                                Com o justo ócio, voltou ao estudo do órgão, tornando-se aluno distinto do Prof. 

Ângelo Camin, há pouco falecido. 

                                E é por Camin, que ele nos escreve agora, enriquecendo nosso epistolário : “Elda, 

encaminhei a Da. Júlia Camin seus dois recortes de jornal sobre o Professor. Cumprimento-a duplamente : 

primeiro pela idéia de homenagear uma criatura de tão grande valor humano e artístico, segundo, etc. Ao 

ler suas duas crônicas, logo me veio à lembrança fazer paralelo com o lema da Academia : “ NON OMNIS 

MORIAR”. De fato, o grande vate latino ( Horácio – Ode XXIV – liv. III v. 6 ), quando deixou escrito ( 

Não morrerei de todo ) certamente estava pondo suas palavras na boca de todo artista.  

                              Assim teria dito Camin : “ Não irei por inteiro”. Alguma coisa de mim ficará entre os 

que amo e entre os amigos. Hoje, cada vez que me aproximo do teclado, tenho a sensação de que o som do 

órgão me traz sua voz mansa a relembrar os ensinamentos que, durante anos, teve a paciência de me 

transmitir. 

                             Que bom seria se pudéssemos dizer a todos quantos nos são caros : “ Non omnis moriar”, 

um dia, ao partir, deixarei alguma coisa de mim entre os amigos : a arte, uma palavra de conforto, um apoio 

moral ou um sorriso de alegria  por alguma vitória, pequena que seja. 

 

 

                                                                                        (  A  Gazeta  de  Botucatu  -  25/08/1986  ) 

 

 

 

                                   MALBA    TAHAN   E   ANGELO   CAMIN 

 

 
                            Sem nenhum  ressaibo de cabotinismo,esta coluna  semanal dedicada inteiramente à 

nossa querida cidade e a tudo o que  de bom e de belo nos rodeia de perto ou de longe, vale ainda mais para 

que se alargue o nosso carissimo circulo de amizades de onde nos vem, para alegria  nossa, o 

enriquecimento de nosso epistolário , depoimento inequívoco de que ainda vigoram os cânones 

jornalísticos do estetismo e do bom gosto. 

                                  Transcrevemos com prazer, a integra  de umacarta que nos dirigiu prezado e querido 

amigo, o escritor, o contista, o músico, o pintor e escultor Revmo. Pe. Caetano Pisani, da vizinha cidade de 

Saltinho, em 21 próximo findo : 

                             “   Elda :  Acabo de chegar de meu segundo retiro de Renovação Carismática Católica. 

Nada direi sobre ele pois não seria apenas um capítulo à parte, mas um alentado volume. Para repousar 

peguei a “Gazeta” e fui logo à sua crônica do dia 06 de junho. É sempre um prazer saborear essas tão 

esperadas “Crônicas” prenhes de inesquecíveis recordações para tanta gente. Chegou a minha vez! 

                                  Dois grandes nomes de uma vez é dose para elefante. Malba Tahan e Ângelo Camin. 

                                  Sobre o primeiro, o maior contista nacional, a meu ver, gostaria de fazer uma 

observação somente. Ignoro totalmente se seus ancestrais tenham algum longínquo parentesco árabe. O que 

sei, contado por meu amigo, Padre Ricardo Tahan, é que sua sobrinha por nome Malba, aluna do grande 

mestre é que lhe inspirou o uso desse pseudônimo literário, por ter assimilado tão bem os ensinamentos de 

Mello e Souza, seu professor, no curso de normalista, quando ensinava como contam estórias. 

                                 NB da cronista : O subsidio foi colhido do belíssimo estudo sobre Orientalismo escrito 

por Humberto de Campos como nota introdutória à série “Mil Histórias sem Fim. . .” ( 3ª edição – 1º 

volume ) : “ . . . Quantos séculos terão dormido no sangue deste legítimo descendente de portugueses os 

hormônios da sua longínqua procedência semita? Por que só agora ao fim de tantas gerações brasileiras do 



mesmo ramo lusitano, surgiu, para a atividade da inteligência este mouro que os árabes deixaram na 

península ibérica. . .” 

                                ANGELO CAMIN – o próprio nome já faz me lembrar o céu. Virtuose sem par, sua 

real grandeza lhe veio não só do indiscutível talento musical, mas de seu grande mestre, de quem era 

discípulo predileto, Furio Franceschini que com suas improvisações ao órgão nos transportava para os 

paramos celestes. Ângelo Camin. Quando ouço esse nome, não posso me esquecer do Natal mais belo da 

minha vida. Natal de sonhos, Natal de Paz, de Êxtase Celestial.  

                                1939 – Era a Missa do Galo solene, cantada na Catedral toda iluminada em São Paulo. 

Não me lembro mais qual a missa que o Coral, regido por Furio Franceschini e acompanhada por Camin, 

executou naquela noite. Só me lembro da hora do Ofertório. Sentado na banqueta, bem no fundo do Altar 

começava a incensação das Oferendas. 

                                De repente, muito suave, como se fosse a flauta de um pastor longínquo para adorar 

Jesus, surge, no meio do perfume do incenso e das flores muito cândidas, à luz bruxoleante dos círios que 

convidavam ao sono ( fechei os olhos ) surge a primeira frase musical, graciosa, saltitante de alegria, pura 

como fio de água cristalina a colocar no ar fios luminosos de melodias a enfeitar aquela Noite de Natal. 

                               E as frases começaram a se suceder límpidas como o trinado dos pássaros a se 

entrelaçar cada vez mais perto, numa riqueza de timbres diferentes que a inspiração do artista ia 

descobrindo nos milhares de registros, como se fosse uma multidão de pastores que desciam pressurosos 

até o Presépio de Jesus. 

                              Olhos deslumbrados nas luzes do sonho deixei-me embalar por aquela encantadora 

Pastoral de Louis Vierne, mais delicada que todas as “berceuses” do mundo. Esqueci-me de tudo, até da 

missa. Deus me perdoe o pecado. 

                              Quando terminou o Ofertório com as intermináveis incensações e as abóbadas recolhiam 

os últimos fios de som que se perdiam no infinito, o presbitério era uma madrugada quente e perfumada de 

incenso. Acordei. Que pena! Lá se fora o meu lindo sonho de Natal. 

                             Lembra-se daquela peça “ A Gruta dos Ecos Irmãos” levada pelo Pe. Pisaninho no Santa 

marcelina em homenagem aos sessenta anos de Dom Henrique Golland Trindade em que a orquestra do 

Aécio  ao piano, seu pai com a flauta, o Maranhão com o rabecão, brilharam naquela Noite de Gala? 

                            Apareceu um partorzinho tocando uma linda pastoral. Era a Pastoral de Louis Vierne 

executada por Ângelo Camin”. Pe. Caetano. 

 

 

                                                                                        (  A  Gazeta  de  Botucatu  -  04/07/1986  ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

                               

 

                                                   UM   CARTÃO    POSTAL    .  .  . 
 

 

                                      Datado de 9 de Junho último, em Portugal, o gracioso postal vem-nos de Ruth e 

Milton Mariano, com bela mensagem para todos os acadêmicos botucatuenses : “ Revendo nossas raízes 

históricas, vivendo o ambiente festivo do dia de Camões, lembramos de nossa Academia, do Presidente 

Marão e de todos os bons confrades. . .” 

                                      O postal é uma reprodução campesina de uma festa religiosa tradicional da 

Bretanha : no “Lês bretonnes au pardon”, Bouveret pintou aldeões vestidos com seus trajes típicos, 

espalhados pelo relvado, vindos de aldeias vizinhas, enquanto aguardam aos pés da Cepela, aos grupos 

arranchados, a procissão do perdão, originalmente o dia da Sra. Sant’Ana. Gostosa memória das leituras da 

mocidade longínqua, entre Ardel e Chantepleure. 



                                     A tela faz parte do Museu Calouste Gulbenkian, o pródigo milionário deste século 

que dividiu sua imensa fortuna doando metade dela às instituições filantrópicas e aos muitos museus que 

possuiu. Nome por demais conhecido nos intrincados bastidores do petróleo, fez parte das grandes 

multinacionais do ouro negro. Armênio nascido em 1869, de família de comerciantes em Scutari, à vista do  

bíblico Monte Ararat de cinco mil metros de altura, Gulbenkian estudou na Inglaterra. Seu país que nunca 

pode emancipar-se da opressão estrangeira desde os romanos, espalhou seus filhos pelos quatro cantos do 

mundo. De educação caracteristicamente européia, desde jovem senhor de um tino comercial 

extraordinário, especializou-se em perito em petróleo. Armazenou em vida uma fortuna imensa, talvez a 

maior deste século. 

                                   Sua habilidade diplomática fê-lo colecionador de salvo-condutos internacionais que 

lhe valeram a cidadania na Inglaterra, na França, na Pérsia, no Irã, no Iraque, em Portugal e em todos os 

paises onde seu interesse financeiro assim o exigisse. Introspectivo, discreto, hábil, inteligente, abstêmio, 

morigerado no comer, jamais abriu seu pensamento para com os demais acionistas das multinacionais a que 

pertenceu. Contentava-se inicialmente, com 5% dos lucros, o que lhe valeu ser conhecido no mundo dos 

negócios, como Senhor 5%. 

                                  Dele fala Joelmir Beting : “ Entendendo que o bom do capitalismo é ser capitalista, 

Galouste recusou sistematicamente assumir controle de qualquer empresa. Sua filosofia de negócios 

cultivou três princípios : 1º ) é melhor participar dos lucros do que da gerência; 2º ) Não se deve colocar 

todos os ovos numa mesma cesta; 3º ) é melhor uma fatia pequena num bolo grande do que uma grande 

fatia num bolo pequeno”. 

                                 Habilíssimo negociante, investiu em muitas outras rentáveis empresas : fábricas de 

produtos farmacêuticos, hotéis, inclusive culturas especiais de orquídeas, existindo escritórios seus desde a 

Venezuela , Canadá, Estados Unidos, Liechtensten, Paris e Londres. 

                                 Colecionador de Arte, seus inúmeros museus ostentam os mais ricos tapetes da Ásia, 

telas finíssimas, peças arqueológicas ( para os estudiosos ), preciosas gemas da Família Imperial Russa 

leiloadas pelo governo bolchevique, tiradas do Hermitage, uma das maiores galerias do mundo. 

                                Quando o príncipe Jussupow – assassino de Rasputin – apareceu em Paris, como 

imigrante, trazia em sua bagagem famosos quadros de Rembrandt que estavam sob disfarce de telas sem 

valor, por ele mesmo pintadas. É que o príncipe, para contrabandeá-los apôs sobre os mesmos, sua própria 

lavra. Para na França viver nababescamente como sua família, na imperial Moscou, empenhorou as telas 

pagando altíssimos juros. Por trás dessa trama, estava Gulbenkian. 

                                Quando os russos começaram a exportar petroleo, Calouste facilitou-lhes o óleo de 

Baku. Em troca, recebeu parte considerável dos tesouros do Czar. Essa grande coleção de telas, peças de 

arqueologia da Ásia Menor ficou em Paris, e graças à sua cidadania iraqueana exibida na ocasião, foi 

inteiramente protegida e respeitada pelas forças nazistas de ocupação. 

                                Esse armênio solitário, casado com uma mulher a quem jamais amou, legou a seus dois 

filhos um patrimônio pelo qual, seu filho Nubar Sarkis jamais sequer trabalhou na vida. Propagou a 

máxima do velho pai : “ Dinheiro não traz felicidade mas ajuda pra burro !”. 

                               No auge da 2ª Guerra Mundial, Gulbenkian fixou-se em Portugal ocupando num 

luxuoso hotel mourisco, redizido apartamento de onde governava suas múltiplas empresas e museus no 

mundo. Degustador inveterado do iogurte, reduzia a cinco, sua criadagem. Tinha hábitos severos, 

contentando-se em contemplar a tarde, numa saudosa memória armênia, os vastos jardins do hotel, que 

acabavam no horizonte marítimo. Pela manhã, num táxi de praça, percorria as colinas do Parque Nacional 

de Lisboa. 

                              Soube ser grato ao último país que o acolheu : legou a Portugal seu riquíssimo museu 

português e às obras assistenciais, respeitaval parte de sua fortuna.  

                              Eis como um amável cartão amigo nos atualizou velhas leituras. 

 

 

                                                                                           (  A  Gazeta  de  Botucatu – 11/07/1986  ) 
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                             JOSÉ   DE  ALENCAR   E   CARLOS  GOMES 

 

 
                       De repente, um só livro impõe no ambiente artístico internacional, o nome do Brasil 

entre as mais destacadas nações do mundo. 

                             Dois autores para isso concorrem : José de Alencar, o cearense mais pródigo das Letras e 

Antonio Carlos Gomes, o campineiro genial da Música brasileira. 

                             José de Alencar é realmente, com muitas dezenas de anos de antecipação da Semana de 

Arte Moderna o inovador das letras nacionais. Até então, a Literatura nossa, ainda incipiente, lutava por 

desvencilhar-se da influência lusitana. O colonialismo jungia-a ainda à temática da Metrópole. Urgia que 

algo mais definidamente brasileiro surgisse apresentando ao mundo a exuberância colorida de nossos 

trópicos; a cor local de nosso romance citadino; os usos, lendas e costumes das regiões norte-sul, leste-

oeste dopais. 

                           Alencar o fez. Sua vastíssima obra compendia o romance nacional. E para maior ênfase de 

sua gente, ele inaugura o tríplice romance Guarani – Ubirajara e Iracema. 

                           Mais do que tudo, o Guarani é o perfil psicológico do índio Peri frente à beleza diáfana, 

lirial e bela de Ceci.O romance europeu de Goethe dominava a procura. O amor infeliz de Wherther era o 

símbolo lírico da dramaticidade passional. Agora, surge o romance tropical, a verdadeira odisséia do índio 

americano. 

                          O Guarani é editado sem assinatura, em folhetim, vale dizer, ocupa o rodapé do “Diário do 

Rio de Janeiro”, a partir de 1º de janeiro de 1857. Imediatamente domina o público leitor. Seu tema 

apaixonante, por quatro meses, torna-se a leitura diária obrigatória. O sucesso foi espantoso. Novas 

edições, agora em livro , surgem  para todo o Brasil. Começam as traduções para as línguas estrangeiras. 

                          Um dia, um garoto vendedor ambulante, anuncia em plena praça del Duomo, em Milão : Il 

Guarani, storia interessante di selvaggi del Brazile”.. . 

                          Nessa praça, segundo o costume da época, encontravam-se Carlos Gomes, bolsista 

brasileiro a cargo do Imperador Pedro II, e o libretista Scalvini. Adquiriram o volume. 

                          Dois anos depois, em 19 de março de 1870, o Scala de Milão abria a temporada lírica do 

ano, com uma ópera : “ Il Guarany”. Pela primeira vez, no mundo fechado e elitista da Ópera, levava-se à 

estréia uma opera d’ obbigo de autoria de Autor estrangeiro. 

                          Sealvini pôs o romance de Peri, Carlos Gomes musicou-os, esmerando-se na reprodução 

fiel do cenário tropical. À grandeza da montagem junta-se o calor tropical da melodia sempre evocadora da 

selva amazonense. São cantos cheios daquele vibrante colorido dos “tembis”, “ maracás”, “borés”, ou 

“inúbias”. Se há muito da operística italiana na composição exuberante de belíssimos trechos impõe-se 

contudo, com rara felicidade, a eloquente trama tropical da ópera. 

                         Sua montagem e apresentação custou muito ao Autor, exigente por demais para com a bela 

ópera que apresentaria o Brasil ao mundo europeu refinado e culto. O tenor Villani, o mais famoso da 

época, é o primeiro Guarani. Quando sua voz se expande na ária :  

 

                                                                               “ Pery m’appella 

                                                                                  In sua favella 

                                                                                  L’ eroico popolo 

                                                                                  Dei Guarany”. 

 



                          A platéia luzida do Scala prorrompe delirantemente em aplausos, palmas, flores na mais 

vibrante glorificação do genial compositor o grande Antonio Carlos Gomes. 

                          Tão bela e perfeita era a ópera do brasileiro, que Verdi, ouvindo-a entusiasmado, deixou 

para a posterioridade, a célebre frase : 

                          “ Questo giovane comincia dove finisco io” . .  . 

 

 

                                                                                              (  A  Gazeta  de  Botucatu  - 18/07/1986  ) 

 

 

 

                                           ACALANTO   DE   UM   SONHADOR 

 

 
                   Acabamos de receber, dedicada aos cinqüenta anos de vida sacerdotal de Dom Vicente 

Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, este Acalanto inteirinho, uma jóia preciosa da Poética, 

lapidada por um artista sensível, criatico e lírico, ao embalo dolente do ranger onomatopaico da rede de 

terraço : 

 

                                                          I                                                               VI                     

 

                                   Vinda dos céus mais profundos,                         Assim pensando . .  .  pensando . . .     

                                   Ouvi uma canção de ninar,                                 O  Deus de Amor  concluiu :     

                                   Baixinho, quase em segredo,                              Agora só falta uma coisa,     

                                   Mal dava para escutar.                                       Tão grande, tão importante, 

                                                                                                             A mais linda, a principal : 

                                                         II                                                 Terá na Terra um lar santo, 

                                                                                                             Como foi o de Nazaré. 

                                    Nheim . .  .  querrec .  .  .                                  Terá por mãe Marietta 

                                    Nheim . .  .  querrec .  .  .                                  E por seu pai, José. 

                                    Na rede do pensamento, 

                                    Nas fibras do coração,                                                    VII 

                                    Num vai e vem envolvente 

                                    Deus embalava um ser,                                      Terá longos anos de vida 

                                    Ser que inda ia nascer.                                       Abençoados por mim. 

                                                                                                             Verá muitos jubileus.. . 

                                                     III                                                     Na plenitude dos tempos 

                                                                                                             Todos unidos no Amor 

                                    E no estribilho cantava                                       Todos unidos no Amor 

                                    Sorrindo de tão feliz :                                         Cantando me louvarão 

                                    Seu nome será Vicente,                                      Pelas muitas maravilhas 

                                    Vicente de inicio ao fim”.                                    Que nele realizei. 

 

                                                   IV                                                                    VIII 

 

                                     Do fundo da eternidade,                                     Estava Deus acordado 

                                     Com infinita saudade,                                         Desse seu sonho ideal. 

                                     Saudade do ser por vir,                                      Caiu do céu um menino 

                                     Deus de Amor, Deus de bondade                       No lindo mês de Natal. 



                                     Pensava com seriedade                                      José e Dona Marietta 

                                     N’alguém que o quisesse servir.                         Sonhando os sonhos de Deus 

                                                                                                              À pia santa acorreram 

                                                    V                                                       dizendo sem hesitar : 

                                                                                                            “Vicente será seu nome, 

                                     Desprezará das riquezas                                    Vicente pra sempre, Amém!” 

                                     O brilho falso, o ouropel. 

                                     Dos prazeres a narcose                                                     IX 

                                     Que de mim faz esquecer.                                             

                                                                                                               E Deus parou de sonhar . . . 

                                                                                                               E o acalanto se acabou. 

 

                                                                     

                                                                                             ( A Gazeta  de  Botucatu – 15/08/1986 ) 

 

 

 

 

                                   CARTAS  -   RIVALDO DE  ASSIS  CINTRA 

 

 
                            De Dr. Rivaldo de Assis Cintra, de São Paulo, nosso assíduo e cavalheiresco leitor, 

recebemos carta amável cujo inteiro teor é, mais do que prazeirosa leitura, um depoimento veraz sobre a 

nossa Botucatu doutros tempos, quando a mocidade de então, estimulada pelos velhos mestres, visando a 

um já promissor futuro brilhante, exercitava-se pela imprensa, nos sempre atraentes atalhos do jornalismo 

interiorano. 

                                  Pode-se afirmar com satisfação que ele, como tantos outros valores que ali se 

revelaram, fazia parte daquele grupo de jovens que – falemos com orgulhosa ênfase – integraram o 

“iluminismo” da época, na continuação brilhante de uma tradição firmada em nossa  crônica  histórica. 

                                  Transcrevêmo-la em seus parágrafos, porque ela é maisdos nossos leitores, pelas 

vividas memórias que a constituem, escritas semdúvida, pelo último cavalheiro romântico : 

                              “  São Paulo, 31 de julho de 1986. Elda, saúde e paz atodos desse lar abençoado”. 

Perdoe-me uma breve retrospectiva antes de chegar ao principal. 

                                  Em ginasiano comecei namoro tímido com a literatura, naturalmente pelas mãos 

seguras de meu primeiro mestre na vida – o humanista e filósofo RaymundoCintra. 

                                  Éramos então um grupinho entusiasmado : Norton Astolfo Severo Batista ( cantor 

badalado pelas saudosas normalistas ), hoje Diretor do conceituado Colégio Rio Branco; Luiz Perez, poeta 

e declamador de altos recursos ( sabia de cor o NavioNegreiro de Castro Alves ); Beraldo Rangel Torres 

Bandeira,Luiz Carlos Moura Campos tão cedo levado do mundo, e mais três ou quatro cujos nomesa pobre 

memória não consegue repetir. 

                                 Tivemos a ousadia ( hoje tremo à recordação ) de promover sessões literárias, aliás 

bem concorridas graças à presença em massa dos parentes .  .  . Chegou-se a editar alguns números de um 

jornalzinho, por sinal muito bem impresso, certamente de curta existência, se não me trai a memória 

intitulado “ Aurora Botucatuense”. Nome bonito, não? 

                                 Quem terá algum exemplar dele? ( Se não se cuida da memória municipal,o que se 

pode esperar da nacional ? .  .  . ) Luiz Perez. Sim, isso mesmo,Luiz Perez. 

                                 Além de aluno brilhante, era metódico e organizado. Talvez guarde ele avaramente 

algum exemplar daquele testemunho de efêmero episódio da atividade,não direi literária mas espiritual de 

Botucatu, aquela já em outros tempos substanciosa e fecunda, em intima associação com a Música. 



                                Aqueles freqüentes saraus litero-musicais, quanto encanto! Moscogliato com a sua 

flauta mágica, Silvio Galvão, Genaro Lobo, Baptistão e, às vezes, meu pai. Quem mais, ó memória 

bruxoleante?! 

                                Elda, pelo visto me perdi. O objeto desta é outro. Em todo caso  vale como depoimento 

deste mui pobre afeiçoado às belas criações da Arte”.  

                                Seguem-se palavras atenciosas aceitas pela cronista como um estimulo a mais, eis que 

esta coluna se rejubila pelo que de amigos tem atraído, todos eles unânimes em ver na velha escriba uma 

fiel e constante entusiasta admiradora desta terramuito querida. Agradecemos. 

 

 

                                                                                               (  A  Gazeta  de  Botucatu  - 22/08/1986  ) 
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                                                                          POSTAIS   

 
                           A nossa camaradagem começou nos longínquos e saudosos bancos da querida 

Normal. O tempo separou-nos por largos anos perdendo-nos nos “quehaceres” da rotina burocrática e 

dando-lhe a ele, asas para ascender magnificamente na área da Educação, de onde se aposentou. 

                                 Revimo-nos – os que restaram – na celebração de nosso jubileu áureo de magistério 

primário. Desta vez, ele estava acompanhado de sua jovem e simpatississima senhora. Deu-nos então, em 

reunião festiva no Chaillot, uma surpreendente palestra sobre o Ensino nas zonas pobres e desvalidas do 

Norte-Nordeste brasileiro. Sábio, humano, com uma dose admirável de cultura sempre enriquecida pela 

vivência e pela observação pessoal nos meios educacionais. 

                                Andarilhos ambos pelos caminhos do mundo, volta e meia chega-nos um amável postal 

que nos revigora o sentido de velha e cordial amizade. 

                               Do Prof. Antonio Raia e Senhora, de Campinas, estamos recebendo atencioso postal, 

desta vez, da Suécia, focalizando o rio Klara Sjo que serpenteia Estocolmo, numa belíssima paisagem de 

pinos pontiagudos, em destaque a tanto verde e água, o famoso Museu nacional. Nele, uma mensagem: 

                           “  Elda : Estamos na Suécia, depois de passarmos pela Dinamarca e Noruega e agora, a 

caminho da Rússia. Deste fabuloso país enviamo-lhe nosso abraço. Raia e senhora. Estocolmo, 04/08/86”. 

                              Cada postal que nos vem de amigos traz-nos dupla satisfação : somos lembrada 

carinhosamente, mesmo à distância, e isso nos proporciona retribuir com amenas digressões sempre 

oportunas para preencher a coluna semanal exigida pela “Gazeta”. É antes de tudo, um bom exercício 

espiritual. Essa lição nos vem de Mello Mourão que, tal como Liszt na Música, improvisa suas belíssimas 

crônicas sobre o tema do momento : artístico, político, social, o que quer que seja, que ele sim, é o 

Humanismo encarnado tão rarefeito hoje em dia dentro de um linguajar escorreito. 

                        Eis-nos pois, esquadrinhando a moderna Copenhagen   defrontando-nos à primeira 

vista com a graciosa “ Sereia de Andersen”, grimpada no penhasco à beira do Canal, contando às ondas e 

seu lendário romance, ela mesma vitima, nos nossos dias, da selvageria devastadora de um grupo jovem 

malsão que lhe profanou a pureza do conto infantil. De lá nos vem a receita miraculosa dos chocolates 

“Koppenhegen” dequeé a São Francisco, nesta cidade, a depositária. 

                              Mas se quisermos adentrar o teatro clássico,  eis-nos em vôos fantásticos pelas ameias 

brumosas e sinistras de Elsenor onde Shakespeare situou o fantasma do rei Cláudio andejando pela calada 

da noite à procura de Hamlet para narrar-lhe sua morte misteriosa e clamar vingança contra a esposa  

incestuosa e infiel. Na simbologia da tríade dramática do Rei Lear – Macbeth, Hamlet encarna a tragédia 

familiar em que um filho se estorce no dilema do “ Ser ou não Ser ”, entre vingar e glorificar um pai 

querido e justiçar a mãe  criminosa.          

                             Mas o pais do sol da meia noite tempera a tragédia shakespeareana com a graça 

esvoaçante dos Contos de Hans Chistian Andersen cujo feiticeiro encanto embala a imaginação não só das 



crianças de todos os tempos à Literatura Infantil, onde a leveza dos temas junta-se a criatividade 

envolvente do gênio das histórias. 

                            Na gloriosa Suécia que detém o mais nobre prêmio em favor da Paz, surge o espectro 

rocambolesco da rainha Cristina, a vanguardeira do feminismo, misto de guerreira e sábia, filósofa e 

autocrata que sacrificou um trono depois de haver menosprezado seu próprio povo.      

                          “ Gênio e sregolatezza”, fria e autoritária, exigia de Descartes aulas de Matemática e 

Filosofia em plena madrugada hibernal, o que valeu ao sábio, morte por pneumonia e ao mundo, a perda 

prematura de um mestre.       

                           Lá está também a imagem literária de Selma Lagerloff, a inefável professorinha primária 

que galgou os cimos do Nobel de literatura pelos seus deliciosos Contos Natalinos que enriquecem  a  

Prosa Universal. 

                           À Noruega deve ter aberto ao ilustre casal as portas da “Casa das Bonecas” em que Ibsen 

personifica em Nora, a doce e deliciosa esposa a quem as auras do romantismo emprestam a doçura da 

criança à meiguice da esposa e senhora. 

                          Há na Música de Grieg os anseios Wikings pelas imensidões oceânicas na busca de 

conquistas. A “Canção do Solveg”, trazem seus acordes a melancolia dos dias sem fim, quando o sol, bem 

pouco acima do horizonte imobiliza-se por meses e espadana em meio a nuvens de poeira dourada seu 

brilho opalescente.                  

 

 

                                                                                      (  A  Gazeta   de   Botucatu  -  29/08/1986  ) 
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                                                           O  CONTO   DO   MÊS 
 

 

                                Após a ocupação, a cidade – pequena e interiorana – mudara em sua paisagem urbana 

pacata, ordeira, sem medo.Agora, a soldadesca ocupava as escolas, derramava-se pelas praças e jardins, 

num à vontade de vencedor. Às vezes trelente e ousada. Todos, jovens arrebanhados num voluntariado 

aparente, muitos sem nem sequer sabendo ao certo o “porque” da luta. 

                                Uniforme cáqui, o quepi enterrado quase aos olhos e o lenço vermelho no pescoço, 

com a carabina a tiracolo, o revolver na cinta, eles percorriam a cidade afugentando as moças, pondo 

distância aos adultos e conquistando a criançada, que para as crianças até Revolução é festa. 

                                A brincadeira dançante no Clube prolongara-se além da meia-noite. É que o major 

chefe das forças chegara tarde, acompanhado de alguns maiorais da política dominante. Quisera ouvir 

música, entre um copo e outro de cerveja. Restaram da orquestra, dois músicos apenas : o pianista e o 

solista. Quando puderam safar-se, sem desdouro, ia alta a madrugada. Na porta do Clube, despediram-se 

ambos cansados e sonolentos. 

                               Restava ao solista uma boa caminhada. Conhecia o trajeto de olhos fechados e não 

temia caminhar a sós. Mas de repente, algo dentro de si manifestou-se e cresceu. Uma vaga de temor, de 

insegurança, dominava-lhe o bom senso. Um silêncio pesado tudo dominava.  

                               Devia atravessar o Bosque, ganhar vários quarteirões da rua central, atingir sob a luz 

bruxoleante dos postes de iluminação a altura de sua casa, descer para a rua seguinte, renteando muros 

caídos, vastos quintais assim expostos e finalmente chegar. 

                               Mal adentrara o bosque, ouviu como ecos ameaçadores, as passadas da ronda. 

Transformada em cidade-quartel, todas as ruas tinham à noite, a percorrê-las, guardas – dois a dois, que 

tudo detinham e inquiriam. O mal estar que o dominava aumentou-lhe as batidas do coração.  

                              Contudo . .  . 



                              Atingiu a rua do Comércio, quando os militares já estavam perto. Foi-lhes ao encontro 

como cidadão livre. A ronda  abordou-o : 

                        -    O cidadão aí, de onde vem? 

                        -    do Clube. 

                        -    E o que carrega? 

                        -    Meu instrumento e músicas. 

                        -    Deixe-nos ver. 

                             Abriu o estojo,mostrou-lhes o instrumento e arrepanhou as músicas que haviam caído. 

                        -   Tem armas? 

                        -   Não. 

                        -   Recolha-se imediatamente. Andar solitário pela noite, não é recomendável. Onde mora? 

É casado? Seus documentos. 

                            Respondeu a tudo. 

                            Então a voz militar melhorou a intonação: 

                        -  Pode seguir. Cuidado no trajeto. Podem detê-lo. 

                        -  Obrigado, senhores. Serei prudente. Boa noite. 

                            Ainda na rua de cima, atingiu apressado a altura de sua casa na rua de baixo. Dobrou a 

esquina e pôs-se a descer pelo meio da calçada. Aquele súbito e inesperado temor cresceu em si. Não eram 

os soldados que lhe davam pavor, não. 

                            Havia  algo mais na brancura da lua, na imensidão do céu da madrugada. O silêncio das 

casas de dentro das quais todos dormiam parecia-lhe muro fatídico de indiferença e de alheiamento. Se 

fosse atacado ninguém disso se aperceberia. 

                            Correucomdificuldade. Segurava músicas e o estojo do instrumento. Divisou por fim, no 

meio do quarteirão, asua casa. Estava opresso e batia-lhe o sangue nas veias. 

                            Alongou a vista,por entre as copas das árvores que encobriam quase,os postes 

deiluminação. Tremeu. Lá longe, a dois quarteirões acima,lá semovia, emsuadireção,algo terrificante e 

monstruoso . . . Maior do que umcão,escuro e bamboleante. Vinha avançando . . . avançando . . . 

                            Então era verdade o que se dizia na voz do povo .  .  . 

                            Lá estava ele. Aparecia mesmo, pela madrugada .  .  . 

                            Abriu a porta num arranco. Tropeçou no degrau. Jogou as músicas eo instrumento. Mal 

teve forças para passar a chave e fixar a trança,por dentro. Ele existia mesmo. O licantropo .  .  . 

 

                                                                                                (  A  Gazeta  de  Botucatu – 05/09/1986  ) 

 

 

 

                                               LITERATURA    POLICIAL     
 

                               Conta-se que, de uma feita, entrando um amigo no gabinete de trabalho de Alexandre 

Dumas pai, deu com o escritor debruçado na mesa, a cabeça entre os braços, os ombros sacudidos pelos 

soluços : 

                        -     Que lhe aconteceu, homem? Por que essas lágrimas?   

                        -     Acabei de matar Porthos, respondeu-lhe inconsolável.  

                              Nas antigas aulas de Português , quando ainda havia preparatório para os exames de 

admissão ao curso ginasial, costumava-se prolongar o estudo das espécies de substantivo, máxime, quando 

da parte dos alunos sempre vivos e atentos, percebia-se o interesse entre distinguir o concreto do abstrato, o 

concreto do fictício.        

                              Era o momento em que se penetrava cuidadosamente no conhecimento geral, dando-se 

noções esbatidas de Mitologia, História e Literatura. E desfilavam todos aqueles personagens, 

rigorosamente separados em grupos, para melhor compreensão e memorização : mitológicos:Perseu, 



Minerva, Jano, Hercules; Folclóricos : saci, mula-sem-cabeça; Regionais: aiáras, curupira; Gerais : 

vampiros, valquirias, bruxas; Literários : Tarzan, Pimpinela Escarlate; os Três Mosqueteiros ( Athos, 

Porthos , Aramis ), D’Artagnan;  Literatura Policial : Sherlock Holmes.      

                             Feita essa introdução, para  a  qual se voltavam os olhinhos cheios de curiosidade dos 

alunos, discorria-se sobre a imaginativa  dos  povos,quer primitivos ou evoluídos que sempre se entregaram 

ao culto de mitos enriquecendo na história própria, o folclore nacional. 

                            Capitulo especial era dedicado ao grande escritor Monteiro Lobato que criara como 

símbolo de sua raça, o Jeca Tatu, seguindo-se-lhe o Narizinho Arrebitado e toda a sua corte engajada: O 

Príncipe, Emília, Dona Benta, Nastácia, o Barão de Rabicó e tantos outros que alegraram a infância dos 

pequenos leitores.          

                            Este ano cheio de comemorações notáveis no mundo da Música, abre-se um espaço 

também grandioso para se festejar, na Literatura Universal, o centenário de nascimento de Sherlock 

Holmes, o detetive inglês mais famoso do mundo, criado pela inventiva inteligente de Sir Arthur Conan 

Doyle, médico modesto da era vitoriana, que se celebrizou emprestando sua argúcia, seus conhecimentos, 

seu método de observação deditiva ao personagem ilustre que vem apaixonando o rol sem fim de seus 

incontáveis admiradores.             

                           A Literatura Policial nasceu com Edgard Allan Poe, poeta e escritor americano, dono de 

um cérebro levado à loucura pelo abuso etílico. Seu conto “ O Assassino da Rua Morgue” inaugura uma 

nova forma de pesquisa policial. Nele, o detetive francês Dupin, descobre, através de uma única pista : um 

fio de pêlo louro, que foge a qualquer tipo de cabelo humano, o verdadeiro assassino : um macaco. Toda a 

trama, muito bem urdida, é uma  leitura  fascinante.                     

                          Segue-se daí, o aparecimento do famoso detetive londrino, solteirão excêntrico, cheio de 

manias, amante da Música e do violino, através do qual maquina o espírito sempre às voltas com o crime. 

Suas deduções lógicas fazem o encanto do leitor. Enquanto o ingênuo Watson ( no caso , o próprio Autor ) 

e o leitor perdem-se em vestígios circunstanciais, Sherlock observa pormenores do crime que não ocorrem 

aos demais. Suas deduções, na adequação da solução de cada caso seduzem e encantam.  Sherlock torna-se 

um ídolo universal.       

                         Conan Doyle transforma-se num escritor lido em todo mundo. O encanto da obra está na 

sua incrível capacidade criativa. Seus contos passados na cidade ou no campo retratam a Inglaterra dos 

últimos anos do século dezenove e dos primeiros deste século.        

                         O interessante dessa  inteira  obra  está em que do ficcionismo dela surgido datou o 

aprimoramento dos  métodos  policiais  concretos que tanto evoluíram a partir de então. 

                         Não há quem não conheça a lógica sherlockiana através do “ Cão dos Baskerville”, da “ 

Aventura da Banda Salpicada”, da “Árvore Assassina”, do “Homem dos Cabelos Vermelhos” e tantas 

outras que fizeram as delícias de gerações  e  gerações.     

                         Quando já envelhecido, famoso e rico, Sir Conan Doyle resolveu matar, num último conto, 

seu inseparável amigo Holmes, o mundo inteiro protestou, pedindo-lhe que continuasse a série fascinante 

de aventuras. 

                         É que Sherlock, como os personagens de Dumas pai, estava inserido em definitivo na 

imaginação  popular. Personagens assim, não morrem nunca.     

 

 

                                                                                              (  A  Gazeta  de  Botucatu  -  12/09/1986  ) 
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                                    O   PARADOXO  DE  MALBA   TAHAN         

 



                         Assistimos há dias,incidentalmente, um diálogo entre uma jovem metida a sabida e um 

respeitável padre, ela assucrinando-o sobre como cresceu a Humanidade se Adão e Eva só tiveram dois 

filhos – Caim e Abel. 

                               Veio-nos a propósito, uma página interessante de Malba Tahan, extraída da sua 

Antologia da Matemática ( Vol I – Edição Saraiva – 1960 ) : 

                              “ Um individuo “A” qualquer tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós e 

assim por diante. Para facilitar nosso raciocínio, clasifiquemos os ascendentes por linhas. Diremos que, 

para um individuo “A”, de um modo geral, a linha dos avós conta 4 ascendentes; a linha dos bisavós é de 8 

ascendentes; nada menos de 16 ascendentes terá a linha dos trisavôs; a linha dos tetravôs estende-se por 32 

figurantes; os pentavós serão em número de 64; os hexavós sobem a 128; teríamos a seguir, 256 heptavós e 

assim sucessivamente.     
                        Tomemos 25 anos como período médio de cada geração. Dentro dessa base, cada 

século corresponde a quatro gerações. Em outras palavras, recuando um século para o passado, vamos 

encontrar, para cada um de nós, 4 gerações, oferecendo um total de 16 ascendentes da mesma linha ( linha 

dos trisavôs )        

                              Um salto de dois séculos, no tempo negativo, fará com que encontremos uma linha de 

256 ascendentes! O cálculo é simples: 128 homens e 128 mulheres. E todos contribuíram ,com sua parcela 

de boa vontade, para a nossa  existência  na Terra. 

                              Em quinhentos anos de recuo, o número de ascendentes ( da mesma linha ), que terão 

colaborado para nossa existência já equivale a uma pequena população de 1.061.376 ( um milhão, sessenta 

e um mil, trezentos e setenta e seis  hiper-avós!)          

                             O problema se agrava de um modo espantoso, se fizermos a Máquina do Tempo recuar 

800 anos. Chegamos ao inicio do Renascimento. Contamos nessa época, com 32 gerações ( no conjunto de 

ascendentes ) e o número de antepassados ( na mesma linha ), responsáveis pela nossa existência, é de 

4.348.420.096 pessoas. São os hiper-tataravós! Muitos tomaram parte nas Cruzadas e morreram 

gloriosamente combatendo contra os mulçumanos, na Palestina. “ E por que parar assim, de repente, na 

Idade Média?”    

                           Vamos dar um salto maior e mergulhar bem fundo, no passado. Procuremos atingir, nessa 

marcha-a-ré ao longo do Tempo, os primeiros séculos do Cristianismo. Recuemos 1.600 anos, saltando, 

rapidamente, sobre as heróicas gerações que nos precederam. E sabem, meus amigos, qual era, nesse tempo 

( no IV século ), o número de nossos avós, na mesma linha? 

                           É um número astronômico, de 20 algarismos. Ei-lo, sem erro de uma unidade : 

                                                            18.676.506.394.745.634.816 ! 

                           Dirá você que essa gente toda não caberia na Terra. Sim, está certo. Essa população de 

avós seria suficiente para cobrir e transbordar, não só a Terra, como sete mil e quatrocentos outros planetas 

iguais ao nosso. 

                           Os nossos avós dessa linha, colocados um ao lado do outro, bem juntinhos, fariam uma 

fila que iria da Terra ao Sol cento e vinte e oito milhões de vezes! Como explicar essa multiplicidade 

astronômica de ascendentes? 

                          “Há qualquer coisa de muito estranho e paradoxal em nossa árvore genealógica .. .” 

 

 

                                                                                       (  A  Gazeta  de  Botucatu  - 19/09/1986  ) 

 

 

                                                        IRMÃ  LETÍCIA  
 

               Fomos, com seus muitos amigos, leva-la à última morada. Vimo-la ainda, num derradeiro adeus, 

envolta em palmas brancas, o rosto sereno e nobre tal como um lírio imaculado de pureza e santidade. 



              Imagem tranquila de uma vida dura. Olhos cerrados no derradeiro sono. Feições graciosas que 

nem o peso dos anos conseguiu alterar. Sob a coifa escura das vestes religiosas uns raros  cabelos branco-

prateados teimando nas ondulações naturais de antigo fino trato. Quisemos ainda encontrar o seu olhar 

claro que iluminava o rosto nobre. Em vão. As pálpebras desceram sobre a ultima paisagem de uma vida 

inteiramente voltada à Oração. O livro da existência chegara à última página. 

             Irmã Letícia . . . Qual seria seu exato e completo nome? Jamais mencionou no cuidadoso zelo da 

humildade sincera – Meu nome é Letícia. Quer nome mais lindo? Alegria! A Vida é linda quando bem 

vivida! Não vê? Eu escolhi a melhor parte! Com Deus, em intima união com o Cristo Vivo! Que mais 

desejar? 

            Irmã Letícia! De fala macia e doce! Sempre companheira e amiga nos momentos bons e maus da 

gente. A doce presença da solidariedade gentil e da amizade! Como a conhecemos? Não o sabemos definir. 

Nossa aproximação se deu mais como um reencontro. De onde a viramos? Faz tanto tempo! Entendemo-

nos e pronto. Uma antiga e velha amizade. Quantas vezes grimpamos as ladeiras à procura de sua palavra 

amiga! 

           Eram horas gostosas de conversação amena, sim, que à fácil exaltação nossa vinham suas 

observações tranqüilas de meditação e paz! Como nos sentíamos bem junto à sua aristocrática presença 

traindo na modéstia das vestes de Servas do Senhor, a menina de trato, a donzela de salões, a jovem da 

sociedade. 

           Escondia na beleza serena do rosto, na mansidão da fala, na discreção dos gestos um passado 

brilhante e feliz. O pai, adido militar brasileiro, viveu anos em Embaixadas no estrangeiro. Dez anos na 

França, oito anos na Inglaterra. E a menina crescera nos melhores colégios, freqüentando um fino ambiente 

de cultura e aristocracia. Tudo isso resvalava quase inconscientemente, consolidando argumentos, 

vivificando exemplos, assegurando fatos. Proposital ou intencionalmente jamais o revelava. 

         Daqueles flagrantes de vida sobrou-lhe autoridade e conhecimentos para lecionar francês e inglês. 

Um dia lhe propusemos: - “ Vou fazer, a titulo de estudo, a versão para o francês , da “ Subida do 

Mont’Alverne, de Dom Henrique. A senhora faria a correção? Não estou segura que sozinha, o faça com 

exatidão”. 

         A resposta veio-nos prontamente, gentil e sempre acolhedora : “ Certo! Será para mim um prazer. 

Mas em troca, você fará a revisão ortográfica de uma tradução que me foi pedida sobre o “ O Apostolado 

Rural” que o mesmo Dom Henrique me indicou. É obra muito útil para nosso trabalho no campo. 

         Foram longos meses de um trabalho entusiasta e bom. Compreendíamos-nos muito bem .Trocavamos  

impressões e após a leitura, ia longe e gostosa a nossa conversa.  

         Então foi removida para Gália. Lá, o apostolado desenvolvido por ela reclamava-lhe uma total 

dedicação. Trocamos ainda muita correspondência. Até que, infelismente para ambas, a correspondência 

parou. Ficamos em nossas lições pelo caminho. O tempo correu.  

        De volta para o seu querido Convento, ela dedicou-se às aulas  particulares. Visitamo-la tantas vezes! . 

. . Sempre acolhedora, sorridente, amiga.  Os anos acabrunharam-na. Ela foi-se recolhendo para o seu 

retiro, para a sua Capela, para a sua Oração. Olhos postos no Sacrário , seu olhar foi-se embaçando, seu 

sorriso, rareando, sua bela fisionomia ensombrando-se. . . 

         Até que no domingo último, adormeceu no Senhor! O dia do Senhor! Paz à sua bela alma. Irmã 

Letícia. . . 

 

                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 26/09/1986 ) 
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                         DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA  .  .  . 

                                                                   II 



 
                        Um recorte de jornal datado de 24 de Dezembro de 1985 – véspera de Natal – exibe em 

sua manchete de oito palavras que mais parecem um epitáfio, uma noticia breve : 15 milhões de crianças 

morreram naquele ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

                              Estamos na era espacial e mais de dois terços da hamanidade passa fome, ou melhor, 

uma parte passa fome e a outra faz regime. O homem está na iminência de morrer de fome, não por falta de 

alimentos, mas por falta de meios adequados para adquiri-los. 

                              A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) adverte que 

se as condições atuais prevalecerem até o ano 2000, 400 milhões de seres humanos morrerão de fome. 

                              Esclarece ainda que se uma criança não fôr devidamente alimentada até os primeiros 

seis meses de vida sofrerá danos irreversíveis em sua formação física e mental. 

                              Mostra também que o grandes bolsões da fome que se vê hoje no mundo, concentram-se 

em regiões pobres com famílias de prole numerosa, vivendo em condições miseraveis agravadas pela longa 

estiagem que assola as regiões, aliadas a lutas ou disputas tribais. 

                             Quando Thomas Malthus lançou sua teoria há 188 anos, falava da impossibilidade de se 

aumentar a produção de gêneros alimentícios na mesma proporção do aumento demográfico. 

                            A Ciência e a Tecnologia provaram que poderiam produzir o suficiente para alimentar 

toda a população existente na época, como na atualidade. 

                            Joelmir Beting explica que a população mundial cresce de uma Tambaú por hora; de uma 

São José dos Campos por dia, de uma Belo Horizonte por semana; uma São Paulo por mês e duas 

Alemanhas por ano. A cada segundo a população mundial é aumentada de duas crianças enquanto uma 

terceira morre. Dados da ONU – Fundo das nações Unidas para a Infância ( UNICEP ) 

                            Segundo Carlos Castilho, a fome nos países africanos não é decorrência da falta de 

chuvas, das guerras ou erros cometidos pelos governos. A Causa fundamental parece residir na estrutura 

econômica a que as ex-colonias herdaram depois da sua  independência, em 1960. 

                           Pasmem! Os mesmos paises colocados na lista dos famintos pela FAO são exportadores 

de alimentos! A Etiópia exporta café, o Senegal vende amendoim, algodão e hortaliças, que seguem para a 

Europa por via aérea. O preço das matérias primas exportadas pelos africanos caiu a níveis recordes, 

reduzindo a capacidade dos africanos para adquirir alimentos. 

                           O Instituto Transnacional dos Estados Unidos desvendou o mistério : Não há falta de 

chuvas, o que está errado é a extrutura agrária que coloca nas mãos de grandes empresas as melhores terras, 

as reservas de água e a produção é destinada à exportação e não para alimentar populações famintas. É a 

cultura da fome.     

                           Contrariando mais uma vez Malthus, conclui-se que: agricultores americanos e europeus 

ocidentais produzem muito mais do que o mundo pode comprar. A ajuda aos famintos aumentou de 3 

milhões de toneladas em 1983, para 7 milhões em 1985. O importante não é ajudar mas estimular a 

produção de alimentos nos países pobres. O peixe, ou a vara. 

                           Uma frase de François Mauriac nos consola nestas alternativas desanimadoras : “ Tudo 

que possa dizer é que o planeta no qual nossos filhos habitarão, não é mais aquele que eu conheci e amei. É 

um outro mundo. Deus está vivo. Neste universo onde tudo termina por se confundir, eu tenho aimpressão 

de que Deus mesmo resite e nos diz : - Eu estou aqui! Não desanime! 

 

 

                                                                                          (  A  Gazeta  de  Botucatu  - 03/10/1986 ) 

 

 

 

                                                          O    CONTO    DO    MÊS  

                                                                     II 



 
                              Acabara o dia. O sol poente espadanava seus raios agonizantes na transparência 

violácea que tingia o ar embalsamado dos deliciosos odores que subiam da terra arroteada e cultivada. 

                                     Regressavam a casa pai e os quatro filhos que um, já desertara. A cidade grande o 

atraira e, ingrato, voltara-se contra a terra boa e generosa que lhe embalara a infância feliz e descuidada. 

Dera as costas ao patrimonio precioso hoje, que tanto custara aos pais, no começo de sua vida em comum.  
                             Primeiro, a compra da gleba, o amanho difícil e árduo, feito a dois – marido e 

mulher, ela por vezes seguidas pejada e cansada, deixando a roça somente nos primeiros ardores do parto. 

                             Com os anos, os filhos surgidos tornaram-se o braço ativo e forte. E prosperaram unidos. 

Alargaram o sitio, aumentaram a lavoura, vendeu-se seguidamente a boa safra e daí, os benefícios gerados 

pelo esforço comum da família unida. 

                             Veio a casinha ridente de tijolos e alpendre florido, veio a boa instalação de água 

encanada, do bico de luz, do chuveiro interno e todos tiveram, a seu tempo, a escolinha de Da. Emília, da 

fazenda vizinha. 

                             Com a boa safra puderam comprar um rádio e saborear, com a vizinhança reunida em 

torno do bolo de fubá e o cafezinho quente, aos sábados, um bom programa caipira. Tudo isso, e mais os 

encantos da Natureza admirável nos amanheceres luminosos, nas noites de lua cheia e de violão em punho, 

o ingrato caçulinha, o mais mimado e querido despresara em procura na cidade, de um emprego que o 

emancipasse da rotina familiar. Ingrato. 

                            Seus argumentos venceram. Aquilo não era vida! Agarrado à terra, de sol a sol! Sem 

recompensa alguma! História essa, do pai : o que era de todos era de cada um! Verdade, não lhe faltara 

nunca a boa roupa, o bom calçado, a comida temperadinha e gostosa, a cama confortável! 

                          Iria pra cidade. Teria seu emprego! Emancipar-se-ia! Droga! Sempre grudado ao conselho 

paterno, à pasmaceira de vida dos outros irmãos! Não e não! Queria sua liberdade. Filho pródigo revivido! 

                          O duro foi convencer o pai cansado e teimoso! Valeu-lhe a mãe prestativa e conciliadora :- 

Deixa o menino ir, velho! Na cidade é outra coisa! Terá a amizade dos primos, conhecerá gente, vai se 

arrumar, você verá, velho caprichoso. 

                          E por acaso seus irmãos não estão bem, aqui? Falta-lhes alguma coisa? Tudo o que temos, 

por acaso, não é deles? Assim argumentava o pai. E perdeu a parada.  

                         O caçulinha se foi para a cidade grande. Com a risota e o escárnio dos irmãos que o viram 

partir, entre despeitados uns e tristes outros. O velho pai amargou a separação e a saudade. 

                          Passaram-se os dias. E as notícias vinham raras, numa cartinha ou outra cheia de 

novidades. Já freqüentava os bares, perdia-se na noite entre camaradas gosados. Tivessem pasciência, 

estava à procura de emprego. 

                          Estava difícil. Por isso, o pai que lhe mandasse, pelo portador, uma mesada para a pensão e 

outros gastos. 

                          Um dia retornou, não como o filho pródigo, arrependido e humilhado. Não! Capaz! Ele 

vinha para comunicar que já estava empregado. Auxiliar de coletor de lixo na cidade. Salário mínimo. Era 

pouco, mas estava começando.  .  . 

                          O pai precisava garantir-lhe a pensão, a roupa lavada e passada, que do resto ele ia se 

acertando .  .  . 

 

                                                                                                   (  A  Gazeta   de  Botucatu  - 10/10/1986 ) 

 

 

                      DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA .  .  . 

                                                            III 

 



 
                      Fio de meada. Fio de Ariadne. Espada de Dâmocles. Tudo se prende a um fio. 

                      Quando se quer achar a solução de um problema difícil, diz-se que se procura o fio da meada. 

Quando se sai de uma situação difícil, costuma-se proclamar que se escapou por um fio. Fio de Ariadne, da 

mesma forma com que a heroína grega salvou Teseu no labirinto do Minotauro. 

                     Expressão salvadora que tanto ajuda o homem a manifestar-se, máxime na crista dos 

acontecimentos cruciais. Quando se está em uma situação perigosa em que nossa vida corre sério perigo, 

diz-se que se está por um fio. Lembrança da tão famosa espada de Dãmocles suspensa sobre a cabeça do 

condenado por um fio. E nos dias que correm, quem não tem sobre sua cabeça uma autentica espada de 

Dâmocles? 

                    Se se vai a um ato cirúrgico, lá se cosem os órgãos ou as vísceras pelo fio de categute . .  . E se 

fica amarrado transitória ou permanentemente. Se se submete a uma emergência, lá ficam os pontos cujos 

fios devem ser, ordinariamente, retirados.  

                   Tudo por um fio . . . 

                    Quando o pasciente está em estado comatoso, costuma-se dizer que está por um fio. 

                    O progresso nos nossos dias prende-se a um fio. Quando se viaja horas e horas no asfalto ou 

nos trilhos, acompanha-se inevitavelmente os fios telefônicos que servem para encurtar as distâncias 

tornando o mundo tão pequeno que mesmo nas mesas de trabalho pode-se, a qualquer momento, obter a 

comunicação com os mais distantes locais do universo. 

                     O velho mas eficiente telégrafo Morse funciona ainda por meio de fios. A eletricidade que 

vem das fontes geradoras até as nossas residências percorre enormes distâncias através dos fios. O 

vestuário que veste o civilizado compõe-se, em suas partes, de peças presas entre si, por um fio. 

                    O papagaio de papel que sobe ao ar, nas tardes de verão, adornando o espaço azul com suas 

facetas multicoloridas prende-se na terra às mãos do menino sonhador que todo nós, um dia manejamos ... 

com o fio emaranhado das nossas fantasias . . . 

                    Tem-se a impressão de que se se pudesse olhar o mundo em que vivemos, ter-se-ia a imagem 

de um enorme e intrincado novelo tal a quantidade defios que nos embaraçam o quotidiano viver e, 

                    Sem nos determos mais, nos fios que nos emaranham, paremos aqui, antes de perdemos o fio 

da meada . . . 

                    Pois que no dizer do saudoso Dom Frei Luis Maria de Sant’Ana, nossa vida é um misterioso 

novelo que dia a dia vai-se desgastando até chegar ao fim.  .  . 
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                                                   O   POVERELLO 

 
                          Antes que Outubro termine impõe-se-nos o gratíssimo dever de consignar nesta 

coluna o transcurso de aniversário de duas publicações que se vêm impondo na imprensa local pelas suas 

credenciais de seriedade e respeitabilidade que a distinguem, e com que são aguardadas. 

                                Trata-se, cronologicamente, do segundo aniversário de apresentação de “O Poverello”, 

que se anuncia modestamente como Boletim Mensal da tradicional Ordem Franciscana Secular, com sede 

no Santuário de Nossa Sra. De Lourdes, desta cidade, e a cuja testa se encontra a acadêmica Dra. Maria 

José Del Papa Zacarias, figura por demais conhecida e acatada em nossos meios sociais, que alia aos dotes 

de caráter, inteligência e bondade, o carisma de uma apostolicidade invulgar. 

                        Publicação original, impressa mensalmente nos moldes atuais, eis que a iniciativa 

individual, fruto de um dinamismo exemplar, não se restringe mais às condições que então seriam 



praticamente impossiveis, quais sejam da composição em tipografia, sujeita ao ultrapassado trabalho 

artesanal do gráfico compositor, o que seria, no caso, absolutamente impraticável com o ônus  decorrente. 

                       Hoje faz-se jornalismo em edição – por que não? Caseira. Dactilografam-se as páginas – dez, 

cem, duzentas – e se as imprime pelo sistema xérox. Há nome para isso. Aí começa a Informática. 

                       Bela apresentação, tamanho sulfite, com ilustrações apreciáveis em preto e branco e, o que é 

louvável – traz nobre e riquíssima mensagem. Aí está o mérito da publicação: trata-se de um órgão 

religioso. Boletim franciscano, a divulgar amplamente a espiritualidade da vida franciscana de seus 

incontáveis membros, por setor local, regional, em larga circulação. 

                       A linguagem franciscana enaltece, mais uma vez, a figura impar de São Francisco de Assis e 

dentro de seu perfil privilegiadíssimo, o toque primacial da humildade evangélica na plena aceitação da 

singeleza de vida adornada da pobreza confessa, da Fé inabalável, da profunda entrega - autentica , sincera 

– ao cântico do Deus Criador. 

                      Um outro jornal católico surgiu posteriormente, em Outubro, de 1985 : o “Monitor 

Diocesano”. Não surgiu. Ressurgiu. O antigo “Monitor” deixou de circular há bem cerca de vinte anos 

passados, submergindo na onda incontrolável de causas e efeitos que lhe empalideceram a razão de existir. 

Sua falta, nos meios católicos da cidade e região, era uma lacuna injustificável. 

                     Agora, graças à dinâmica pastoral de S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, DD. 

Arcebispo Metropolitano, está ele novamente em circulação, acrescido e atualizado em riquíssimas colunas 

todas elas dedicadas ao sentido pastoral e evangélico. Ele aí está. Aguardado com entusiasmo, aceito por 

unanimidade. Graças a Deus. 

                     Sua mensagem é uma mensagem de Fé, essa Fé periclitante e emaciada dos nossos dias, 

quando tantos fatores de ordens, as mais diversas, concorrem para que o Homem se desvie dos verdadeiros 

caminhos do Evangelho tão apregoados pelos Apóstolos. 

                     Bimensal, o “Monitor Diocesano” tem a gerenciá-lo o Revmo. Pe. Eannes Cotia, sacerdote de 

grandes virtudes, jornalista e poeta, latinista de largos méritos, homem experiente no trato público, que, 

empenhadamente se desincumbe do importante mister. 

                    Ambos, “O Poverello” e o “Monitor Diocesano” são duas respeitáveis colunas onde se apóiam 

as legiões cristãs na dura luta contra a imprensa malsã dos nossos dias, vincadas de sofismas cruéis, de 

despudorada propaganda materialista, do arrogante ataque à Moral e à Ética que levaram os costumes à 

total desagregação ferindo em cheio a Família e por conseguinte, a Sociedade. 

                    Para maior satisfação nossa, são ambos os jornais, fruto do trabalho perseverante de dois 

membros de nossa Academia Botucatuense de Letras que a honram sobremaneira nos seus já quinze anos 

de existência nesta cidade. 

 

                                                                                 (  A  Gazeta  de  Botucatu – 24/10/1986 ) 

 

 

                                            NO  FALECIMENTO  DE  MAMÃE .  .   . 

 
                       Perdoe-nos, mamãe. No nosso desmedido e acendrado amor filial jamais admitimos uma 

separação. Nosso exlcusivismo, misto de afeição e ternura, escudou-se no seu maravilhoso amor materno; 

na sua eterna e refletica jovialidade, na lúcida inteligência; no seu heroismo incansável e assentou que para 

a senhora parasse o tempo a fim de que, em alcançando-a, envelhecessemos juntos.  

                     Que filhos egoístas que fomos! Para todos nós, só o amor mútuo valia! 

                     Não  admitimos o seu lento e progressivo envelhecer. Que eram seus noventa e três anos 

frente à sua dinâmica e incansável energia; frente à prodigiosa memória, frente ao seu amor acendrado a 

esta terra que a senhora amou como ninguém? A senhora era um farol imperecível que nos guiava nos 

tortuosos caminhos da Vida. Quando o velho flautista se foi, a senhora sopitou as lágrimas, empunhou 

duplamente o cetro familiar, nos tomou pelas mãos dando-nos ânimo, embora o coraçãozinho querido se 



partisse. Jamais vimo-lhe uma lágrima disfarçada, um sinal de quabrantamento. E a senhora teimou em 

continuar conosco. Como a senhora foi grande! 

                   Seu espírito maravilhoso de matrona romana, sua mente vivida até o fim, sobrepuseram-se, na 

grandeza de alma, ao deperecimento físico gradativo que lhe minava as forças. Nosso egoísmo filial nada 

via. Tínhamos à frente uma mãe maravilhosa que jamais nos deixaria. Que egoísmo imperdoável! 

                  No entanto, Mamãe, era vigilante e permanente o cuidado do Dr. Antonio e do Dr. Aleixo. No 

nosso exacerbado egoísmo víamos com naturalidade a carinhosa assistência que lhe davam ambos, 

preocupados em amenizar-lhe o fim. 

                  O Dr. Elias Chamma, há tanto tempo seu cardiologista, a senhora já o fizera seu filho adotivo. 

Ninguém tinha ciúmes, não! A senhora já conquistara de há muito a desvelada assistência do Dr. Fernando 

Rocha Câmara . Ele, jovem médico da Medicina Moderna fria e calculista, sempre fez prevalecer seus 

dotes admiráveis herdados de um berço humano e nobre. Como é bom ser bom e trazer ao seu redor os 

bons! 

                 Chegou o momento critico e a senhora engajou no circulo maravilhoso de despreendimento e 

dedicação com que era tratada, os dois Peres – pai, mestre e amigo e o filho, inteligência brilhante e 

promissora.  

                 O seu carisma admirável, Mamãe, atraiu à UTI da Santa Casa os Drs. Stersa e João Baptista. 

Para o Dr. Jairo, arfante e hipertensa, a senhora lembrou-lhe traços da juventude estudantil dele. Ninguém  

monopolisa tanto assim! 

                 Como agradecer a carinhosa e discreta vigília da Maria e do Prof. Aécio; da Lenita e do Luis, de 

D.Lídia e do Dr. Marão? Como a senhora soube conquistá-los e prendê-los! O Dr. Monteferrante mimou-a 

sempre, como filho. Tudo Mamãe, herança do velho flautista que em partindo, assegurou-lhe esse carinho 

sem igual, na continuidade do lar abençoado. 

                 Como agradecer, Mamãe, o dedicado afã, a presteza e o devotamento dos enfermeiros da Santa 

Casa? E ao seu Zico, vigilante e prestativo? 

                 Pe.Caetano Pizani, o querido amigo, proporcionou-lhe numa cerimônia tocante, a unção dos 

enfêrmos. Deus estava presente e sua força mais poderosa do que a ciência médica, mais grandiosa do que 

todas as forças afetivas, arrebatou-a de nós. Deus seja louvado. 

                  Seu velório foi enriquecido dos amigos sem fim que não dá para uma enumeração e menção. A 

nossa Igreja proporcionou-lhe sufrágios nas Paróquias de São Benedito, Seminário, Catedral e Vila dos 

Lavradores. Os jovens padres vieram tributar-lhe o confôrto da oração : Pe. Ludovico, Paquito, Orestes, e 

os venerandos Pe. Renato e Pe. Xavier, muito querido. 

                  A senhora recebeu o confôrto da oração de Dom Zioni, Mamãe, tão amigo do velho flautista! 

Que graças  infinitas, Mamãe ! 

                  As Revmas. Irmãs Marcelinas e Servas do Senhor, coroaram-lhe o vulto inerte com o murmúrio 

de seus lábios em prece. Irmão Oto e Irmão Felipe, com os professores do La Salle vieram rezar conosco. 

Como agradecer Mamãe, tão rica e carinhosa  solidariedade? 

                  Agora, Mamãe, que aqui ficamos, ajude-nos do Céu, a palmilhar sozinhos o que nos falta 

percorrer. 
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                                              FELIZ  ANO  NOVO 
 

 

                   Leitor amigo, esta crônica é para você. Para você que ultrapassa os limites naturais do meio em 

que vive e estende com inteligência suas vistas para os amplos horizontes do mundo; você que lê jornais; 



que  acompanha fielmente o noticiário diário; que assiste à TV; que procura os bons e renovados analistas 

sociais; você sabe que o ano de 1986 não foi um ano feliz, não ofereceu ao universo amplo da Terra, a Paz 

que prometera. 

             No entanto, ele nasceu sob os auspícios da Paz! Organismos mundiais bem intencionados puseram-

no na reta intenção da Paz! Boa e reta intenção, porém, que Paz? Dia a dia, mês a mês , que vimos de 

tentativa nobre para se edificar a Paz permanente, duradoura, ampla, a todos os homens? 

                No Extremo Oriente, a declarada intenção de se enxotar os aposentados como restolho humano, 

como peso morto numa sociedade tecnológica que visa inclusive, à restrição da natalidade. 

               Na Índia, a emanação do gás industrial que dizimou milhares de criaturas sem haver sequer até o 

momento a justificativa e o ressarcimento de aldeias desaparecidas. No Médio Oriente, a carnificina entre 

irmãos, na mais realista e cruel Torre de Babel, e na Europa infectada, os terríveis atentados a bomba 

vitimando inocentes que pagaram por um fatal tributo. 

             No ar  e no mar, os seqüestros de aviões e navios pondo em risco, as mais das vezes, uma 

tripulação e passageiros inocentes. 

             A licenciosidade das revistas, jornais, livros e filmes, a demolição total dos elementares preceitos 

da honra, do dever, dos costumes, destruindo lares e solapando a Moral. Sobre tudo isso, os desvarios 

ecológicos dos vulcões despertos, aqui e ali, os tremores de terra, soterrando cidades, desabrigando 

populações, sufocando plantações, destruindo vales e montanhas, atingindo inclusive a vida vegetal e 

animal.  

             Não positivamente, não houve Paz no mundo, no Ano da Paz! Que se fez pela Paz? 

             Houve tentativas, dirão muitos. Inegavelmente houve muitas vozes bradando pela Paz. Tentativas 

isoladas ou coletivas, passeatas mudas de protesto contra a energia nuclear. 

            Uma figura impar empunhou o seu cajado e mais uma vez percorreu infindas extensões de 

caminho; enfrentou as agruras das viajens, o cansaço até à exaustão; os perigos das ameaças abertas e 

impôs , com a suavidade de suas vestes imaculadas; com a mansidão de sua voz de Pastor, com a firmeza 

de sua Fé inabalável, para todos os povos visitados, a pureza de sua Palavra. 

            Prosseguindo, reuniu em Assis – a terra do Poverello – todos os representantes de todos os credos e 

religiões do mundo, para, uma prece comum, uma vez mais conclamarem os homens à Paz Universal.  

           Esse exemplo admirável calou fundo na consciência da Humanidade.  

           Feliz Ano Novo para você, leitor amigo! 
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                                            PROF.   HUGO   DE   AVELLAR   PIRES 

 
                    A paisagem virgiliana envolveu-lhe, no torpor da tarde que morria, o vulto sereno e 

inerme. Toda a placidez langorosa do estio próximo, na alameda mergulhada entre os raios do Sol-poente e 

as sombras tranqüilas dos cicômoros alinhados numa solene postura de adeus. Era a Natureza prestando  

tributo ao Homem. Dentro em  pouco, o grande Silêncio. 

                        No conchego reverente dos que ali estavam entre familiares e amigos e acadêmicos, as 

palavras do Revdo. Francisco Guedelha e do clérigo José Carlos Fortes soaram, em ecumênica cerimônia 

do adeus, os salmos que as milícias celestes estariam entoando em coro, nas alturas, à entrada no Paraíso, 

de mais um Justo. 

                       Ali estava, em rígida postura de Cavalheiro, o grande Hugo, intelectual e artista, cuja pena e 

cujo pincel enalteceram a vida inteira, nas obras imperecíveis que montou, para glória sua, da cidade que 

tanto enalteceu e a  imensa saudade dos amigos. Hugo de Avellar Pires. 

                       Ouvidos atentos poderiam apreender na grandeza sem par do momento, o relimchar 

impaciente do corcel da História na expectativa final para a árdega escalada para levá-lo às mansões do 



Empireo. Essa foi a visão sobrenatural que se lhe afigurou a Emily Bronte, quando se lhe apresentou o 

portal da Glória. 

                      Dentro de sua grandeza de alma, da modesta conduta de homem integro, chefe de família 

exemplar, amigo como bem poucos, fiel ao amor telúrico que o fez grande herói, ali estava a paisagem 

sonhada para o derradeiro dia : tal como na Antiguidade nos jardins de Academus, ali estavam os Árcades 

para coroar-lhe simbolicamente de  rosas uma  inteira  vida. 

                      Saudou-o como ministro e representante da Academia Botucatuense de Letras, o acadêmico 

Francisco Guedelha. Falou pelo seu imenso amor à terra de nascimento, e pelo Fênix que é obra 

consagratória aos pagos de nascimento, o acadêmico paulista Dr. Francisco Marins. Agradeceu-lhe a 

imensa e valiosa obra pictórica deixada, a acadêmica Maria Amélia Blasi de Toledo Piza por si e pelo 

Museu Municipal Vicente Pires da Mota. 

                      Emprestaram ao ambiente solene e compungido do momento, a ênfase da gratidão sincera, o 

penhor de imorredoura memória, o quilate de verdadeira homenagem, as palavras do Prof. Paulo Ribeiro 

que para aqui veio chefiando uma Comissão de intelectuais de Tatuí , terra onde Hugo trabalhou e amou. 

                     Último galhardão de uma galeria de nobres. Representante último dos que construíram pelo 

trabalho, pela pena e pela Arte, esta Botucatu do primeiro século. Nobreza de espírito e grandeza de alma. 

Hugo, o mestre, o artista, o poeta, o jornalista. 

                     Acadêmico na mais lidima expressão vernácula. Elegância de traços, leveza de colorido, 

firmeza de letra, esteta do pensamento. Sóbrio, conciso, límpido, transparente : traços e memórias sem 

borrões, nítido, reto, perfeito. 

                    O cavalheiro Hugo, herói modesto, memorialista e poeta, de sutil ironia, de alegre humorismo. 

Esteta, sobretudo. Mestre de saudosa  memória. 

                    Da plêiade sem igual dos dois Campos, do Silvio, do Wagner, do Marinho, do Astrogildo, do 

Fornos, do Canto, do Pontes e do Genaro, perpetuou-se pela sua valiosa contribuição à grandeza passada da 

querida Escola Normal  refletida  na personalidade dos alunos cujo caráter ele plasmou.  

                   Enquanto corriam os momentos finais de seu adeus, veio-nos à memória um trecho antigo, da 

nossa antiga Antologia falando sobre o amor telúrico : “ Um célebre poeta polaco, descrevendo em 

magníficos versos uma floresta encantada do seu país, imaginou que as aves e os animais ali nascidos, se, 

por acaso, longe se achavam, quando sentiam aproximar-se a hora da sua morte, voavam ou corriam e 

vinham todos expirar à sombra das árvores do bosque  imenso  onde  tinham  nascido.  .  .” 

                  Hugo voltara à terra querida, para sempre. 

                     

                                                                                    (  A  Gazeta de Botucatu – 05/12/1986  ) 

 

 

                                                  TURISMO   E   PEREGRINAÇÃO 

 

 
                                                 Turismo, no dizer de Silveira Bueno, o conhecido filólogo, é um périplo que 

se programa – nunca uma só pessoa e sim, muitas – numa viagem coletiva reunidas ao sabor das 

possibilidades financeiras de cada um. Esse é o denominador comum. Não importa a heterogeneidade 

cultural do grupo. 

                       Vão a uma viagem turística. Com proveito maior ou menor consoante os conhecimentos que 

possuem, não importa. Vão. 

                                                 Para o querido e apreciado autor, o turismo deve ser previamente estudado, e 

inteligentemente preparado. Para tanto, contribuem os conhecimentos da geografia Humana onde entra 

muito de História política e da Arte peculiar a cada povo. Vai-se confirmar “de visu” o que já se sabe. O 

cicerone e o guia valem para a locomoção de lugar a outro. 



                                                 Temos em  mãos  uma série de postais que nos trouxe a amiga e ex-aluna 

Terezinha da Silva Paes Secco, de seu recente e belíssimo passeio turístico feito à Bahia. Passeio 

inteligente, cheio de anotações preciosas sobre a vida em Salvador tomada sob vários aspectos desde o 

étnico ao social, religioso, inclusive o folclórico. O seu relato em prosa é agradável e vale. 

                                                 A Bahia dos séculos XVIII e XIX. Ou melhor, de 1700 a 1800. A 

religiosidade do povo exige a beleza dos templos como uma das formas mais eloqüentes para sua 

proximidade com Deus. No dizer do saudoso Dom Frei Luis Maria de Sant’Ana : “ Quanto mais elevada e 

pura é a espiritualidade dos povos, mais se adornam os seus templos num testemunho de fé e de adoração”. 

Primeiramente, os jesuitas e franciscanos vertendo nos mosaicos, na madeira ou nas tintas, a manifestação 

de sua religiosidade . Depois, sua influência sobre os artistas natos, incentivando-os em seus trabalhos em 

esculturas e entalhes. A Bahia  torna-se o grande Museu Nacional. 

                                                Época de escravos artistas. A alma sofredora esgueirando-se dos grilhões 

para a libertação do espírito. Salvador se agiganta. Torna-se para a posteridade uma rica e autentica 

maravilhosa galeria de Arte Sacra. Enriquecem-se os templos e surgem a cada passo, sob a orientação da 

sua primeira mestra a Igreja, humildes artezãos donos da arte infusa que outra influência recebem senão a 

da sua veraz e ingênua religiosidade. 

                                                Dentre tantos artistas sobrepõe-se Francisco Xavier Chagas, oriundo dos 

magotes gementes dos navios negreiros, guiado pelo dom sobrenatural de transformar a matéria bruta em 

requintes de arte. Toreuta inspirado, fixa a seu tempo, num misterioso e sublime toque do Alto, as mais 

belas e profundas expressões de dor, angustia, sofrimento, unção, resignação, piedade, inocência. 

                                                O cabra era a sua alcunha. E ninguém como ele transformou o cedro e o 

jacarandá em imagens e figuras que perpetuaram a beleza dos santos no teto, nos altares, nas colunas dos 

templos de que se ufana a Capital. Sua obra admirável transcende os limites nacionais e merece o 

tombamento como obra-prima da Humanidade. 

                                                Veja–se  a extraordinária imagem do Senhor Morto. O cedro reproduz com 

riqueza de traços a fisionomia dolorida do ser que chegou ao limite final do tormento. Cansaço e 

sofrimento, dor e exaustão emprestam à  madeira a agonica expressão da vitima dos homens. 

                                                 A imagem reveste-se de um processo de envernizamento especial em que a 

alquimia usada com exatidão impressionante figura o sangue escorrido dos ferimentos conferindo-lhe um 

realismo autêntico. 

                                                 O vermelho quente e vivido que impressiona é representado por milhares de 

rubis inseridos por fórmulas secretas que dão à imagem, além de seu significado profundo e belo, um valor 

inapreciável pelo que contém de precioso e original. 

                                                 Ver a Bahia sob seu aspecto artístico-religioso é dar ao turismo um grau 

maior de viagem cultural excelente. 

 

                                                                                          (  A  Gazeta  de  Botucatu – 12/12/1986 ) 

 

 

                                                          CONTO   DE   NATAL 

 
                     O estreito atalho levava ao alto do morro. Os casebres distribuíam-se na encosta, muitos 

deles numa caprichada posição que desafiava as leis do equilíbrio e da verticalidade. Por sobre as estacas 

fincadas na lombada, multiplicavam-se os barracos feitos, na maioria, pelo esforço comunitário dos fins de 

semana com os recursos do material catado nos montões do lixo da cidade grande. Uns, exibiam o tijolo 

nu; outros, a concretagem da argamassa encardida e outros ainda, na quase totalidade, a embalagem de 

geladeiras quejandos eletrodomésticos. As chuvas e os desmoronamentos senão a acomodação do morro 

haviam marcado aqui, ali, a esquelética estrutura que emprestava aos casebres o perfil de palafitas. Nesses 



desvãos, ciscava a galinhada esparsa, o pato sujo e bamboleante que bebericava da água que escorria do 

sulco raso feito pelas torneiras gotejantes. 

                 Mas em todos, o bico de luz, o fio de água corrente, o vaso de samambaias do beiral, fazendo da 

encosta uma pálida semelhança de jardins suspensos. 

                 A menina grimpou agora, pela segunda vez, o sendero invadido pelo mato. Sinh’Ana pela 

manhã, fora à fila da Legião. Agora, talvez, a encontrasse. Trazia um pratinho de massa doce. 

                 Eram vésperas do Natal. Pelos barracos soprava mais fundo o eco sincero da solidariedade e da 

boa vontade. Todos se esmeravam em propiciar à santa velhinha, solitária e humilde, um pouco mais de 

amor e de caridade. 

                 A mãe juntara uma pouca de farinha, uns ovos colhidos, guardara o mel de passada feira e 

comprava um vinho ordinário para dar cor. Ali estavam os “fritoli” de velha receita passada desde a Itália 

distante, de avó a netos. 

                 Urgia distribuí-los pela favela. O velho costume antigo de velha lenda italiana que os mandava 

repartir entre familiares e amigos, a fim de que o Menino Jesus, em nascendo, prodigalizasse a todos, 

fartura e bênçãos. 

                 A menina começara por Sinh’Ana, açodada em presenteá-la porque, pelo Natal, naturalmente, 

ali estaria o Tonico, o neto fujão que se embrenhara pela cidade grande. Só em pensar nele, batia-lhe com 

força o jovem coraçãozinho e as faces se enrubesciam. 

                 Adentrou o barraco. Na exigüidade do quarto-cozinha a marca da limpeza e da ordem. Na mesa 

alva, de caixote, jazia a oferta da Legião. Carne, decerto. 

                 Sinh’Ana veio vindo da tina d’água, lá fora. Alegre e acolhedora, simples na sua extrema 

pobreza : pele curtida, riscada de rugas. Boca sem dentes, cabelos branco cinzento sob o lenço sovado. 

Alma ridente num riso gostoso de um coração simples : 

        -       Eh! Mia fia! Saí cedo . . . Fui na Legião. Me dero carne, ta aí no pacote! Minha antiga patroa deu 

sal e dá bem pra faze um prato pro Tonico. Ele vai chega. Ele prometeu! .  .  . 

      -            Que bom, Sinh’Ana! A mãe mandou um pouco de massa doce. É bom comê, dá sorte! 

     -        Que beleza, fia! Uns doce pro Tonico. Ah! Ele vai gostá! Ah! Que bom! Deus abençoe sua mãe 

fia . . . Ah! Que gente boa que me arrodeia! Sai Rita me trouxe pão . . . bastante, um pouco duro, mas dá 

pra come! Vou guarda tudo pra logo mais na noite. Assim que o Tonico chega, a gente aprepara a refeição.  

.  . 

     -        Quer que eu ajude, Sinh’Ana? E a menina foi logo ao pacote, envolto num jornal sob o qual o 

plástico protegia a carne – um quilo apenas – vermelha e viva a carne boa. 

                   A menina foi desfazendo o pacote. Algo chamou-lhe a atenção, na página impressa do jornal de 

embrulho. Uma fotografia e em larga manchete, pode ler : “ Assalto a banco. Dois assaltantes fugiram. Um 

morto por tiro na testa. Era o mais perigoso deles, o que a Policia buscava desde outros roubos : Antonio 

Pereira de Jesus, pardo, dezoito anos, reincidente”. 

       -          Vô s’imbora, Sinh’Ana . . . Saiu levando o jornal. . . 

       -       Gradece a mãe pelos doce . . . Deus abençoe oceis tudo! . . . Vorta amanhã, que o Tonico t’ai . . . 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 19/12/1986 ) 
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                                              O    CONTO    DO    MÊS 

 



                                         A notícia foi-lhe dada de chofre, sem nenhum preâmbulo que lhe amenizasse o 

golpe, não digamos mortal, todavia traumatizante : “ Você sabe que “seu” noivo vai ser obrigado a casar-se 

dentro de quinze dias com “sua” melhor amiga, a Licinha?” 

                                        O tom de voz, misto de ironia e maldade, fê-la parar a agulha no ar, 

interrompendo uma almofada de ponto cruz, última peça do enxoval já completo que os anos de colégio, 

formando-a para dona do lar, lhe traçaram. Um gélido tremor percorreu-lhe a espinha dorsal. Sentiu como 

que um mergulho em lago glacial que lhe paralisou a capacidade de sentir e de pensar. Tudo acabado . . . 

                                         Não houve encontro, nem explicações. Uma ruptura definitiva, algo assim como 

se lhe houvessem perfurado o coração amoroso de onde não manou sequer nem uma gota de sangue. Nem 

uma lágrima também. 

                                        Tirou o ponto cruz do bastidor. Dobrou o tecido e o encerrou na grande arca do 

enxoval – sepultura cruel de seus sonhos de moça. Tudo acabado . . . 

                                        Aceitou o golpe e não deu ouvidos aos comentários ao redor. As amigas eram 

muitas. Nenhuma sincera. Duplo golpe. Viu-se sozinha na flor dos vinte anos, quando ao contrário do que 

tudo quanto sonhara se esboroava num montão de desenganos. O pior era que, no fundo, bem no fundo do 

coração, a imagem dele perseverava como o homem de seus sonhos. Quem sabe. . . 

                                       Conhecendo-lhe o intimo amorável, propenso ao perdão, a tia que a criara tocou-

lhe o ombro incisivamente e lhe disse numa admoestação única: 

                              -        Minha filha, não era homem para você! . . . 

                                       Os anos rolaram. Não houve outros amores. Estancara-se a fonte romântica. 

Despendeu todas as reservas amorosas para com a tia que lhe servira de mãe os anos todos. Viúva sem 

filhos, a jovem preencheu na vida daanciã todos os compartimentos vazios de uma esterilidade ingrata. 

Com o tempo, tornou-se sua herdeira. 

                                       A vida continuou. Houve momentos de alegria, sim. Olhou-se ao redor e constatou 

que a vida  lhe reservara outros caminhos. Adotou uma rcém-nascida enjeitada. Fê-la a filha que sonhara 

ter um dia. 

                                       As propriedades herdadas valorizam-se. E o capital acumulado fé-la uma mulher 

de negócios. Prosperou. A Vida confortável sugeriu-lhe viagens. Percorreu os grandes centros. Tornou-se 

habitual nas grandes rotas aéreas. 

                                      De regresso um dia, topou com o antigo homem. Voltara à cidade após uma longa 

ausência. Vinha viúvo e cheio de falácia. Procurou-a. Talvez num propósito de retratação. Tardia embora, 

mas retratação. Ela negou-se a principio, ouvi-lo. NO entanto, o forte sopro da maturidade despertou-lhe o 

velho amor subjacente nos escombros da antiga mocidade. Uma paixão violenta relutante, o assédio 

amoroso. Deixou-se envolver. Por fim, casou-se. 

                                     A velha arca foi reaberta exalando entre as alfaias preciosamente guardadas, o suave 

perfume da alfazema. A principio tudo foi bem. Como adolescente desperta, ela sorriu para a vida. Eram 

viagens, estações de água, teatro, noitadas de gala no Clube da cidade. 

                                     Mas a vida correra. No rubro ardente do romance outonal vieram-lhe, a principio 

leves, mais tarde fortes, as dores nas entranhas. De súbito, o mal se agravou. Nem bem vivera e já era uma 

condenada. Numa clara madrugada de estio, ela morreu. 

                                    A filha adotiva chamadado Internato colegial chegou inconformada. Não era 

possível . O mal súbito tinha que ter uma explicação. Exigiu a autópsia e o veredito foi cruel. Perfuração e 

hemorragia  incontida. Vidro moído no estômago. 

 

 

                                                                                  (  A  Gazeta de Botucatu – 09/01/1987  ) 

 

 

                                                   A    GIOCONDA 



 

 
                       Por um processo todo especial de justaposição de “chips” do autor e da musa 

inspiradora – segundo a Técnica em computação Lílian Schwartz – o computador moderno vem de destruir 

um dos mais ricos legados da Humanidade : a Mona Lisa pintada por Leonardo Da Vinci, lá pelos idos de 

1508, sob a comprovação agora, de que a imagem sedutora reproduzida, nada mais é do que a do próprio 

gênio que assim, riu-se com antecipação de vários séculos, da estulticie humana. 

                            Um dos mais célebres vultos de mulher jamais retratado, a famosa La Gioconda envolta 

numa romântica história mais próxima de diáfana lenda, é a figura por demais conhecida mesmo fora do 

mundo extraordinário da arte pictórica. 

                           Hoje, quando a irreverência propagandistica se manifesta de todas as formas para a 

comercialização de produtos, é ela usada levianamente atribuindo-se-lhe inclusive esgares e expressões 

ridículas. 

                           Mas nada lhe afeta a grandiosidade plástica. Trata-se de uma tábua de 77 X 53 cm, 

visualizando um vulto feminino em meio corpo, sentado quase de frente, as mãos de uma perfeição 

inaudita cruzadas naturalmente apoiadas no braço da poltrona. A testa alta e descoberta. Os cabelos 

divididos em bandos, caem em madeixas sobre os ombros, protegidos por tênue véu. 

                           Vestida em trajes da época, escuros e aveludados, deixa antever na maciez dos contornos a 

perfeição dos ombros e do busto. O colo admirável dá a ilusão das batidas da artéria no côncavo da 

garganta sombreada pelos cabelos. 

                           Não se trata de um estereótipo de beleza feminina. As madonas de Rafael são mais belas. 

Contudo, o que fascina na Gioconda e tem levado os artistas às raias da demência, é o sorriso indefinível 

esboçado na comissura dos lábios cerrados e que se irradia na pláscida fisionomia iluminando o olhar 

tranqüilo. 

                          Essa expressão enigmática que artista algum soube reproduzir jamais, provoca o fascínio 

envolvente de Mona Lisa. Há quatro séculos ela desafia, na serenidade indefinível do sorriso, a argúcia dos 

homens. 

                          Em sua maioria, os críticos abalisados de arte que a estudam vêem na volúpia 

espiritualizada desse rosto indecifrável a própria imagem da Mulher, detentora dos segredos da Vida – ela 

mesma em si, um enigma. 

                          A figura destaca-se dum fundo em claro-escuro de paisagem leonardesca, uma inventiva 

do gênio, que através de sombras transparentes empresta aos efeitos visuais aquela palpitante carnação 

voluptuosa e mórbida. 

                          Durante muitos anos foi conhecida como a “Cortesã de véu transparente”. Um século 

depois da morte de Da Vinci, passou a ser chamada Mona Lisa Del Giocondo. Ela foi realmente Mona Lisa 

Gherardini, jovem florentina de 24 anos na época do retrato, terceira mulher de Francesco di Bartolomeo 

de Zanobi del Giocondo, segundo a documentação biográfica. Para retratá-la, gastou Leonardo nada menos 

que quatro anos de intenso trabalho e, para não causar tédio ao modelo, soube cercar-se de músicos, 

cantores e da leitura de obras clássicas que lhe testemunham a arte admirável. 

                         Nesse longo convívio era natural que se tornasse a musa inspiradora do artista. Jamais ele 

se satisfez com a obra que sempre julgou inacabada. 

                         Se até hoje ela fascina os milhares de visitantes que percorrem o Louvre anualmente 

malgrado o esmaecimento das cores e o desgaste natural da tela passados quatro séculos, que se diria então 

do seu atrativo tão logo foi exposta ao redor contemplativo de uma sociedade culturalmente distinguida! 

                        Em sua maravilhosa história, a tela foi roubada muitas vezes. Andejou nas mãos de seus 

sucessivos possuidores brilhando quer no gabinete dourado de Fontainebleau, quer em Versailhes, ou nas 

Tlherias, para ao final, em 1804, firmar-se no Louvre onde até hoje é admirada. 

                       Tão valiosa é a tela como testemunho de uma técnica pictórica cujo segredo só o possui Da 

Vinci, que já se transportou desde Nova Iorque até o Japão, sob a custosissima custódia dos respectivos 



governos. Nesses locais, como testemunho e fidelidade ao gênio imortal que a criou, recebeu a homenagem 

de milhares de admiradores. 

                      Nestes dias calamitosos em que o computador impera, despe-se o quadro de sua legenda de 

séculos para transformar-se em imagem chula e grotesca que uma programação estúpida retrata como 

figuração da iconoclastia destes tempos. 

 

                                                                                  (  A  Gazeta  de  Botucatu – 23/01/1987 ) 

 

 

 

                                      PERSONALIDADES :  OS BONETTI 

 

 
                  Este mês de Janeiro,trazendo-nos na cornucópia mirabolante das memórias, os momentos 

deliciosos de velhos encontros em que o coração, mais do que a presença fisica, cheio de afetos e 

lembranças, se enternece e se rejubila com as benemerências de Deus: 

                  Em 7 do andante, as solenes Bodas de Ouro Matrimoniais de Noemia – Arlindo de Almeida, 

celebradas na Basílica de Santa Terezinha – Rio de Janeiro, entre júbilos e festas que lhe proporcionaram 

os filhos, genros, noras e netos. 

                  Pairando no ambiente jubilar, o pensamento profundamente cristão do casal amigo : “ Só é 

verdadeiramente belo o matrimônio cristão, quando a Família, abençoada pela presença dos filhos, se revê 

na grandeza de Deus, através de sua Fé, agradecendo os benefícios da Vida que só pelo Amor constrói a 

Eternidade. Profundo e lindo. 

                 Em 10 subsequente, o Tenente Cel. José Benedito Bonetti, figura brilhante de nosso Exército 

Nacional, voltando aos pagos de nascimento para homenagear num jantar familiar – cerca de sessenta 

pessoas entre os Ferrari – Coraini – Bonetti – os oitenta anos de seu grande pai Humberto Bonetti, artista 

incontesti, valor do passado botucatuense de quem  o grande escritor português Fidelino de Figueiredo 

destacou brilhante crônica sobre seu autodidatismo confiável e promissor. E não errou o grande literato. 

                Humberto Bonetti, de tradicional família botucatuense, entre tantos trabalhos, é o autor, com 

outros dois engenheiros, do belíssimo logotipo do Banco do Brasil, esse que aí se vê nos papéis, nos 

pórticos, por toda parte, inclusive, se impondo à admiração de outros povos onde funcionam e dão 

audiência no estrangeiro, as agências do maior Banco do país. 

               O Tenente Cel. José Benedito Bonetti, respeitável técnico da FIFA, tem moradas na Suíça, na 

Alemanha e na Noruega, residindo atualmente em Brasília. Teve sua infância em Botucatu e educou-se nas 

Agulhas Negras onde foi aluno distinto. 

               Dele ficou-nos a memória das antigas férias passadas neste rincão e das tocatas no velho piano 

familiar, dedicadas à matrona da casa, fazendo-a ouvir comovida “La prima carezza” de Crescenzo e o “Lê 

Lac de Comme”, o belíssimo noturno de M. Galos. Velhos tempos .  .  . 

              Em 28, a agradabilíssima visita do querido e inesquecível mestre Prof. Affonso Celso Dias, 

trazendo-nos num abraço amigo, o caloroso bafejo da alegria, do humor sadio, da plenitude radiosa de seus 

quase noventa anos. 

              Com ele, a imagem revivescida dos antigos mestres, aqueles que poderíamos lembrar como os 

Antigos Varões Romanos, cheios de vivida sabedoria, de riquíssimo exemplos e de profundo humanismo. 

             O velho mestre soube pela vida em fora enlaçar as harmonias de seu belo violino com os teoremas 

de Pitágoras, evidenciando na beleza da Música e na racionalidade tocante das Matemáticas, a profunda 

grandeza da Fonte de todas as coisas : Deus. 

              O querido amigo vem de ser agraciado há pouco, como mestre  emérito, com o Diploma e a 

Medalha “Sud Menucci” laurel só concedido com o objetivo de homenagear as pessoas físicas, jurídicas, 



nacionais ou estrangeiras, que, por seus méritos pessoais, e relevantes serviços prestados à educação, ao 

Ensino e ao Magistério, se tenham feito dignas de especial comenda. Velho e querido Amigo! 

              Do casal caríssimo Maria – Dr. Alceu Barroso, de Brasília, a visita cordialissima e o volume Nº 03 

– 1986 , de Luzes da Cidade, revista de contos, instituída pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

de Ituiutaba – MG, coligindo os melhores contos selecionados anualmente em Concurso Literário.           

             Em primeiro lugar, o conto “Besta-fera” de Antonio Adelino Marques da Silva Brandão, da 

Academia Jundiaiense de Letras, também 1º  prêmio no Concurso Sudameris realizado sob o patrocínio, da 

nossa Academia Botucatuense de Letras, em 1984. 

            Riquíssima bibliobrafia onde se mesclam os trabalhos do professor, do jornalista, do advogado, do 

conferencista, do literato, do historiador e do sociólogo. O Prof. Adelino Brandão, já esteve em nossa 

cidade, dando-nos a conhecer sua irradiante simpatia e seus invulgares méritos intelectuais.    

           Vem ele de ser agraciado com o prêmio concedido pelo MEC, por meio do INEP, àqueles que, 

através de pesquisa educacional e histórica salientam os grandes vultos na História da Educação. Sua tese 

versou sobre José veríssimo, grande educador a par de brilhante escritor. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 30/01/1987 ) 

 

 

                                               SOCIEDADE   E   LINGUAGEM 

 

 
                Os analistas sociais andam por demais alarmados. E clamam aos quatro ventos, que o nível 

mental humano vem decaindo assustadoramente. 

                A observação parte de dois pontos essenciais que se completam. Na generalidade, a linguagem 

do homem vai declinando para uma série de grunhidos e ruídos injustificáveis à luz da abertura da 

inteligência neste século de tanta ciência e sabedoria. Está surgindo uma nova linguagem que não leva a 

nada, impregnada de novos elementos lingüísticos e esses, parcos, limitados na estreiteza de um parolar 

esdrúxulo e incompreensível. Entre três ou mais indivíduos que conversem, observa-se a pobreza de 

expressões e quase absoluta necessidade de se recorrer a símbolos os mais grotescos e esquisitos. São os 

chavões. 

                A propósito, o saudoso Frei Oscar, incitando os jovens a melhor se comunicarem, dizia que a 

juventude de hoje vai se encaminhando para a linguagem do sapo. E exemplificava : Dois amigos se 

encontram e se cumprimentam : 

-               Oi! 

-               Oi! 

                Tudo pode ocorrer na linguagem moderna : é a liberdade de expressão. Salta-se as regras 

essenciais de concordância; desconhece-se por completo ( e é bonito ) a colocação pronominal;  adulteram-

se as idéias em favor de um eufemismo grotesco a ponto de, inaugurar-se uma algaravia nem sempre 

compreensível. 

                Defende-se a juventude desarvorada, garantindo uma linguagem simbólica como a mais 

arrazoada, livre dos preceitos básicos iculcados pela velha gramática. E entre os jovens,entendem-se muito 

bem. 

                Outro ponto gritante é a falência das idéias. Os indivíduos não pensam. Numa sala de aula, 

proposto um tema, lutam os candidatos por desenvolver o trabalho, porque lhes falta a digressão, a 

criatividade, o conhecimento. 

                Aquele processo de se elaborar mentalmente a dissertação para transcreve-la após, no papel, é 

por demais relegada. Por isso o resultado das provas desalentadoras, que são hoje criticadas pelos jornais e 

comentadas em conselhos de classe. 



                Nunguém mais lê, essa é a verdade. As feiras de livros não expressam realmente estatísticas 

animadoras. É mais fácil ler-se gibis e quejandas ilustrações ideográficas. 

               Depõe a respeito, Rachel de Queiroz que cercada de numerosa família nortista entre sobrinhos e 

primos, jamais notou que algum deles lesse suas crônicas belíssimas ou seus romances premiados. 

               Somente quando o seu romance social “ O Quinze” foi publicado em quadrinhos, é que os jovens 

primos e sobrinhos se interessaram pela leitura e descobriram que a “tia” era escritora! Ela o diz, numa 

crônica. 

               O achatamento mental denunciado pelos analistas sociais, é um fato. Ninguém perde tempo em 

pensar. Ler jornais, pra quê? A televisão sintetiza tudo em segundos. Fazer cálculos matemáticos? As 

maquininhas aí estão ajudando o balcão, o caixa bancário, o estudante universitário que não pode perder 

tempo. 

               A análise de textos, a leitura marcada pelos belos pensamentos expendidos, isso é coisa 

ultrapassada. O que vale mesmo, é gosar a vida no bar, na piscina, no clube, no recreio. 

              Por isso desativam-se as bibliotecas, rareiam os laboratórios experimentais, e vem surgindo em 

conseqüência , uma elite dos que verdadeiramente se aplicam, estudam, sacrificam-se pelo saber. Esses são 

raros e sábios. E governarão o mundo. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 06/02/1987 ) 

 

 

                                                  RELÓGIO   DO   POVO 

 

 
                     Com uma precisão absolutamente exata, está funcionando desde 31 de Janeiro último, na 

fachada do Beaubourg Georges Pompidou, em Paris, o Genitron, relógio atômico calculado e programado 

em quatrocentos milhões de segundos. 

                     Sua etimologia forma-se de dois elementos gregos : gen – origem, raça, povo, nação; e tron – 

instrumento. Portanto : relógio do povo. 

                    Seu funcionamento e sua finalidade são o contrário do relógio comum : este, avança. Aquele, 

recua. Ele foi programado numa contagem regressiva, para funcionar exatamente nos treze anos que faltam 

para se chegar ao fim do século. 

                   Em 31 de Dezembro de 1999, ao soarem as doze badaladas nos relógios das torres e dos 

grandes edifícios, ele parará. Morreu o segundo milênio. Uma nova era começa. 

                   Inaugurou-o, o atual Presidente da França _ Mitterrand – na companhia de um menino agora 

com sete, que naquela data estará na floração de seus vinte anos. A idade-simbolo do milênio que morre. 

                  Como ser humano inteligente, sadio, livre, esse jovem levará ao milênio entrante o cabedal 

civilizado dos vintes séculos escoados. Ele será, no seu simbolismo, o representante da cultura universal.  

                  Tudo muito original curioso e interessante. Primeira manifestação de uma série de festividades 

que marcarão retumbantemente em todo o mundo o “fim do século”, o Genitron no entanto, mais para as 

cabeças pensantes, traz uma mensagem concreta, humana, iniludível : a relatividade do Tempo em relação 

à Eternidade. 

                 Não comentaremos o transcendental. Limitamo-nos ao humano. As civilizações nascem, 

crescem,  deslumbram, dilaceram-se, diluem-se e desaparecem. Outras resurgem dos escombros, para a 

mesma trajetória. De cada uma ficam os ensinamentos bons, para numa reabilitação do homem, uma vez 

abominados. 

                Tróia está submersa ao peso de outras setes cidades sobre ela construídas sucessivamente. A 

múmia egípcia há dias dissecada em laboratório ultra-avançado confirma uma vez mais as culminâncias 

místico-cientificas da civilização egípcia. O  código do Direito Civil dos romanos conta do aprimoramento 



das leis antigas. Toda essas eras precederam de muitos e muitos milênios a grandeza da nossa época. 

Transmitiram-se ensinamentos que subsidiaram os nossos dias.  

               Nenhuma, porém, sobrepujou a nossa era. Nessa, a inteligência humana extrapolou todas as 

antigas passadas arremetidas do Saber. As últimas conquistas humanas honram e engrandecem o homem. 

No entanto, nossa civilização também, esboroa-se tragicamente na iminência de total destruição. 

              Todas essas conquistas, porém, abrem o terceiro milênio impotentes para vencer as sérias ameaças 

que lhe comprometem o porvir. Por um trágico fatalismo histórico o homem está morrendo vitima do seu 

próprio engrandecimento. A causa evidente da desgraça, é o seu próprio comportamento. 

              Porque na verdade nestes dois mil anos passados, tudo cresceu, evoluiu, engrandeceu-se. Menos o 

próprio homem. 

 

                                                               ( A Gazeta de Botucatu -13/02/1987 ) 

 

 

 

                                           O    CONTO     DO     MÊS 
    

 

                                 Voltavam agora, para casa. Fôra-se o Carnaval. Dentro da própria miséria, a glória. 

Como porta-bandeira, ela brilhara. Não por excesso de fantasia. Não houvera originalidade, riqueza ou 

brilho. Somente um cocar de brilhantes penas coloridas. O resto, o resto : nudez edênica. 

                           Ela deslumbrara pela plástica impecável de seus vinte e tantos anos. Beleza morena, 

rigidez de músculos, suavidade de pele bronzeada. Flexibilidade e elasticidade de meneios. 

                          Suscitara aplausos. Ganhara todas as renhidas lutas pela mais linda porta-bandeira. Não 

sem captar para si pragas, discussões, ciumeiras, despeito. Ganhara! 

                          Orgulho do companheiro, passista famoso de outros carnavais. Estiveram sempre juntos. 

Qual cão de guarda feroz, ele guardara a presa. Com unhas e dentes defendera a companheira que tinha que 

sair vitoriosa. Olhares vorazes, gestos atrevidos, palavrões audazes, tudo ele aparara na defesa do que era 

seu. E sem perder o ritmo do samba, os coleios do passista. Afinal, eram marido e mulher. 

                         O carnaval exige uma soma de sacrifícios de toda ordem. Tinham poupado coisa em casa! 

O ano inteiro escorrera para os cofres do Clube o dinheirinho contado, reservado, furtado a uma fruta 

melhor para o menino, um sapatinho novo no aniversário, uma belezinha a criança! 

                          A freqüência ao Clube era vital para os dois esposos. Viviam para o Carnaval. Pobre não 

tem outra alternativa. No Carnaval todos se igualam, se confundem. Tudo é permitido. Afinal, é festa do 

povo! 

                        Chegou a hora da escolha das figuras. Ela já fora porta-bandeira de outros carnavais. Ainda 

mais uma vez disputara o lugar e vencera. Não, com facilidade. Houvera intrigas, diz-que-diz-que, calúnias 

e tudo o mais. Mas o marido insistiu. E ela ganhou a parada. Por votos e unanimidade. 

                        O desfile ia uma apoteose. Um dos últimos Clubes a desfilar. Já corriam duas noites edois 

dias a sanduíche, canseira, e calçada. Não tiveram tempo de voltar para o barraco. O mundo deles  agora, 

era  a disputa final. 

                        Vai daí que um turista atrevido, ou melhor, exaltado pelo wisky e pelo desejo, invade a 

praça, ajoelha, enlaça-lhe a cintura, põe por terra a bandeira do Clube e, de surpresa, leva uns sopapos do 

marido. Arruaça, confusão, policia, delegacia do próximo distrito. Fôra-se a euforia, a graça,   a 

brincadeira. 

                        Quarta-feira de cinzas. Meio dia. O alvará de soltura. Estavam na rua. Tudo passara. Agora, 

a voltaa casa. Caminhada longa,barraco distante, favela naturalmente, em polvorosa. 

                        Vitória efêmera! Que pena acabar tão mal! – Também, Zé! Você podia bem ter se segurado, 

né? Por que aquele soco violento no homem? Veja seu nariz de que jeito está .  .  . 

                        Ruminavam ambos o fim da festa. Súbito, nela, despertou a maternidade : 



-                       Zé, será que passou afebre do Carlinhos? Tadinho! A gentenão vê ele já faiz três dias .  .  . 

Vamos depressa! 

                       Quando deixaram o menino de três anos, com a vizinha, ele estava febril, sonolento, sem 

querer comer nada. Gripe, disse o marido. Qual nada, disse a vizinha cautelosa. Ele machucou o pezinho, o 

dedo está vermelho, inflamado . . . Passaram banha alcanforada, remédio de pobre. E saíram. 

                        Agora na volta, logo ao avistarem o morro, notaram um movimento desusado. Todos os 

aguardavam. Assustados, trágicos. Ninguém queria falar primeiro. Havia angustia em cada face. Ela gritou 

logo, ao peso de um pressentimento: 

-                      E o Carlinhos? Que dê ele, meu Deus! 

                       A vizinha compadecida deu-lhe a notícia cruel :- Nois fizemo de tudo .  .  . Era tétano. 

Quando o médico chegou, já era tarde.  . . 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 20/02/1987 ) 

 

 

                                              CARTA  Á  MILTON   MARIANO 

 
               Caríssimo Professor Milton  Marianno : 

 

                                    Estamos tomando conhecimento agora, oficialmente, de sua merecida aposentadoria 

das lides – que reputamos pesadíssimas – da presidência do Sudameris, por si só um Banco de 

potencialidade extraordinária. 

                                    Como velha admiradora e conterrânea , daqui lhe enviamos nossos cordiais 

cumprimentos, extensivos é claro, à esposa Ruth, que há de ter participado momento a momento, de toda 

sua inteira atividade no vastíssimo campo das finanças bem como no de suas múltiplas atribuições que o 

tornam um autêntico diplomata, embaixador aqui e ali, da Cultura e do Saber. 

                                    A ela cabem inclusive os hosanas, detentora, como expressão bíblica, daquela 

essência feminil de vibratilidade, sensibilidade e afetividade que as reinvindicações modernas agora tentam 

substituir e amarfanhar o perfil da Mulher. Parabéns renovados a ambos. 

                                 “Pendurar chuteiras”, não! Perdoe-nos! Nunca nos agradou essa frase por demais 

esportiva, vigorosa e contundente quando se trata de coisas do intelecto, do espírito e da alma. 

                                   Assim sendo, permita-nos citar Cícero dos saudosos tempos do Prof. Cintra, o 

admirável mestre do pensamento, cujo primeiro século de nascimento há dias, comovida, comemoramos 

durante uma missa : “ Otium cum dignitate”. 

                                   Seus vigorosos anos, Prof. Milton – já não o afirmamos em flor – endossam-lhe 

ainda, na plena maturidade, uma longa e profícua caminhada nas letras, é certo, mais proveitosamente, no 

jornalismo, aquele jornalismo que com Pedretti Neto, Marins, Donato, Minicucci, tanto deu de glórias à 

imprensa de Botucatu. 

                                   Volte ao jornalismo! Sem intermitências. Esteja sempre presente em nossa Academia 

que agora já vai para seus quinze anos vitoriosos! Há tanto a fazer! 

                                   E de permeio, permita-nos, num prolongamento para nós agradável de “bate-papo” à 

distância : 

                                   Perguntaram a Adenauer logo após deixar o alto posto na administração de uma 

Alemanha recém-saida da segunda guerra esfacelada e falida – agora reconstruída e reabilitada 

financeiramente graças à sua inteligência e esforços : - O que pretende fazer doravante, Ministro? 

                                 Ele respondeu sorridente : - Cuidar das minhas rosas! 

                                 O grande Ruy Barbosa, sempre afeiçoado aos livros tinha suas deliciosas fraquezas 

com relação às flores. Dizem mesmo seus biógrafos que entre um estudo jurídico e as sessões 

parlamentares sobrava-lhe sempre um tempo para o trato de suas rosas que eram de raras qualidades. 



                               Acompanhado fielmente da dedicadíssima Dona Maria Augusta sua esposa, percorria 

um dia o roseiral seguido de perto da netinha Nelita, bulhenta e palradeira. Ao ver a menina, desfazer-se ao 

sol, uma linda rosa envelhecida, gritou entre assustada e surpresa: 

                   -          Olha, vovô! A rosa está “ despetalada!” Sorriu o grande filólogo e voltou-se para a 

esposa : 

                  -              Veja, Maria Augusta, a lógica infantil! Está criada uma nova palavra. Um novo 

predicativo! Vou anotar o neologismo no dicionário! 

                                 Se não lhe apraz o encanto do bosque, e dos jardins floridos por suas próprias mãos, é 

tudo uma questão de aptidão, convenhamos! Lembre-se Prof. Milton, da velha sabedoria hindu : 

                  -             Escreva um livro! Há memórias a coordenar! E muitas! E talento não lhe falta! 

 

                                             Muito cordial e gaudiosamente, a Helda. 

 

                                                                                                   ( A  Gazeta de Botucatu – 27/02/1987 ) 

 

 

 

                        DOS    CADERNOS    DE    ANTONIO   MARIA  .  .   . 

                                                                IV 

                     
                    De repente tudo aconteceu. Éramos mais de duzentos jovens fardados, frente à velha Sede 

do Tiro de Guerra. Dezoito anos alegres, irriquietos. Vozerio, piadas, grupinhos, gargalhadas, anarquia. 

Ainda muito cedo. Aí,ele apareceu. Uma figura grotesca, fardada, montando um jumento preguiçoso, 

gerico magro e sonolento. Pernas longas e encurvadas quase tocando o chão,dava a impressão de que o 

animal tinha seis pernas. Ombros ossudos e recursos, faces magras e encovadas, pele queimada ao sol, 

atestando a dureza impiedosa da vida na roça. Houve silencio geral. Todos os olhos fixados nele. 

             -    Atenção, o “General” está chegando! Começaram as piadas. – Só se for algum Von alemão! – 

Analfa! Von alemão não vem a cavalo, Vem de tanque! . . Qual nada é o Napo .  .  . – Quem? – O Napo .  .  

. leão! – Ah! Aquele da Zefina .  .  . – Vocês todos estão enganados! É o cavalo Zaino : Apresentar armas ! 

Uma gargalhada geral explode. O animal espanta e para. O recruta esboça uma reação, mas só saí um 

tímido : Eiaaa!.  .  . Vamos, Geremia! . .  . A marcha recomeça e alguém canta : “ Eu tenho um cavalo 

zaino que na raia é corredô! . . . 

                   O jumento caminha filosófico, com aqueles olhos tristonhos e mansos,fixos talvez nos tempos 

imemoriais, lembrando quem sabe aquele domingo alegre de Ramos em que um dos seus ancestrais 

carregou um Homem – Deus sobre palmas e mantos. Sobra-lhe agora, a ele, o consolo de ter sido 

promovido a “cavalo”. 

                  Enquanto isso, a turma em coro continua : “Jácorreu vinte carrera e todas  ele ganho .  .  . Aiii! 

Que cavalo bão!” 

                  Achado o local conveniente, desmonta. Amarra o animal e se aproxima. Em poucos minutos 

aquela força agregadora que só os jovens têem o transformou no companheiro,no colega no amigo. 

Ninguém lhe perguntou o nome, mas todos atinaram que estava ali umótimoe tímido camarada. 

                 Chegado o Instrutor, formada a tropa para a chamada que cada um deveria responder pelo nome 

ou apelido, ele respondeu apenas : - Zaino, provocando riso geral e a primeira bronca do Sargento que 

vociferou :- Seus batráquios! Isto aqui é uma escola de guerra, não .  .  . mas acabou rindo também. E 

“Zaino” ficou até o fim do Tiro. 

                O caboclo foi uma calamidade! Seu corpo duro, vergado, recusava-se a obedecer prontamente às 

ordens rápidas : - Em frente, marche! Meia volta, esquerda, direita, alto! E tudo começava de novo! Ele 

volteava para o lado errado, era tardo, fora de tempo, chocava-se com os companheiros, uma lástima! 

Incapaz de acertar o passo, desorganizava a tropa. Isso feria os brios do Sargento. Mas ele afirmava : - Já 



lidei com coisa bem pior! Até o fim do curso ele estará “afiado”, completava suarento. Não deu! O 

Sargento cansou! Então apelou. 

               Havia seminarista na turma. O Sargento pediu :- Por favor, salvem a minha alma! Tomem conta 

desse homem! Nem a caridosa paciência, nem a dedicada colaboração dos seminaristas, conseguiu lograr 

êxito : - Zaino, acerte o passo! É fácil, veja como eu faço. Está vendo? É assim. . . “ Quosque tandem Zaino 

abuteres patientia nostra . .  . E o outro seminarista : - Per omnia saécula saeculórum! Amém! ( Com a 

devida licença aos eminentes latinistas ). 

              Um dos atiradores que observava o esforço dos seminaristas, pulheriou : O Zaino está marchando 

certo, o resto é que está errado! Os seminaristas acharam o palpite estupendo! – Eureka! Eureka! Vai dar 

certo, agora! 

-            Tropa em forma! Ordinário, marche! Um dois, um dois, um dois! Atenção! Todo mundo menos o 

Zaino, mudar passo! 

                  O Sargento achou uma maravilha! Dali por diante o Tiro de Guerra podia desfilar pela cidade. 

Ufa!!!. . . 

                  Só restou uma recomendação. Durante o desfilar do garboso Tiro, quando o Zaino saía fora do 

compasso, ouvia-se apenas : - Quinhentos e vinte e três , atenção! ( Era para ele não mudar o passo ). Uma 

pancada a menos no bumbo e toda a tropa entrava no passo do Zaino.  

                 Afinal, quem estava arrado? 

                 Fim do curso. Exames finais. Comissão formada por um Capitão e um Tenente. Tiro ao alvo, 

prova de fogo para todos! Nervosismo geral. O Zaino tranqüilo. Chegou a sua vez. Atirou cinco vezes 

certinho no alvo. Ótimo! Excelente! 

                 O caboclo era passarinheiro! 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 06/03/1987 ) 

 

 

 

                                      VISITA   DE   HEITOR   VILLA – LOBOS 

 

 
                              Estamos exatamente no mês e no ano do centenário de nascimento de Heitor 

Villa-Lobos, musicista e compositor genial nascido no Brasil em 5 de Março de 1887, cuja inteira, 

belíssima e extensa obra musical será levada no estrangeiro durante todo o ano, nos grandes salões de 

concerto e perante culta e selecionadissima assistência, constituída pelo que ainda sobrou dos verdadeiros 

cultores da música erudita. 

                              Concertos de alto nível estão programados em Paris, Marselha, Londres, Bruxelas, 

Varsóvia, Boston, Madri, Nápoles, Helsinque, Pizón ( Checoslovaquia ) Hong-Cong, Tóquio e Santo 

Domingos. Então ouvir-se-ão as páginas admiráveis de um compositor patrício que muito tem de 

folclórico, de Chopin, de Bach. Sobretudo, genial, sedutor, de uma clara universalidade. 

                              Das comemorações festivas da data, destacar-se-ão para o seu país natal, as 

programações, entre outras, da TV Cultura; a Semana Villa-Lobos elaborada pelo Centro Cultural de São 

Paulo e as edições além de um super especial de 21 a 28 corrente, na TV Manchete. 

                              Compositor de raros méritos, o seu acêrvo musical contado em milhares de peças, vai 

ser agora revelado ao mundo por obras veramente inéditas, registradas em Paris, que analisadas : partituras 

para orquestra ( Choros nº 6 );Introdução aos choros para orquestra e violão; peças sacras : “ Gênesis” (  

para orquestra ); partituras para coro e orquestra do Magnifical Alleluia; obras didáticas : Guia prático para 

piano ( em três volumes ); poemas sinfônicos para canto e piano : Sete Vezes,Vira e Poemas de Palavras e 

por último Quarteto nº 13. 



                           Como os grandes nomes da música universal , Villa-Lobos recolheu do nosso belo, 

original folclore afro-indigena páginas admiráveis que ele transformou em poema sinfônico, inscrevendo 

nossa música entre as mais admiradas páginas da música erudita. 

                           O mais elementar dever cívico impõe-nos uma homenagem ao grande músico que, como 

Carlos Gomes, inscreveu nosso País entre as mais famosas nações onde a verdadeira música – original, 

nativa e bela – não morre e se aterniza para admiração dos pósteros.  

                          Heitor Villa-Lobos esteve em Botucatu, lá pelos idos de 1932-33, a convite da então 

recém-instalada Sociedade de Cultura Artística, filiada aos grandes centros do País, aqui fundada pelos 

sábios mestres da Escola Normal. 

                          Fazíamos parte do Orfeão da Escola. Famoso Orfeão misto, cultivado com carinho e 

dedicação pelo Prof. Alfredo Franklin de Mattos, que cantou para grandes personalidades da época, 

diplomatas, núncio apostólico do Brasil, governadores e veros artistas. Seu repertório vasto e selecionado, 

contida todos os Hinos Oficiais das Nações Sul-Americanas, incluídos o “Good Save the King” a 

Marselhesa, o do Vaticano e o da Itália. Enriqueciam-no peças clássicas e o folclore nacional no que havia 

de mais belo e atraente. Naquele tempo educava-se o estudante para o Belo. 

                         O velho, querido e sempre saudoso prof. Mattos tirava das oitenta e tantas vozes efeitos 

maravilhosos. Cantávamos a quatro vozes. A Protofonia do Guarani era a peça-joia, que deixava admirados 

os visitantes impressionados com o que ouviam num Interior tão distante das capitais e dos grandes centros 

artísticos. Havia ainda a “Barcarolla” de Offenhach, e o “Pinhal” com o solo do Prof. Luis Pinho e as 

Uyaras em que a Profa. Maria Banducci Lumina esplendia sua incomparável voz de soprano.  

                       Éramos jovens, entusiastas e bem conduzidos. O Orfeão da Normal era o orgulho da cidade. 

                       O Prof. Mattos preparou o Orfeão para a regência de Villa-Lobos. O genial maestro aqui 

chegou num sábado, acompanhado de brilhante comitiva. Logo à noite no Espéria, pudemos ouvi-lo ao 

violoncelo, acompanhado ao piano por sua primeira esposa Dona Julieta no “ Trenzinho Caipira”, peça 

descritiva de grande simplicidade e arte : logo mais, uma peça de Beethoven; Souza Lima se fez ouvir em 

três peças de Chopin e Nair Duarte Nunes, contralto de excelentes dotes, cantou-nos o “ Caro Mio Bem” 

peça de fina interpretação. 

                      No domingo subseqüente, no auditório do antigo Gabinete Literário Recreativo, ( hoje PRF-8 

), o Órfeão da Normal cantou, sob a regência de Villa-Lobos, um eclético e bem organizado programa, 

entremeado de música de sua autoria, finalizando o espetáculo com o famoso “ Pra frente, Brasil!”. 

 

                                                                                                 (  A Gazeta de Botucatu – 13/03/1987 ) 

 

 

                                                ANTIGO    FORMULÁRIO     MÉDICO 

 
                         Esta semana estamos devolvendo ao caríssimo casal Dona Elvira- Dr. Marins – 

doadores fundadores em Botucatu do Convivium – Espaço Cultural que desde 1981 funcionana já histórica 

mansão da rua Cardoso de Almeida – uma raridade preciosa em bibliofilia, qual seja o “ Formulário 

Médico Farmacêutico do Dr. Langgaard, usado na Fazenda São João dos Morrinhos, de propriedade de 

Grafe, Guinle e Velloso – Estação de Paula Souza – Botucatu – Est. De São Paulo, de 1861 até 1903, pelo 

Dr.Jacynto Gomes. Sua terceira edição data de 1879. Preciosidade portanto, de cento e oito anos. 

Documento valioso para a nossa crônica histórica. 

                       Retivemo-lo para oportuna crônica já publicada e para uma leitura lenta e proveitosa, 

tirando-lhe apontamentos, saboreando em suas páginas ricas de conhecimentos, as gravuras a bico-de-pena, 

do manancial inexaurível de nossa flora brasileira. 

                       Valioso testemunho sob o ponto de vista histórico, relembrando inclusive nossas antigas 

farmácias onde num laboratório bem montado aviavam-se receitas médicas e as poções que na sua maioria, 



rigorosamente manipuladas, compunham-se da dosagem “in natura” de plantas e quejandas drogas 

medicinais extraídas de nossa flora. 

                      Não poderíamos devolver o volume pessoalmente a nós trazido pelo caríssimo casal, sem 

uma retribuição. Escolhemos de nossas velhas estantes um livro também envelhecido pelo tempo e pelo 

manuseio, originalíssima obra do dr. Urias A. da Silveira, autor de muitos trabalhos sobre medicina, 

agronomia, ciências físico-naturais e tantos outros. 

                      O provecto volume foi editado em 1889, há portanto noventa e oito anos atrás. Suas alentadas 

quinhentas e noventa e três paginas tratam de vários assuntos relacionados com a terra. Intitula-se “ As 

Minas de Ouro” e refere-se às nossas fontes de riquezas naturais. Seu frontispício acrescenta : “ O segredo 

para se adquirir infallivelmente em curtíssimo espaço de tempo e pouquíssimo trabalho, grande fortuna ou 

completa independência – Consagrado ao Commércio, à Agricultura e às Industrias Brasileiras”. 

                      Adquirimo-lo de segunda mão, quando então cursávamos a Normal e o Prof. Amaro Alves 

era nosso mestre de Chorographia do Brasil. Foi-nos de preciosa valia nos estudos propostos sobre o 

conhecimento do solo e no profundo estudo de cada Estado Brasileiro. Teve para nós valor didático a par 

de outra obra de Veiga Cabral. 

                      O volume seria uma ambiciosa conquista para a biblioteca da revista “Globo Rural” que hoje 

divulga ensinamentos técnicos para a Agricultura. 

                      Nós o reservamos como doação especial ao acervo já rico e valioso do “Convivium” eis que o 

Dr. Marins, na sua nobre e sempre ativa labuta por dotar a Casa daCultura de obras raras e antigas bem a 

merece mercê de seu amor duplo : às raridades e a tudo que se relaciona com a terra e seu cultivo. 

                      O livro destina-se a consultas sobre agronomia. Mantém-se em regular estado de conservação 

motivo pelo qual não lhe trocamos a encadernação já de si antiga, sóbria e elegante. Trescala emanações de 

velho. Nem por isso menos valioso. 

                      O problema da terra sempre dominou o homem. Vem dos primeiros tempospois que foi 

pastoril o primeiro estágio das civilizações. Nem por isso problema resolvido. É assunto primordial de 

todos os povos. 

                      Foi umdos motivos determinantes da morte de César. O homem e a terra é binômio que se 

prolonga pelos tempos em fora. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 20/03/1987 ) 

 

 

 

                           ACADEMIA    BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 

                                                          15 ANOS 

 

 
                     Em 17 de Março a findar-se, completou a Academia Botucatuense de Letras seus belos 

quinze anos de existência. Abriu-se portanto, a data aniversária, que programa para os próximos meses 

celebrações especiais. 

                     Contra todos os pessimismos, contra todos os prognósticos derrotistas ela alcançou seus 

alicerces, hoje firma-se vitoriosa sobre esses quinze anos e projeta-se com entusiasta determinação para o 

futuro. 

                    O saudoso Pedretti Neto, com um sorriso desalentado, saindo da primeira tentativa então 

frustrada, deixou-nos uma frase amarga : “ Academia de Letras na cidade não vai além da posse da 

primeira Diretoria. . .” 

                    Mas a segunda tentativa deu certo. Hoje ela aí está para justo orgulho da cidade universitária. 

Ainda falaremos muito sobre ela. 



                   Não foi fácil inteirar-se por dentro. Seu circulo cultural atravessou muita nuvem nevoenta. 

Houve problemas, houve desencontros, houve frustações. Seus quadros alteraram-se porque muitos dos 

escolhidos furtaram-se ao primeiro aceno. Outros, desenganadoramente, frustraram os compromissos 

assumidos. Mesmo assim ela prosseguiu e hoje sai-se vitoriosa nos seus alegres quinze anos de existência. 

                   Nem podia ser o contrário. A agremiação congrega cultores do idioma e da Arte. São ao todo, 

cerca de quarenta elementos associados que se comunicam no alto nível de inteligência, e se interligam 

pela cultura e pelo amor comum à Literatura. 

                   A ABL é uma entidade pobre. Não tem recursos financeiros e nem conta com auxilio oficial. 

Nem sede própria tem. No entanto, nunca lhe faltou local para seus encontros, quer para reuniões e 

assembléias, quer para as solenes sessões que anualmente são realizadas. 

                  Sempre recebeu a magnífica acolhida da parte de Entidades Oficiais da cidade, um destaque 

muito especial, para o recinto da Câmara Municipal de Botucatu, local quase obrigatório para suas  

realizações. 

                 Mantem com uma fidelidade amorosa a sua primeira Diretoria eleita quando de sua instalação. O 

espírito democrático que a rege: o verdadeiro cunho acadêmico que a incentiva; o elevado grau de 

compreensão e companheirismo reinante entre seus componentes, o absoluto senso de justiça que a todos 

orienta, endossa o Dr. Antonio Gabriel Marão, seu Presidente, a vitaliciedade pelos tempos em fora. 

                Não há nada de surpreendente. Parece que a cátedra da Presidência assegura aos seus respectivos 

ocupantes a perenidade no cargo. Um exemplo : o Dr. Austregésilo de Ataíde , há dezenove anos ocupa a 

presidência da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro graças à risonha e cordata votação que o 

mantém perene  em seu posto. É o seu pulso firme que lhe empresta a segurança. 

               Assim acontece com a nossa Academia. No casal Antonio – Dona Lídia  Marão encontrou a ABL 

seus verdadeiros protetores. Dona Lídia foi nos primeiros dias da instalação o verdadeiro anjo tutelar da 

agremiação : organizou os Livros, iniciou a escrita, transcreveu os Estatutos, elaborou os registros 

respectivos, entregando à Entidade perfeitamente atualizados, todos os documentos que a credenciam. 

              Ao Dr. Marão os agradecimentos pelo carinho, o delicado zelo, a orientação serena e firme, as 

decisões finais sobre tantos problemas surgidos no decorrer desses quinze anos que hoje se cumprem. 

 

                                                                                             ( A Gazeta de Botucatu – 27/03/1987 ) 

 

 

                             

                                              OS      IRMÃOS     VILLAS     BOAS 

 

 
                   A Livraria São Francisco de Salles nos entrega os exemplares – nove ao todo – da 

primorosa coleção de livros infantis escritos pelos Irmãos Claudio e Orlando Villas Boas, indianistas de 

grande conceito internacional. 

                   Destina-se a coleção ao Antonio Vicente, vivo e inteligente, já alfabetizado, o caçulinha dos 

sobrinhos. Antes porém, de chegar-lhe às mãos como presente de Páscoa, vamos lê-la inteirinha. É questão 

de uns vinte minutos, apenas. 

                  São todas narrativas autênticas ouvidas pelos Autores em suas andanças pelo sertão, 

preferentemente em território dos índios – aqui, ali - que isso tem sido a constante desses destemidos 

botucatuenses, autênticos heróis das selvas cuja inteira vida foi, por nobre opção, trocada a serviço de 

nossas desvalidas populações das matas. 

                 São graciosas lendas e estórias ingênuas. São relatos ouvidos da boca dos “muras” rodeados dos 

pequeninos e espertos “xaás”, as mais delas vindas dos distantes “aramoéns” mas em cujo substratum 

emerge a velha e longa cadeia de elos que a História, só com a Ciência pesquisadora e analista, não pode 

solucionar. Por isso, a oportuna leitura da parte dos adultos. 



                Trazem todas, a simplicidade envolvente da crença ingênua e pura do índio autóctone, cujas 

tribos disseminadas e enfraquecidas constituem hoje um patrimônio étnico-cultural de fundas raízes em 

civilizações passadas e cuja preservação se impõe  como prioritária meta dos governos e especialmente à 

sociedade moderna submersa em problemas aleatórios em detrimento ao que é essencial em se tratando dos 

nossos aborigenes. 

               Há muito o que aprender nesses ingênuos e nocentes relatos colhidos, hoje publicados à guisa de 

estórias infantis. No fundo de cada página, sobrevive a origem do fogo numa revivescência do “fogo 

roubado do céu” que a narrativa clássica atribui a Prometeu. Sempre vinda do Alto. 

              Em “ Morená – a praia Sagrada”, a velha pergunta de todos os tempos e de todos os povos através 

do longo palmilhar dos milênios dirigida agora por um trêfego “Acanaí” ao encanecido “Tamoin” amoroso 

: Pai, como é que a gente apareceu no mundo?” Velha e sempre angustiosa pergunta. 

              A narrativa flui escudada pela tradição oral vinda do fundo dos tempos sem qualquer vislumbre de 

influências  estranhas civilizadoras : 

            “Mavutsinin plantou na praia doze toros de madeira”. A seguir, ateou fogo ao seu redor. Mas o fogo 

ateado não lhes deu vida. Então Mavutsinin chorou. Não tinha o dom da vida. Mas quando o sol raiou, 

dourou a superfície da Terra. Acalentou os toros. E deu-lhes vida. 

             Esse é o mistério da Criação, na boca ingênua do autóctone. Doze toros lembram as doze tribos 

bíblicas. O sol, luz e calor do Alto, age pelo Deus-Criador. É o velho Gênesis. Sem o artificialismo frio e 

experimental dos nossos dias. 

              No exemplar “ O Rei e o Menino Índio” há o testemunho histórico da estada do Rei Leopoldo III 

da Bélgica, por longos cinqüenta e seis dias entre os nossos índios do Alto Xingu. 

              É uma bela lição de ciência e política que os olhos da criança não aprendem mais que se dirige 

especialmente aos adultos. 

              Rei destronado pela abdicação, viajou muito, percorreu terras e indagou, como cientista e 

ictiólogo, a vida de nossos rios abundantemente piscosos. 

              Nesse capítulo, a lição de Ecologia. A coleção interessante revela uma vez mais, a capacidade 

narrativa de seus Autores, justo orgulho para a terra botucatuense. Surge agora como valioso presente à 

Cidade aniversariante. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 03/04/1987 ) 

 

 

 

                                                       GRUPO     TABAJARA 

 

 
                     Realizar—se à de 11 a 26 de Abril andante, o 5º Conteste Comemorativo, dentro exatamente, 

das comemorações festivas de mais um aniversário da Cidade de Botucatu, cujo centro é o 14 de Abril. 

                     O Conteste 5 é uma iniciativa particular inteiramente do radio-amadorismo local cuja 

paternidade assumida é do Prof. Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires, nosso particularíssimo 

amigo. Digna, aliás, dos melhores encômios. Dentro de um programa comemorativo da cidade, o de maior 

divulgação meritória. 

                     A inteira montagem do Conteste 5 prende-se ao Grupo Tabajara – PX 2 D – 8603 – Estação 

Tico-Tico local. Ele abrange desta vez, duas comemorações importantes e concomitantes: o aniversário da 

cidade e os 25 anos de instalação local do 12º batalhão da Policia Militar-Interior. 

                     No período programado estarão no ar, por todo o Brasil, cerca de 120 Estações-chave. Todas 

elas, nos respectivos horários, estarão falando diariamente sobre Botucatu, suas origens, sua história, seu 

relevo, sua cultura, seu povo, suas glórias, sua tradição. 



                    O inicio dessa bela programação será exatamente às 8 horas do dia 11 próximo, com a 

provável saudação inaugural dirigida pelo Sr. Prefeito Municipal à vasta rede de transmissão radio-

amadora. 

                    Das 120 Estações-chave, haverá também, com possibilidade para os paises vizinhos, a 

difundida retransmissão por outras estações coordenadas, formando-se um leque radio-amadoristico de 

amplitude imensa. 

                    Todas elas propalarão idêntica mensagem : saudação inicial a Botucatu e logo após, sua inteira 

história. Dessa feita, nesse período de 11 a 26 do andante, o nome de nossa cidade estará no ar todos os 

dias, em todos os horários e por largas amplidões destes céus a fora. 

                    Este ano, além da mensagem à cidade, será lançada no ar, via radio-amador, a saudação 

especial à Policia Militar local no seu jubileu de prata de instalação, sempre servindo de forma nobre e 

altruística, em nome da ordem, da paz social, da intima colaboração com os poderes constituídos e com a 

sociedade botucatuense. 

                    Mas a comemoração não para aí. Serão, nesse período festivo, conferidos Diplomas artísticos 

estabelecidos tradicionalmente pelo Grupo Tabajara. Todos serão agraciados : Estações-chaves;Estações 

coordenadas, participantes; autoridades, entidades locais, Clubes de serviço, Corporações, Imprensa e 

Radio e particulares. 

                    Para o Estrangeiro, os diplomas serão em inglês, francês e alemão. O Conteste 5 tem 

característica Nacional, obviamente, dada sua repercurssão, atingirá países sul-americanos e a Europa. 

                    Eis realmente o que é o radio-amadorismo : uma entidade atuante, ativa benéfica, apolítica, 

inteiramente voltada ao bem comum, à prestação de serviços, sem intuitos outros senão o da franca e leal 

cooperação com o nobre desenvolver da vida citadina, dos cidadãos e da sociedade. 

                    De parabéns está o ilustre botucatuense Prof. Raphael Augusto de Moura Campos Avellar 

Pires e o muito digno Comandante da Policia Militar local por essa belíssima ação conjunta, iniciativa que 

já atinge, em sua amplitude, o 5º ano de realização. 

                   O Grupo Tabajara leva o justo mérito de enaltecer os pagos de nascimento, levando à 

amplitude do éteros cantares de filho devoto ao berço natal sem outra paga senão exaltar e engrandecer 

para os horizontes as grandezas da “terra dos bons ares  e das boas escolas” 

 

                                                                                            ( A Gazeta de Botucatu – 10/04/1987 ) 

 

 

 

                                           RADIO -  AMADORISMO 

 

 
                           Ainda dentro da semana comemorativa do aniversário da cidade de Botucatu, 

acabamos de receber atenciosa carta do Prof. Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires, cujo 

inteiro teor abaixo reproduzimos : 

                     “   Elda, querida : Volto à sua presença. Faço-o – e agora desta forma – para ratificar meus 

agradecimentos pela Crônica publicada na “ A Gazeta” de 10 do andante. 

                          Mais que lisonjeiras suas palavras, de carinho entusiasmam, animam e “aquecem” ao fogo 

brando das atenções, o empenho que temos – os que amam o rádio – em levar lá para fora um pouco da 

nossa terra e da nossa gente, dizendo de fatos, de coisas e da satisfação de um serviço prestado à 

comunidade. 

                         O radioamadorismo é contagiante. Agita, até, os nossos amigos. Faz deles, aliados nos 

“conchavos” do QSO, na troca de cartolinas, de lembranças, de maneiras de ser e de ver. Age de mansinho. 

Penetra nas artérias e veias do amador, circula, livremente, pelas suas “correntes hertzianas” e, via de 



música apaixonante dos contatos, ganha cadência na marcha rítmica da palavra que fala de amor, de 

consolo, de esperança. O embalo é maravilhoso. O sincopado é a amizade. 

                       Há, mesmo, um colorido todo especial quando se está no ar. Esse colorido é vivido e reflete 

nos olhos, no sorriso, promessas de bem estar, de tranquilidade, de gostosuras, afeta todos os sentidos. É 

força e dinamismo, tese e antítese. É presença. 

                      É chave que abre escrutínios. São segredos que se quebram, quais ondas violentas, na maciez 

de areias brancas. É alma e coração. E você percebeu e sentiu tudo isso. Sua forma de ser, sua maneira de 

apresentar sua crônica. Obrigado, outra vez. Rapha. 

                      Um pouco mais : 

                      No próximo dia 14, estará em nossa Botucatu Henry King, de Solihull, Austrália, às 8 horas 

da manhã ( de lá ), estará , em rede amadoristica,”cantando” o que é nosso. 

                      Em Segre, na França, Veronique Pagnac ( que já esteve em nossa casa ), antecipada pelo 

nosso Hino Nacional, ao som de “Tristeza do Jeca” e músicas típicas brasileiras estará, por 45 minutos, 

exaltando a “Princesa da Serra”, para depois, em programa de rádio emissão, despedir-se com “Saudades 

de Botucatu.” 

                      O mesmo ocorrerá em Bunclody – Condado de Wxford Irlanda ( Republica da Irlanda ), onde 

Margaret Barry ( agraciada em 1986, como Radio Cidadã de seu país ), atuará, fazendo companhia à rádio 

francesa. Parte dos programas foi montada aqui. Os comentários serão em francês , inglês, gaélico ( 

irlandês ) e em português.  

                     Assim, graças à rede maravilha do radioamadorismo internacional, mantido fidalgamente pelo 

nosso amigo Prof. Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires, PX 2 D 8603 – Estação Tico-Tico – 

do Grupo Tabajara de Botucatu, nossa cidade estará sendo homenageada de forma extraordinária, na 

Austrália, na Irlanda e na França, numa promoção jamais alcançada através dos meios de comunicação. 

Parabéns ao trabalho meticuloso e entusiasta do Rapha. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 24/04/1987 ) 

 

 

 

                                                  O   CONTO  DO  MÊS  

 

 
                             Retornava agora, passados vinte anos. A mesma grade torneada de rebites pregados 

a vigorosas marteladas. Adentrou o pátio. O mesmo portal de ferro que retinha lá dentro, na sineta da 

Portaria. 

                            A paz conventual não se alterara. O piso luzidio refletia ainda a folhagem repolhuda nos 

jarrões de barro cozido. Parecia-lhe que o murmúrio das preces das monjas reclusas fora, nesse tempo todo, 

a suave barreira que abafara a trepidante vida paulistana, impondo nos pórticos sagrados a paz da Oração. 

Agora retornava. Cumprira sua missão no mundo. Um doce lenitivo inundava-lhe a alma. 

                            Vinte anos atrás ela era uma adolescente noviça. Viera de livre opção para refugiar-se, 

numa doação total, ao serviço de Deus. Era algo que lhe clamava o coração virginal. O mundo e seus 

acenos falaciosos não a seduziam. Doar-se-ia à inteira vida contemplativa. Fora bem aceita e logo levada 

ao noviciado. Deixava lá fora a família, o irmão único, industrial, bem casado e feliz no lar abençoado por 

cinco cabecinhas louras : o mais velho, de doze anos e a caçulinha, de três. Deus reservava-lhe contudo, 

outra missão. 

                           Subitamente, a tragédia. Um encontro de carros, na estrada de Santos, levou-lhe os pais. 

Logo a seguir, as garras tremendas do câncer arrebataram a cunhada, mais irmã e amiga, do que afim. 

Então, o  irmão quebrantado viera em seu encalço : que faria com as cinco crianças? 



                         Ela chorou a noite inteira apelando em tão veraz encruzilhada, para a Mãe de Deus : desse 

lhe uma diretriz certa. E o socorro não se fez esperar. 

                         Consultou a madre superiora e obteve o consentimento. Deixou imediatamente o hábito 

juvenil de noviça. Depô-lo sobre o Altar, por breve tempo. Voltaria um dia. 

                         Retornou à familiar mansão. Urgia antes de tudo, consolar e fortalecer o irmão, restituindo-

lhe a firmeza no trato dos negócios ameaçados, e a fortaleza para enfrentar o lar solitário onde cinco 

cabecinhas indagavam angustiadas pela mãe. 

                        Como começar, ela mesma uma quase adolescente?  Animou-se na fé e nas amorosas 

promessas da Mãe do Céu. Sentiu logo nos primeiros dias que uma força espiritual lhe arrimava os 

propósitos. 

                        Não foi fácil começar. Nem tampouco reiniciar a rotina dos dias. Não lhe faltou coragem. 

Paulatinamente voltou a família ao viver comum. Crianças, na escola. A caçulinha, entre as bonecas. A 

mesa familiar reunindo todos na oração comum. O afadigar-se na reconstrução da economia doméstica. 

                       Sobretudo, a preservação da integridade da família contra a convulsão do mundo lá fora. 

Onde aprendera a combater na defesa do padrão-lar? 

                       O tempo foi passando. O triste irmão foi readquirindo o antigo auto-domínio. O orçamento 

familiar foi se reorganizando. As crianças foram crescendo. A titia substituira a mãe ausente. Ao seu redor 

foi se criando aquele circulo afetivo em que ela era o centro. Arrimo seguro ao irmão, fonte inesgotável de 

afetuoso carinho aos órfãos. Dia a dia foi se firmando como amparo, guia seguro, mestra, conselheira. 

Amiga amorosa  e pura. 

                       Ao industrial afanoso,foi-se mesclando fio de prata nos cabelos escuros. Às filhas tornadas 

três belíssimas jovens,foram-se-lhes abrindo os atalhos dosestudos,das curiosidades,dosprimeiros 

sucessos.Aos dois meninos de ontem,sobreveio a puberdade varonil e máscula. 

                      A tia também, de há muito já não era jovem. Ao seu redor, aqueles entes que lhe eram 

dedicados. Um circulo verdadeiramente amoroso unia-os. Ela conseguiu criá-los vencendo as picardias de 

um mundo em transição. Fora realmente mãe. 

                      Soubera se impor na sociedade ambiente. Rechaçara sem orgulho, propostas de casamento. 

No intimo de seu coração era verdadeiramente uma noviça. 

                      As crianças tornadas adultas, emanciparam-se. O mais velho, engenheiro civil, partiu para a 

livre iniciativa. O segundo, administrador de empresa, assumira as industrias paternas. O velho irmão, 

aposentara-se. As eternas “meninas”, familiarmente amadas, casaram-se. A caçulinha, que amparara com 

as bonecas, partira há pouco, para a lua-de-mel. Sua missão cumprira-se. Fora verdadeiramente mãe.  

                      Agora, batia a porta do convento. Recebeu-a a nova madre Superiora. Conhecia-lhe a inteira 

vida. Levou-a carinhosamente para a Capela. No Altar do Santíssimo, um outro hábito. Atrás de si, fechou-

se o parlatório. Era uma monja reclusa.  

                     Agora ela era só do Senhor. 

 

                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 08/05/1987 ) 

 

 

 

                                DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA 

                                                                  V 

 
                         Numa escola primária – da Alemanha, uma mestra necessitava de uns quarenta 

minutos para preencher um questionário de fim de ano da Diretoria. Para ganhar tempo e entreter os 

alunos, cerca de trinta e cinco, todos de 8 a 10 anos de idade, determinou-lhes :- Agora vocês vão abrir o 

caderninho e escrever de 1 a 100. Depois, somem todos esses algarismos. Quero ver o resultado. As 

crianças puseram-se à tarefa. 



                         Satisfeita, voltou-se para o questionário. Nem bem passaram-se cinco minutos, uma 

vozinha gritou : -Pronto, professora! Deu 5050. Ela olhou-o desanimada. 

                -       Você escreveu todos os números de 1 a 100? – Não senhora! – Como conseguiu isso?- 

Muito fácil : somando o 1 com 100, dá 101; o 2 com 99, dá 101; o 3 com 98, dá 101, assim por diante. 

Quantas vezes eu teria que fazer isso? 50 vezes. Então eu multipliquei 101 por 50 e o resultado taí : 5050. 

Certo? 

                         A mestra fez o cálculo mentalmente : 5050. Estava certo! 

                         Olhou desolada para o restante das crianças. Toda a classe estava empenhada ainda em 

escrever os números de 1 a 100. Alguns mais espertos, contando nos dedos. Fôra-se o seu sossego. Um 

aluno indisciplinaria os demais.  

                         Fôra-se o seu questionário!. .  . 

                         Esta história tem várias versões. Atribuem-na a diversos nomes. Mas o saudoso Prof. 

PedroTorres, que no-la contou nos anos de ginásio, atribuiu-a a um grande nome na ciência moderna. O 

garotinho sabido chamava-se Jon Von Newmann, que foi mais tarde, pesquisador da bomba de hidrogênio, 

e descreveu ainda a filosofia básica dos computadores. 

                        Já na Faculdade, estudando a Introdução do Sistema de Processamento de Dados, a mesma 

história foi relatada em classe, atribuindo-se a façanha a Von Leibnitz, matemático do século XVIII, 

aperfeiçoador do sistema binário enunciando “ 1 é o suficiente para tirar tudo do nada ( 0 )”. 

                        A mesma história conta-nos Malba Tahan, em sua Antologia da matemática, Vol 2º , pág 

188 e 189, atribuindo-o a carl Fedrerick Gauss, mais tarde astrônomo, matemático e físico alemão,do 

século 19. 

                       Seja este ou aquele, Newmann, Leibnitz ou Glauss contribuíram eles, e muito, para a 

construção dos modernos computadores. Descobriu-se então, que o 0 e o 1 são os símbolos mais práticos 

de usar, para se obter respostas rápidas e a alta velocidade. 

                       É o sistema numérico base 2 ajustando-se tão bem ao computador eletrônico como o sistema 

numérico base 10 ajusta-se aos nossos dedos. Era justamente isso de que os cientistas modernos 

precisavam. 

                       Um sistema numérico que se adaptasse às condições da eletricidade que só existe em duas 

condições : ligada ou desligada : 1 e 0 

                       Acostumados a lidar quase que exclusivamente como sistema numérico base 10 ou números 

romanos, achamos dificuldade em enteder a numeração binária.  
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                                               DE    UM    LIVRO     INÉDITO .  .   . 

 

 
                             Prestes estaremos a nos trocar a despedida que eu sinto, será definitiva, derradeira. 

Embora queiramos todos considerar a mudança em termos de experimentação e transitoriedade, sei que 

uma vez afetivada nós não retornaremos mais à velha e querida morada. 

                            Este terraço onde me encontro agora, alto e amplo, severo na simplicidade de suas 

colunas nuas, claro na brancura despida de suas colunas caiadas, invadido pela luz e pela brisa matinal nas 

alegres madrugadas, a refletir o nascer da lua nas noites azuladas, não mais será o centro acolhedor das 

tertúlias que marcaram nestes longos anos a quase perene felicidade da família. 

                           Prestes nos diremos adeus. Distanciar-se-ão no tempo e no espaço as nossas dialogações 

de tantos anos. A regularidade do viver quotidiano impregnou de poesia velhos hábitos que se enraizaram 

em pacifica e  figurada  osmose de uma  existência feliz. 



                          Por muitos emuitos anos,ávida decorreu na doce intermitência dos diálogos  domingueiros  

apraziveis. Vamo-nos separar. 

                          Na deafaneidade serrana destes dias de estio, a paisagem se entremostra serena e pacifica 

na melancólica antevisão da partida. Por entre o arvoredo esparramado que se interpôs enchendo a vastidão 

da encosta, canta o passaredo. De longe nos vem ainda, o muralhar amolentado do ribeirão lá embaixo. 

                         Nas tardes sonolentas canta a saparia das margens. Seu coaxar é uma melodia agradável em 

alternâncias com o bater continuado e regular com que Dna. Adelina costura na máquina esquerda as botas 

camponesas e os borseguins de luxo. No silêncio ao redor, a cadência sempre igual dos sapos e do martelo, 

esparrama uma contagiante sonolência. 

                         Dentro empouco vamo-nos separar de tudo isso. Dói um pouco. Não haverá retorno. Deixa-

se tudo para trás. 

                         É um domingo tranqüilo. As horas silenciosas da sesta familiar que dormita nos melodiosos 

acordes de Tchaikowisky devolvem-nos, a mim e ao meu terraço, os longos cismares que nos trocamos 

sempre nos inesquecíveis íntimos torneios de fim de semana. Estamos-nos despedindo. 

                        Às nossas espaldas, na  sala de jantar escancarada para o terraço, a fidelíssima “alta 

fidelidade” remanseia  o “Lago dos Cisnes” e traz-nos  acordes  cadenciados  a  música  figurativa  que é 

imortal. 

                       Precedeu os minutos que se escoam, o almoço suculento dos domingos. Agora há, para uns, 

o doce repouso. Para nós dois, o terraço e eu, a muda dialogação da iminente separação. Talvez amanhã, já 

estejamos de vez, distanciados. 

                      Sorvemos a largos haustos os instantes que passam. Pela última vez, estamos sós. Lá fora, na 

ramaria do quintal, misto de vergel e de pomar, pipilam os pássaros, revoando de galho em galho. 

Preguiçosamente sacode seus fartos e cerrados braços, o alto pinheiro do jardim. 

                     Um par de borboletas amarelas revoluteia seu romance na tarde estival. Por uma nesga da 

galharia farfalhante que lhe emoldura a perspectiva distante, antevejo a estrada velha, sinuosa e larga, 

margeada pelo eucaliptal do Asilo.  

                      Um colibri tremulante invadiu o terraço e interrompeu meu cismar dorido. Na gaiola rústica, 

saltita o canarinho trinador. O verde que me cerca, o céu azul de verão, o martelar ritmado de Dna. Adelina 

dobrando o fino couro antes da costura, a coaxaria dos sapos do ribeirão, a paisagem tranqüila, lá longe, 

tudo se despede em silêncio num tranquilo adeus.  

                    Estamos de partida. 
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                                                   A   MELODIOSA    VALSA  .  .  . 

 

 
                         Na tarde artística do domingo último, tão do agrado do gosto botucatuense, a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo ofereceu-nos num belíssimo programa, duas valsas : o 

Danúbio Azul, de Strauss filho, e a “Valsa das Flores”, de Tchaikowisky. A primeira, valsa de salão, a 

segunda, peça de concerto. As duas, muito conhecidas mundialmente, através de Walter Disney, em 

“Fantasia”. 

                        Ambas, obras primas da música universal. O ritmo ternário da valsa pode ser executado em 

binário, o que lhe empresta dois andamentos : “um lento e outro vivacce”. As valsas de concerto podem 

fugir à regra. A valsa é tonica principal do gênero operistico que enfeixa o diálogo, a dança e a canção. 

Quem não conhece a valsa da “Viúva Alegre” do “ Conde de Luxemburgo”, do “Barão Cigano”? 

Exploraram-na ricamente Franz Lehar, e Oscar Strauss. 



                       Nas suas origens, a valsa se esboça muito linearmente em 1525, no Weller, como dança das 

regiões danubianas, principalmente Alemanha e Áustria. Um século mais tarde, historicamente, ela emerge 

com o nome genérico de árias vienenses, - mais propriamente, valsas vienenses, nunca se separando da 

coreografia da dança popular muito ligada à improvisação artística dos ciganos danubianos, músicos por 

excelência. 

                      Mais tarde ela se elitisa, depois de passar pelo crivo severo dos compositores eruditos que a 

viram com inimizade, como prenúncio na revolução clássica do 1750. A primeira vez que se menciona a 

valsa destacada das danças populares, é numa comédia de Felix Von Kurtz. Desde aí, grandes compositores 

adotaram-na em suas obras : Mozart, Haydn, Beethoven. As 14 valsas de Chopin desafiam até hoje os 

grandes concertistas. 

                    A valsa destronou a mazurka, a polka, o schotisck, o minueto, as quadrilhas nobres e 

assenhorou-se dos brilhantes paços imperiais dominando as cortes européias. Viena passou a monopolizar 

o centro musical dançante do mundo. A Casa dos Habsburgos reinou soberana através da valsa de roda. A 

composição vienense entrou em acirrada concorrência entre os autores, dando-se a célebre “Guerras das 

Valsas”, entre Strauss filho e o grande Lanner. 

                   A valsa tem coreografia graciosa, deslisante, sedutora. O ritmo forma-se de um tempo forte e 

dois fracos. Dança-se aos pares. O homem sai no primeiro tempo, forte. Marca o ritmo. A mulher 

acompanha-o no segundo tempo, o fraco. Giram sobre si mesmos e em roda, nos vastos salões. O conjunto 

dá uma coreografia maravilhosa. 

                   Levada à cinematografia, Hollywood produziu há muitos anos atrás, a “Grande Valsa” que, a 

par do enredo romântico, proporcionou aos estudantes de música, uma bela lição, especialmente sobre o 

romanceado da “belle époque”, evidenciando a música vienense. Focalizou, a principio, a grande herança 

familiar do talento musical dos Straus e depois, a rivalidade entre os Strauss e Lanner. 

                  Prenunciava-se já, a era da industrialização. Os financistas previam, com o aparecimento da 

máquina, uma revolução total dos costumes. Era a antevisão dos tempos modernos. Houve quem associasse 

a valsa a esses primórdios. E não sem razão. 

                  Sua coreografia do 123 – 123, suas formas repetitivas lembram o ritmo dos teares, e a 

disposição dos pares dançantes a rodopiar pelos salões, desenha exatamente uma engrenagem. 

                  A “Grande Valsa” focaliza às tantas, do alto das escadarias imperiais dos Habsburg, os 

bailarinos lá embaixo, num rodopiar que é ao mesmo tempo uma disposição artística maravilhosa e a figura 

perfeita da engrenagem comum das máquinas. Era a valsa de roda. Diziam adeus, os saraus da Corte de 

Francisco José. 

                   A valsa, na música, é o limiar da Nova Era. Com o atentado de Saravejo, ela se despede. A 

Primeira Guerra Mundial inaugura novos tempos. Margareth Mead, na revista “Times”,dizia : “ Muito se 

lamenta o fato de a sociedade ter que mudar depressa demais para acompanhar a máquina”. 

                  No Brasil, a valsa foi trazida pela Corte Portuguesa. Sob a influência , a modinha brasileira foi 

adotando também o compasso ternário. Executada pelos conjuntos de choro, tornou-se música das serestas. 

Mais para os nossos tempos atuais, Ernesto Nazareth deu às suas valsas de salão, o brilho melódico 

comparável às famosas valsas de Chopin. 
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                            ACADEMIA   BOTUCATUENSE    DE   LETRAS 

 

 
                      A Academia Botucatuense de Letras está completando seus quinze anos de fundação,o 

que se deu em 9 de Julho de 1972. 



                      Em Assembléia Geral, realizada em 31 de Maio último, procedeu-se a eleição da Diretoria 

que lhe dirigirá os destinos no próximo triênio. Houve preenchimento de algumas vagas decorrentes de 

acadêmicos afastados justamente, resultando, do consenso unanime, a seguinte formação : Presidente ( 

reeleito pela quinta vez ) Dr. Antonio Gabriel Marão; 1º Vice-Presidente : Dr. Luis Peres; 2º Vice-

Presidente: Dr. Olívio Stersa; 1º Secretário : Edson Geraldo Luis Lopes; 2º Secretária : Elda Moscogliato; 

1º Tesoureiro : Prof. José Antonio Sartori; 2º Tesoureiro : Dr. Eugênio Monteferrante Neto e Bibliotecária : 

Profa. Leda Galvão de Avellar Pires. 

                     Foi lido na ocasião – presentes cerca de oitenta por cento de seus membros – circunstanciado 

relatório das atividades da Entidade no período findo de 1984 – Junho – 1987, das quais destacam-se, para 

satisfação geral, as de seus acadêmicos que, direta ou indiretamente honraram a Academia Botucatuense de 

Letras, através de sua presença no campo social, religioso, educacional, cientifico, artístico e jornalístico, 

projetando de forma brilhante a ABL : 

                    Dr. Antonio Gabriel Marão – com as comendas – Grande Oficial – da Ordem Nacional 

Bandeirante “Máster” – de Piracicaba e Comenda – Grau Comendador – da Ordem da Cultura 

Cavalheiresca de Santo Amaro – São Paulo. 

                    Dom Vicente Marchetti Zioni – dd. Arcebispo Metropolitano, mercê de seus extraordinários 

dotes sacerdotais, mantido por S.S. João Paulo II, no governo da Arquidiocese. 

                    Prof. Aécio de Souza Salvador – atuando incansavelmente nos meios artísticos musicais, 

integrando por último, a Orquestra Sinfônica Musical  recentemente  formada. 

                    Arquiteto Eugênio Monteferrante Netto – autoridade máxima em Heráldica, e técnico de 

indiscutíveis méritos, na confecção do Brasão e Bandeira de Botucatu. 

                    Prof. José Antonio Sartori – pela sua preciosa obra cientifico-didática “Iniciação Cientifica” e 

pelo seu reconhecido valor de Professor Emérito do ano de 1984. 

                    Dr. Antonio Laurival de Luca – servindo a Ciência através de sua especialidade médica, na 

Universidade de Milão – Itália, onde permaneceu por seis meses – 1986 – 1987 . 

                   Profa. Maria Amélia Blasi de Toledo Piza – pela sua brilhante atuação no Departamento de 

Educação e Cultura do Município; pela sua colaboração em todos os eventos culturais da cidade. 

                   Profa. Leda Galvão de Avellar Pires – representante da ABL na Associação dos Escritores 

Nacionais, pela sua participação nos eventos artísticos-culturais,da UNESP – Campus de Botucatu, e pela 

sua excelente atuação na 1ª Feira do Livro, em Botucatu – 1986. 

                   Prof. Edson Geraldo Luis Lopes – orador oficial da ABL e apreciado colaborador na Imprensa 

local. 

                   Setor jornalístico : 

                   Citados e merecedores de entusiásticos encômios, S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti 

Zioni e a promotora Maria José Del Papa Zacarias, pela corajosa  iniciativa de : 

                   Dom Zioni, reabrir após 20 anos de fechamento, o conhecido e popular “Monitor Diocesano”, 

órgão da Arquidiocese de Botucatu, jornal muito bem aceito e acolhido em seu retorno, agora com 

diagramação especial, muitos colaboradores e inserção de páginas do “Observatore Romano”, através  da  

palavra do Papa João Paulo II  e 

                  Maria José, ao fundar o “O Poverello”, jornal de âmbito franciscano, muito bem dirigido e 

ilustrado. 

                  Numa época maninha de sentido religioso, quando o jornalismo capcioso e nihilista campeia 

livremente, é satisfatório registrar iniciativas assim, que desassombradamente vencem as barreiras 

materiais do custo dum jornal, das dificuldades da sua manutenção e proclamam alto e bom som um 

apostolado profundamente aberto, sincero e sábio de sua vocação. 
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                                   DR.   ARNALDO    MOREIRA    REIS 

 

 
                                  Botucatu perdeu, em seis do corrente, um de seus mais ilustres filhos adotivos 

– o Dr. Arnaldo Moreira Reis. 

                                  Seu nascimento em Recife – Pernambuco, custou a vida da própria mãe. O pai, senhor 

de engenho, entregou-o aos cuidados do tio Carlos, a quem deveu sua educação e sua formação intelectual. 

Teve desde cedo, ótimos mestres particulares o que lhe valeu sedimentado e sólido humanismo. 

                                  Ainda jovem, transferiu-se para Salvador - Bahia – onde diplomou-se em Ciências 

Médico Cirúrgicas, quando então defendeu tese brilhante sobre “Higiene do Solo Urbano” de grande e 

surpreendente repercussão, pelo ineditismo do assunto. 

                                 Foi médico nos sertões nordestinos; em Recife; Rio de Janeiro; São Paulo e Campinas, 

instalando-se por fim, em Botucatu, onde desde 1928 integrou-se à sociedade local, merecendo 

destacadamente o título de cidadão. Clinicou muitos anos na Vila dos Lavradores. Pertenceu ao Corpo 

Clinico da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e ao antigo Instituto Nacional de Previdência Social. 

                                Casado com dona Orminda Lisboa de Carvalho Moreira Reis, já falecida, deixa duas 

filhas, as Profas. Margarida e Marilia, além de netos e bisneta. 

                                Inteligência vivida e brilhante, Arnaldo Moreira Reis dedicou grande parte de sua vida 

aos estudos filológicos e lingüísticos, e ao jornalismo. Cultura vasta e profunda, cultivou ainda a música, 

sendo violinista. 

                                Epistológrafo erudito, manteve a seu tempo, vasta correspondência com escritores 

nacionais e portugueses, de onde lhe veio a calhar, a escolha de Guimarães Rosa para seu Patrono da 

cadeira 8, de nossa Academia, esse também, médico, filólogo e acadêmico. Sua tese sobre o Patrono, 

defendida em 1978, é uma plena constatação de seus largos recursos oratórios, de fina análise literária, de 

reconhecido valor intelectual. 

                                Cooperou com Peregrino Vidal – pseudônimo do saudoso Frei Fidelis, franciscano de 

grande erudição, aprofundando-se ambos nos estudos filológicos e desenvolvimento histórico religioso do 

passado sumério. Poliglota erudito, Arnaldo Moreira Reis cultivou o latim, o grego, o francês , o espanhol e 

o alemão. 

                                Sua intensa atividade intelectual fê-lo participante de todos os movimentos cívicos-

culturais da cidade. Foi membro fundador do Centro Cultural de Botucatu, permanecendo, com pequenas 

intermitências seu Presidente por longos 30 anos. Em sua gestão alcançou aquela Entidade o apogeu de sua 

glória. Arnaldo Moreira Reis trouxe a Botucatu grandes conferencistas que lotaram as dependências do 

Centro com um brilhante público : Carlo Prina, Gustavo Corção, Malba Tahan, Frei Evaristo Arns, os 

Irmãos Villas Boas, Hernâni Donato e o Dr. Francisco Marins.           

                             Dedicado ao jornalismo, iniciou-se desde os tempos de estudante à imprensa de Recife, 

ocupando com autoridade, colunas cientificas. Aqui em Botucatu, a convite de Pedro Chiaradia, colaborou 

no Jornal de Notícias, Folha de Botucatu e Gazeta de Botucatu, sob o pseudônimo de Amoreira Del Rey. 

Foi grande colaborador da Folha da Estrada, revista da Estrada de Ferro Sorocabana. 

                            Seu ceticismo filosófico entremeava-se de risonha humanidade. Foi um ótimo médico. 

Humano, bom, imensamente caridoso. Fez da Medicina um sacerdócio. Rodeou-se dos pobres e indigentes. 

Na antiga Delegacia de Saúde, seu local de trabalho, distribuiu fartamente aos mais necessitados, o quinhão 

maior de seu coração benfazejo, e de sua ciência profunda. Pobre viveu e morreu pobre. 

                            Tal como um verdadeiro apóstolo da ciência, devem tê-lo alçado ao Infinito os sem 

números de “Deus lhe pague!” com que a multidão sem fim dos seus beneficiados lhe retribuiu a carinhosa 

assistência.  

                           Descanse em paz, velho amigo Dr. Arnaldo Moreira Reis. 
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          CONVIVIUM   ESPAÇO   CULTURAL  “FRANCISCO  MARINS” 

 

 
                         Desde que se fundou, em 1984, o Convivium – Espaço Cultural “Francisco Marins” 

vem prestando a Botucatu uma valiosíssima contribuição no sentido promocional de sua tradição histórica. 

                        Instalado em sede própria na rua Cardoso de Almeida, nº 940, é hoje um centro acolhedor 

onde se reúnem os aficionados da cultura e do saber proporcionando horas deleitosas de ameno palrar e 

agradável convivio. 

                        Seu acêrvo patrimonial é já bastante rico entre a vastíssima biblioteca, a documentação 

histórica, as fotos, os jornais antigos em caminho de rica hemeroteca, os quadros, móveis, artesanato, tudo 

lá empolga pela caprichosa escolha, esmerada seleção, riqueza artesanal rara e preciosa, envolvendo o 

visitante pelo apurado senso de beleza e arte. 

                        A infância encontra no Clubinho Taquara Poça a sala acolhedora e sua biblioteca infanto-

juvenil. 

                        Para os sequiosos de uma literatura especializada há lá uma inteira biblioteca sobre o café, 

base da nossa economia. 

                        Àqueles ávidos pelas preciosidades antigas, oferece o Convivium – Espaço Cultural “ 

Francisco Marins”, raridades centenárias – máxime  antigas Gramaticas – que sedimentaram nossa cultura. 

                        Sobre a inteira obra de Francisco Marins admira-se a riqueza de seus livros traduzidos em 

nove idiomas – o que lhe ressalta o conceito internacional de autor laureado em literatura juvenil – além de 

se admirar o trabalho maravilhoso de seu ilustrador Oswaldo Storni. 

                        O “Convivium”tem estruturado em seu Estatuto, um elenco de 27 Departamentos, todos eles 

enraizados na história de Botucatu. Departamentos esses, abertos à espontânea doação de documentação 

que lhes enriqueça o titulo, oferecendo à juventude estudiosa o manancial seguro de pesquisas e 

monografias : 

 

1. Clubinho Taquara-Poca- literatura infanto-juvenil e formação de bibliotecas. 

2.  O Café – Influência econômica social 

3.  Euclides da Cunha – Estudos Brasileiros 

4.  Alceu Maynard de Araújo – História, Geografia, Folclore 

5.  Frei Fidélis – Arqueologia e pesquisa na região de botucatu. 

6. Amando de Barros – A formação da cidade e as famílias que povoaram Botucatu. 

7.  Pedretti Neto – As vocações no presente e no futuro – Participação da juventude na sociedade de hoje. 

8.   Sebastião de Almeida Pinto – O velho Botucatu . 

9.    Vital Brasil – A ciência e a técnica no caminho do futuro. 

10.  Emilio Peduti – Municipalismo e estudos políticos. 

11.  Dom Lúcio Antunes de Souza – Estudos Religiosos. 

12.  Ibiapaba Martins – O regionalismo na literatura brasileira. 

13. Luiz Leite Bandeira de Mello – A Sorocabana e o Desenvolvimento de São Paulo – Tranportes e 

Comunicações. 

14.   Pedro Chiaradia – O elementoestrangeiro na Literatura Brasileira. 

15.  Academia Paulista de Letras – E sua influencia cultural. 

16.   Prof. José do Amaral Wagner – Estudoslinguisticos – a Oratória. 

17.  Petrarca bacchi/Seraphim Blasi/Virgilio Lunardi – A indústria em Botucatu. 

18.  Dante Delmanto – A Advocacia e o ordenamento jurídico como base de nossa sociedade. 



19.  Angelino de Oliveira – A Música Regional. 

20. Academia Botucatuense de Letras – Trabalhos dessa Instituição no incentivo à Cultura. 

21.  Raymundo Cintra – Imprensa e Comunicação 

22.  Hugo Pires – As Artes em Botucatu 

23.  A FamiliaPinheiro Machado – A formação dacidade – seu patrimônio e desenvolvimento. 

24.  Coriolano Assunção – O protestantismo em Botucatu. 

25.  Dr. Costa Leite –A Medicina em Botucatu. 

26.  A Agricultura e a Pecuária 

27.  Martinho Nogueira – A Educação em Botucatu . 
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                             DOS    CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA . . . 

                                                               VI 

 

 
                       Balões, rojões, buscapés, bombinhas, fósforos de côr, estrelinhas, rodelas, pés  de 

moleque, quentão, pipoca, amendoim, fogueira, quadrilhas, casamento caipira, triduos, novenas, tudo isso 

faz parte das festas juninas realizadas em honra a Santo Antonio, São João e São Pedro. Neste mês, tudo 

gira em torno, e as rádios e TVs não cansam de repetir nos chamados comerciais, aquelas músicas tão 

próprias como : “ Com a filha de João, Antonio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir para 

o Altar”. 

                     Nos bailes, a quadrilha é marcada com rigor e entusiasmo, e os pares obedecem 

religiosamente o ritual : “ Caminho da roça”; “Balancez”; “E vai chover”.  .  . E tudo é alegria, animação, 

risos, festa. Fantasiando-se de caipira, procura-se ridicularizar ao máximo o nosso caboclo, paletó apertado 

e curto, calças pelas canelas, botinas ringideiras, camisa de cores berrantes, gravata vermelha, lencinho no 

bolso, maquiado a carvão e carmim, procura-se fixá-lo no sentido de feliz e ingênuo homem do campo, tal 

como o descreveu Monteiro Lobato, quando, verdadeiramente, ele já deixou de ser peça folclórica para se 

tornar um problema sócio-econômico. 

                   O mês de Junho deveria ser realmente, o mês do Folclore. Seu nome tem raízes antigas, fixadas 

no calendário romano de Rômulo, e mudado por seu sucessor Numa Pompilio, para acertá-lo de acôrdo 

com o ano solar. Seu nome vem de Juno, que segundo a lenda, deusa da Luz e do Casamento, ciumenta e 

vigativa, que sentindo seu casamento frustrado por Júpiter e Alemena mandou duas serpentes matarem o 

filho espúrio dos dois amantes – Hercules – que apesar da tenra idade, sufocou os répteis sob os braços. 

                  Na tradição religiosa, Santo Antonio é o santo casamenteiro. E grande fé vai nisso. É o Santo 

dos jovens namorados. Seu dia 13, é de intenso movimento nas igrejas. 

                  Em meu primeiro livro de leitura, adotado pela saudosa Dona Reducinda Melleus, no querido 

Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, havia uma página que falava das festas juninas. Contava a 

história da jovem que almejava muito um casamento. Como  fazia muitas devoções a Santo Antonio e a 

graça estava custando a ser concedida, ela desanimou e num rasgo impiedoso, jogou a imagenzinha do 

Santo Antonio pela janela abaixo. Berreiro, vozerio – a imagem caíra justamente na cabeça de um certo 

príncipe encantado, que fazia sua cavalgada matinal. A historia acaba contando que se conheceram, 

casaram-se e foram felizes. A imagem devia ser pequenina, já se pensou no tamanho de Santo Antonio da 

Catedral e na de Rubião Junior? 



                  Nosso professor de Religião, no curso ginasial – o saudoso Pe. Francisco Colturato, dizia : “ 

Milagre é a suspensão de toda a lei natural”. Jesus caminhou nas águas do Teberíades, São Pedro discípulo 

querido, foi tentar e.  .  . Homens de pouca fé!. .  . 

                  Pois as festas juninas nos ensejam um fato milagroso. Não adianta os sociólogos e cientistas nos 

explicarem esse fato. Ele é de todo, incompreensível, se não o olharmos com Fé. Minha Fé, infelismente, é 

reduzidíssima . . . Não dá pé! Mas os nossos caboclos, esses, sim! São admiráveis! 

                 O ritual se realiza assim : queimada a caieira, já no avançado da festa, restam no braseiro, as 

brasas rubras e incandescentes em densa camada que irradiam um forte calor. É a hora! Homens descalços 

invadem-na atravessando-a impávidos! Seus pés geralmente disformes e grandes, pelo pouco uso do 

calçado citadino,enterram-se no brasido que lhes chega ao tornozelo. 

                  Atravessam-na com segurança, balbuciando lentamente seu latinório que nem sempre eles 

mesmos entendem. Mas aí está a Fé profunda! Eles sabem que nada os ferirá, porque tem consigo a grande 

devoção aos Santos juninos! É algo surpreendente e difícil de aceitar! Saem incolumes! 

                  Mas saem-se bravamente pelo outro lado do brasido, alegres, empolgados, como se houveram 

passado por areias confortantes! Nada lhes aconteceu! 

                 Nos mares do Sul, no Pacífico, há tribos que cultuam o Fogo. Nos cerimoniais, depois das 

danças, eles também caminham sobre brasas sem que nada lhes aconteça. Como explicar isso? 

                Já o dizia Shakespeare : “ Há mistérios entre o Céu e a Terra, que jamais explicaa nossa vã 

filosofia.  .  .” 

 

 

                                                                                                (  A Gazeta  de  Botucatu – 26/06/1987 ) 

 

 

 

                                                             O   CONTO   DO   MÊS  

 

 
                                    O tinido quase imperceptível não foi notado. A brilhante-gema soltara-se do 

engaste e rolou por entre os paralelepípedos, sob as cascas de frutas no chão da feira. As brancas e bem 

tratadas mãos nervosas escolhiam, na variedade de hortaliças, frutas e legumes, o que levaria na compra. 

Voz desafinada e pedante de nova rica, invectivava os preços, infligindo ao pobre feirante toda a ira de sua 

neurótica insatisfação. Pagou e saiu. 

                                   Esbarrou na humilde margarida que, de vassoura em punho se aplicava na tarefa do 

dia, desobstruindo a passagem, preservando o recinto dos restos machucados das folhas e das cascas de 

frutas mal sugadas. 

                                   Uma e outra mulher, preocupadas. À primeira com a sua aparência milionária – 

saltada da mesa de secretaria pelo aventuresco matrimônio bem sucedido, e a outra, moradora da periferia, 

mal sustida pelo exíguo salário-mínimo, às voltas com os três filhos raquíticos e enfermiços, e um 

companheiro desempregado, mais peso no orçamento do que ajuda prometida. Aluguel atrasado, ameaça de 

despejo, quanta aflição! Já tentara a loto, mas isso é pura ilusão. Só dá para os grandes ... 

                                  Passeava a primeira, por entre as bancas, carrinho abarrotado do supérfluo enquanto a 

outra, finda a feira, colheria do lixo dos cestões, o que lhe valeria para as crianças. As cerdas duras da 

vassoura tudo colhiam e lá se foi, entre o lixo pisado, o brilhante-gema que faria qualquer loto, inferior. 

                                 No almoço, o filho maior, de nove anos: - Ó mamãe! Onde está o brilhante? – Meu 

Deus! Saltou do engaste! Marido! Onde o perdi? O solitário que você me deu nos quinze anos de 

casamento .  .  . 



                                Agitava as mãos bem cuidadas onde outros valores lhe ornavam os digitais. No anular, 

junto à aliança, um aro vazio. Fora-se-lhe o rico brilhante.  .  . Agitação em torno da mesa. Acabara-se o 

sabor da refeição . . . 

                    -          Também, grande dama, rematou o marido irado, até em feira você vai com as mãos de 

milionária . .  . Dá nisso, ache agora, o custoso brilhante! Foi o último, hein? Você sabe o exato valor dele? 

                                    Daí para uma suspeita caluniosa, foi um pulo. Chamou a copeira: Você viu por 

acaso, perdido entre a copa e a cozinha, um brilhante deste anel? 

                       -           Não senhora! Resposta ofendida. – Chame a cozinheira. Igual pergunta :- Como 

poderia estar lá, se a Sra. Não vai à cozinha? 

                                  Insolente! Chamou a arrumadeira :- Não está, foi ao dentista, a Sra. Sabe muito bem! 

Entrou verdadeiramente em pânico, embora o disfarçasse. Era caso de policia. 

                                  Ao meio-dia, o caminhão enorme levou todo o lixo da feira. A praça voltou ao livre 

trânsito dos carros e dos escolares. A pobre margarida, pendida ao peso das sérias preocupações passou-se 

para outro ponto, na limpeza da rua. Tivera a fortuna sob seus olhos e nada vira. O pensamento ausente, as 

agruras do dia-a-dia, afastara-a da gema preciosa. Se a tivesse achado, procurado a dama – e talvez a 

achasse – teria em troca, quem sabe? Uma pingue gratificação que lhe aliviaria os preocupantes deveres. 

                                  No casebre, à noite, o duro pão da amargura. O companheiro bêbado, ruminando 

pragas. A fina chuva que caia, enregelava o minúsculo cubículo e dava-lhe arrepios. Agora, além de tudo, o 

caçulinha com  febre . . . 

                                  Na Delegacia, o chefe jovem demais. Era mais um imitador de filmes policiais do que 

verdadeiramente um Delegado. Muita universidade pela cabeça e nenhuma prática do oficio. – vamos aí, 

mulher, onde é que você levou o brilhante? 

                       -  Lá sei, Dr.! A patroa larga suas jóias sobre qualquer móvel. Quando sai, mais parece pau 

de sebo! Anéis e correntes, tudo cabe .  .  . Agora eu é que sou responsável pela perda do brilhante? Não vê, 

heim! .  .  . 

                     -         Sabe que dá cadeia? 

                     -         Prove! .  .  . 

                               No dia seguinte, após a chuva da noite, os coletores do caminhão removeram com 

enormes cavadeiras, o lixo da semana. As fauces enormes iam abocanhando num largo sorvo o montão 

pútrido e nauseabundo. 

                   -         Imaginem só! Industrializar o lixo,dizia um.  

                   -         Cata bem,rapaz! Terreno limpo! . .  . 

                             As cavadeiras deixaram resquicios. A umidade e a podridão estagnaram na lama 

pardacenta do terreno. A água grossa e lamacenta enterrou mais e mais o brilhante. Voltava para o seio da 

terra. Enquanto ao telefone : 

                 -          Foi sua, uma arrumadeira muito jeitosa, que está me pedindo emprego? 

                 -         Chama-se . . .? Foi. Ótima arrumadeira. Mas depois de dez anos, me surrupiou um 

brilhante perdido. De uns milhões de cruzados . .  . Imagine! 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 03/07/1987 ) 

 

 

 

                                             AS   OBRAS    DE    MICHELANGELO 

 

 
                                   Preparando ainda em 1969, o próximo quinto século – 1475 – de 

Michelangelo, cujas comemorações passaram, infelizmente, quase desapercebidas neste nosso mundo atual 



decadente, Luciano Berti reuniu num só volume, elegantemente elaborado, todas as obras do gênio 

medievalesco, dando-lhe, na racionalidade organizativa sequência esmerada e atraente. 

                                  A seriação das páginas é um suceder de ilustrações belíssimas, que destacam 

particularmente os esboços, a escultura, e a pintura de Buonarroti, evidenciando ainda sua qualidade de 

arquiteto. Intencionalmente, referências à assombrosa escultura Michelangesca. Por isso, o livro inteiro é 

um adorável passeio por Florença, onde estão atualmente, nossos prezadissimos amigos, de quem 

recebemos amável postal. 

                                 Muito nos honra o espírito altamente cultivado dos botucatuenses que, levados pela 

ânsia da Arte e da Beleza, atravessam os mares e da distante Florença, berço de Dante, de Boccaccio, sem 

citar Papini de apenas um século, nos acenam em meio a grande emotividade. 

                                 Nós acabamos de receber de Firenze, um belíssimo postal da Igreja de Orsamichele, 

em destaque, o Tabernáculo de Andréa Orcagna, uma iluminura em mármores em simetria, emaranhado 

em lapis-lazuli, douradura e colunatas torneadas, com os dizeres altamente emotivos, de fina sensibilidade : 

                            “  Carissimos amigos : Admirando o conjunto artístico desta cidade, onde cada olhar 

apanha a manifestação pura do belo e do estético, onde as orações se fazem ao som do órgão, os Serra 

Netto não poderiam deixar de se lembrar dos Moscogliato. Um abraço saudoso e até breve. Vera Lúcia e 

Eduardo.” 

                                   Florença é o ponto alto da Renascença. Suas ruas multiseculares ressoam ainda as 

elucubrações místicas “nel mezzo del cammin di nostravita”; os ensaios maliciosos dos “racconti”, de 

Boccaccio e os gritos irados de “Puomo finito”. A inteira cidade é um escrínio em que brilham os lampejos 

dourados da Arte Renascentista. 

                                  Uma viagem à Itália torna obrigatório um roteiro a Florença pelos seus museus, 

palácios, galerias, templos e catedrais e muito se enriquece quem “de visu”, pode fazê-lo e saciar-se de suas 

belezas. 

                                 Há na obra de Michelangelo que ali se nos mostra, a grandeza do Gênio e a humildade 

do Sábio. Introvertido e pobre de qualidades mundanas, dono de um poder admirável de concentração 

profunda, abismava-se o artista no trabalho laborando na modéstia do estúdio, esboços admiráveis em 

detalhes antropomórficos. O estudo “para uma cabeça senil” é uma mostra grandiloquente de uma 

observação profunda a que não falta a espiritualidade angustiosa do ser que envelhece. 

                               Florença guarda-lhe o “Davi” em sua varonilidade esplendente enquanto Roma reserva-

se ciosamente a heroicidade bíblica de Moisés e o abismo místico da “Pietá”. 

                               Ainda em Florença, toda a grandeza escultórica concentrada na Nova Sacristia, onde “ 

O Dia – A Aurora” e  a “Noite – O Crepúsculo” guardam a imortalidade dos Médicis que a transmitiram à 

cidade famosa. 

                               Mas nossos amigos não saborearam tão somente a Arte em sua “perfomance” plástica. 

Sentiram-na pelos sons maviosos e solenes do órgão, eis que na Europa os templos não perderam aquele fio 

condutor com que se vai a Deus, por todos os sentidos, máxime, pela grandiosidade eloqüente da Música. 

                               E o órgão nos fala muito de perto de nossos pais. O deles, J. Serra Netto executando no 

Santuário de Lourdes, nos longes idos, a efabulação mística de Bach, o nosso, revoluteando pela nave a 

modulação límpida das “preghieras”- a escada sublime pela qual se falava à Divindade. 

                             Ambos, momentos de ternura e de refrigério para a alma saudosa dos que aqui 

permanecem.  

 

 

                                                                                         ( A Gazeta de Botucatu – 10/07/1987 ) 

 

 

 

                                                      O    COLOSSO    DE    RHODES 



 

 
                                           O curioso e diversificado noticiário de dias atrás reuniu, em seus pontos 

altos  e baixos, fatos que dissociados totalmente em sua nota intrínseca, cuidaram, na originalidade das 

circunstâncias, de um só motivo : as mãos. 

                                           Na Republica Argentina, a nação se manifestou com vibrante repulsa contra a 

violação macabra do túmulo do ditador Perón, de quem, com requintes bárbaros deceparam, com serra 

cirúrgica, as mãos, exigindo agora, para seu resgate, valiosa soma em pesos. 

                                          Estranho e primitivo proceder esse, que leva o fanatismo político à barbárie 

extrema nivelando o homem civilizado às mais retrógadas tribos do universo. Lamentável ocorrência que 

não respeita o repouso dos mortos e que provoca a repulsa dos vivos. 

                                           Exploradores do fundo dos mares descobriram nos confins do Dodecaneso, um 

bloco granítico recoberto de liquens a que atribuíram, na surpresa do achado, ser uma das mãos do Colosso 

de Rhodes. A notícia despertou sensacionalismo porque leva a História a muitos séculos antes da era cristã. 

                                          Foi ele uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, pela primeira vez citadas por 

Philon, de Syracusa, e objeto de muita velha Literatura. Exceção feita à Piramide de Quéops, que ainda 

remanesce, todas as demais desapareceram em seu todo, só reconstituídas ideologicamente, pelo 

testemunho de documentos. Nem por isso menos belas e suntuosas. Na realidade, hoje, turisticamente se 

catalogam oitenta magníficas maravilhas do mundo antigo. 

                                         O Colosso de Rhodes representava Apolo ou o Sol. Situava-se na ilha de igual 

nome, na parte oriental do Mediterrâneo. Era inteiramente revestida de bronze, medindo cerca de trinta a 

quarenta metros de altura. Firmava-se em dois sólidos diques e por ela passavam as   embarcações  fenícias 

a caminho do ocidente distante. 

                                         Politicamente representava a porta do Oriente a cujos umbrais vinham se deter as 

grandes culturas da Ásia menor. O Mar Mediterrâneo, mais conhecido como Maré Nostrum era o campo de 

lutas e dominações que a seu tempo floriram com grandes lances expansionistas : civilização bisantina-

otomana; grego –romana, cartaginesa, feniciae mussulmana. 

                                      Artisticamente, o Colosso de Rhodes era a demonstração incisiva da técnica e da 

perfeição da Arquitetura antiga levada a requintes de que a Estátua da Liberdade hoje, é mera cópia. 

                                      Dos pés a cintura, era maciça, de sólidos tijolos resistentes. Da cintura à cabeça, era 

ôca, possuindo escada secreta, palmilhada pelos guardiões de Rhodes, que todas as tardes subiam até a 

cabeça – câmara do fogo – e lá acendiam os fachos de luz que se coava pelos olhos do gigante, iluminando 

fantasmagoricamente o negrume das águas. 

                                     A bacia mediterrânea topograficamente é uma região encantadora : céu perenemente 

azul, águas tranqüilas, ilhas inúmeras, ridentes e calcareas, clima admirável mais tendente a verão 

prolongado e sêco, e inverno úmido e rápido. Contudo, região sujeita a cataclismos impiedosos. 

                                    O gigante de Rhodes, construído trezentos anos antes de Cristo, submergiu à força 

de erupção vulcânica. Mais tarde levantado pelos romanos, permaneceu mais uns quarenta anos em sua 

imponente postura plástica. 

                                    Novamente colhido pela força do maremoto, sucumbiu em pedaços. Depois, foi 

negociado por um rico mercador judeu que a vendeu, fraccionariamente, com suas trezentas toneladas de 

bronze. 

                                   A TV Cultura transmitiu sábado último mais uma fase do XVIII Festival de Inverno 

de Campos de Jordão. Desta feita, a brilhante aula ministrada pelo pianista Arthur Moreira Lima, que nos 

proporcionou  belos  momentos com Chopin. 

                                  Benditas mãos com que a inteligência, o talento, o estudo transformado em uma 

inteira vida, souberam transmitir as maravilhas da criação de um gênio cuja música sobrepaira os tempos e 

transmite uma  mensagem  que vem de Deus. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 17/07/1987 ) 
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                                   Quando sóbrio, era taciturno. Homem de poucas palavras. Instrução 

elementar. Casado, não citava a esposa. Se tinha filhos, não os mencionava. Seu aparecimento em 

Botucatu, nos Correios e Telégrafos, era decorrente da política getulista. 

                                   Bebedor inveterado. Sob efeitos de umas e outras, disparava logo no : “ Allons 

enfanis de la Patrie . . . lê jour degloire esta arrivé ! . . .” inofensivo, bom companheiro, sem amargores ou 

grandes alegrias. Cuidadoso para com a jovem guarda de mensageiros e carteirinhos. 

                                  Lá de vez em quando deixava escaparem palavras que lhe revelavam uma face 

aventurosa, cheia de lances heróicos, mas fanada. Quando moço, serviu em Quitaúna, onde passou grande 

parte do serviço militar em prisões disciplinares por conseqüência da bebida. Um dia desrespeitou os 

superiores hierárquicos o que lhe resultou um Conselho de Guerra e a condenação por pena a ser cumprida 

no Forte de Coimbra, no Mato Grosso. Lá, liderou um movimento de rebeldes, logo sufocado. Novo 

Conselho de Guerra. Mais forte a pena. 

                                Até que por lá apareceu um dia, um capitão mestiço, que necessitava urgentemente de 

“voluntários” para construir a linha telegráfica que ligaria Cuiabá a Manaus. Teriam que abrir picadas pela 

floresta fechada, cortar madeira para a posteação, colocar cruzetas, mãos francesas, fradinhos, isoladores, 

estender linhas, avançar sempre, vencendo perigos e ciladas, animais ferozes e picadas mortais, mosquitos 

e sessões, flechas e armadilhas. 

                                Em troca, era-lhes oferecida Caderneta de Reservista e um possível emprego público. 

Aos sobreviventes. 

                                Ele se apresentou. Ao se aproximarem de uma aldeia, os índios reagiram e numa 

escaramuça, uma flecha atingiu o Capitão. Os soldados imediatamente reagiram com suas possantes 

Manlicher que seguramente liquidariam com o acampamento. Foram detidos à voz do Capitão ferido : “ 

Não atirem! Eles não sabem o que fazem! . . .” 

                               À noite, ao redor da fogueira, revisavam o programa e recebiam do Chefe, lição sobre a 

região, os indios, seus costumes, rudimentos do idioma, plantas medicinais, e se preparavam para o 

convívio pacifico. 

                               Depois de muitas peripécias, chegam a Manaus. Muitos, ficaram pelos caminhos sob a 

causa de febres, cobras, flechas envenenadas, mosquitos, extravios, deserções. Cumpriu-se a promessa : 

Caderneta de Reservista e emprego público. 

                               O Capitão passa para a história do Brasil, com o mais alto grau da hierarquia militar 

brasileira: Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e é apontado como uma bandeira contra a 

supremacia racial. 

                               Nosso homem, segundo sua índole inquieta e inconstante, torna-se taifeiro em navio 

mercante do Loide, portanto, funcionário público. Faz muitas viagens. Tantas quantas lhe determina a 

boêmia inveterada e a bebida. . . 

                               Na França, no porto de Marselha, aproveita-se de uma folga e com os companheiros sai 

para um “reconhecimento” na zona portuária. Bêbados, metem-se em turbulências, são presos todos e . . . 

até que alguém descobrisse o seu babujar meloso, o navio havia partido. 

                               Ficam com pouco dinheiro, uma única roupa e no completo desconhecimento do 

idioma. Perambulam pela faixa portuária por três meses, trabalhando como estivadores, até que um 

comandante brasileiro os reconhece e os aceita como embarcadiços, de novo para o Brasil. 



                               Novo processo. Exclusão da marinha mercante e transferência para o DCT – caminho 

para o Interior: DRCT de Botucatu – SP. 

                               Nada mudou. Apenas um pouco mais velho. Mais taciturno. Quepi, farda amarela, tênis 

marrom, lá ia ele pelas ruas e ladeiras afora, entregando cartas expressas, simples mensageiro de minguado 

salário. Gemia sob as fortes dores de calos, que os tinha à vontade. Nada tinha de expresso. Era tardo e 

gemente. 

                               Por isso, foi-lhe dado um apelido que ele aceitava filosoficamente : Expresso de 

Changai, nome de um filme de sucesso, na época. 

                               Assim viveu muitos anos. Mais digno de pena do que de irreverências. Respeitavam-no 

e deixava-se viver. O que restava de uma vida aventurosa, cheia de heroísmo e bravatas, de ousadia e de 

tolerância. Sabe-se lá, de onde vinha e porque vinha? 

                               Uma tarde sentiu-se mal, no serviço. Recolheu-se a casa de um sobrinho acolhedor. 

Num sábado, faleceu. Sem agruras, sem amargores. Silnciosamente e discreto como vivera. Uns poucos 

colegas levaram-no à sepultura raza. O Chico Reigada apôs-lhe, piedosamente, uma placa de madeira, 

escrita na sua bela caligrafia americana : “ Amador Rodrigues de Oliveira – Descanse em Paz – 

28/03/1948”. 

                            Uma reforma no local, consumiu-lhe até os ossos. 

 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 24/07/1987 ) 

 

 

 

                                                        VELHOS     ACADÊMICOS  

 

 
                                             Vieram até aqui com a Academia. E foi arrimada em seu ideal 

vividamente sonhado que ela pode corporificar-se escorada por uma plêiade brilhante que a traçara de 

longo tempo. Eles, e outros mais na quase totalidade vindos da antiga Normal, acalentaram o sonho 

acadêmico. 

                                            Um a um, a seu tempo, foi-se indo para os insondáveis caminhos da Eternidade 

: Rocha Lima, Pires de Campos, Alceu, Novelli, Cintra, Sebastião de Almeida Pinto, Genaro. 

                                            Ficaram eles como remanescentes da velha guarda. Três sólidos bastiões 

reguardando-a para a posteridade. Havia os novos, seus discípulos. E os novíssimos. Todos sustentados 

pela seiva revitalizante de seus entusiasmos, sua presença, pontuais e atentos à chamada acadêmica. 

                                             De repente, a deserção. Por estranhos e insondáveis desígnios partem como que 

em fila indiana à voz misteriosa de uma convocação que lhes assegura contudo, a perenidade do escudo 

acadêmico : “ Não Morrerei de Todo!” Primeiro, o Hugo – artista e esteta da palavra e da forma. Depois, o 

Arnaldo : pensador erudito. Agora, o Trajano. 

                                            Exatamente no momento em que a Academia cumpre radiosa seus quinze anos 

em flor. Puberdade que eles nutriram com sua carinhosa perseverança, com sua dedicação efetiva, com seu 

entusiasmo total. Tais como o jardineiro carinhoso cuidaram-na, afofaram-lhe o terreno, lançaram-lhe a 

semente, alimentaram-na e às primeiras florações, deixaram-na aos  cálidos  raios do sol. 

                                           Trajano: cientista e poeta. Como profissional eficiente, foi um Químico 

estudioso, atualizado até ao presente, pertencente à Sociedade Brasileira de Analises Clínicas e à Sociedade 

Nacional de Patologia Clínica. Infenso às rotulações propagandisticas, seu Laboratório era uma escola 

brilhante formando profissionais extraordinários. Não foi rico. Adotou para si, o lema de Vicente de 

Carvalho, seu patrono na Academia : “Preciso morrer,porque se não, fico rico”. 



                                         Sua mão benfazeja fomentou no anonimato, muito diploma saído da Escola 

Normal. Amparou muito desemprego, supriu muita despensa exaurida. Viveu profundamente as lições 

evangélicas : “. . . não saiba a esquerda o que a direita faz” 

                                         Idealista altivo, democrático na essência, foi soldado constitucionalista, lutando 

de corpo e alma pela reconstitucionalização do País. 

                                         Poeta. Idealmente, poeta. Ocupante da Cadeira 21, na Academia, tomou para si 

toda a lírica do patrono – lírico do mar – e fez-se para nós, o lírico das serranias. Foi o poeta do Centenário 

da Cidade de Botucatu. Seu admirável poema, é uma inteira ode a este torrão querido, na beleza cantante 

de seus ares lavados, de seu céu de limpidez brilhante, de suas serras acolhedoras, das setas altiloqüentes de 

suas torres  em  continua prece : 

 

                                          “. . . tu verias deslumbrado, como ficou bonita 

                                            A modesta vilazinha do teu sonho, 

                                            Intalada, sobremaneira, 

                                            No cimo da montanha, olhando, bem do alto, 

                                            O vale serpenteado de riachos cristalinos. 

                                            E, do alto das torres prateadas, 

                                            Mergulhada no infinito, 

                                            Simbolizando aquela mesma Fé que te alentou, 

                                            A Cruz da Catedral” 

 

                                O poeta modernista, seus versos tinham o lirismo delicado de Casimiro, o romantismo 

de Castro Alves, a graciosa liberdade da Poesia autêntica: 

 

                                         “Adeus.Até mais ver querido, 

                                           Não sei quando, mas pode esperar que um dia, 

                                           Um dia eu voltarei. 

 

                                           Voltarei para ver se você está sorrindo 

                                           Voltarei para ver se você está chorando. 

 

                                            Se encontrar você sorrindo, 

                                            Repisarei a marca dos meus próprios passos 

                                            Retomando o caminho que deixei. 

                                            Mas, se encontrar você chorando, 

                                            Então eu ficarei”. 

 

                                                                                 Trajano Pupo Jr. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu -31/07/1987 ) 

 

 

 

                                                            O   CONTO   DO   MÊS 

 

 
                                           -   Ele já veio umas três vezes .  .  . e eu não sei responder ao que ele 

pergunta .  .  . 

                                           -     Mas quem é esse homem, mulher? .  .  . 



                                           -      Não sei não .  .  . Muito perguntador! Eu disse que você estava no pasto e só 

voltavade tarde .  .  . 

                                           -    Como é ele?  Insistiu num tom de voz mal disfarçado entre a ira latente e o 

frio ciúme enraigado e perverso. 

                                           -     Ele quer saber o tamanho do pasto, a marca do capim, o número de cabeças .  

.  . essas coisas .  .  . Não entendi por quê .  .  . 

                                           -     Já sei! É o recenseador! Homem do govêrno, mulher! Não se atreveu a mais 

nada! .  .  . olhou-a ameaçador. Mexeu com você ? . . . 

                                                   Ela não respondeu. Um forte colorido tomou-lhe  o rosto jovem, moreno, 

bonito. 

                                                   Essa conversa caboclo não aceita.Soprava-lhe no espírito uma chama 

quente de vingança. Vingança fria, segura, infalível, sem provas, sem complicações com a policia e muito 

menos com o governo. .  . 

                                         -        Não paga por esperar! .  .  . 

                                                  A topografia serrana dera ao lugarejo perdido naqueles confins sertanejos, o 

morro do Caracol, formação interessante donde lhe vinha o nome. A maior altura do lugar ali estava : uns 

quinhentos metros se tanto.O mais, planície sem fim, um pronunciado recôncavo para onde incidiam as 

ardências de um quase eterno verão. Na estação das chuvas, inundava-se a região, invadindo as ruelas  mal  

traçadas e com  as águas, animais e bichos peçonhentos. 

                                                 A vila em si, era uma pobreza típica. Umas cem casas ainda a taipa, cobertas 

de sapé. Uma pequenina ermida de São Sebastião, cujo pároco, mais cometa andarilho, andejava daqui para 

ali, num fusquinha dos anos sessenta, barulhento e resfolegante. Lá no fim da rua a farmácia, uma mistura 

de biotônicos, vidrinhos de homeopatia, salsa parrilha e de vez em quando, novalgina . .  . 

                                                 A vila nutria-se de pequenas propriedades. Mais gado, que lavoura. Tudo 

beneficiado pelo ribeirão da Espuma, contribuinte abundante das águas do rio Torto. Da nascente distante a 

confluência mais além, regava todas as terras serpenteando caprichoso a pradaria nativa, robusta e 

esmeraldina. Nas suas margens fincaram-se as sevas bem construídas. As águas volumosas traziam toda 

espécie de peixes, grandes ou pequenos, mas todos bons, saborosos. 

                                               A sociologia local começava nas suas margens.                       A pesca era 

importante na alimentação. Todos ali, eram pescadores dos bons. Conheciam a palmo, as margens sinuosas 

do rio. Havia os remansos menos perigosos, havia as ciladas da jaguatirica, havia as cascaveis infalíveis. .  . 

                                               Haveria no próximo domingo, uma pescaria em regra. O recenseador acabara 

a tarefa. Recolhidos os modelos agora devidamente preenchidos, assinados, feitas as somas, resultara uma 

escassa população sertaneja de umas tantas almas, a maior parte arrendatária dos campos; limitado número 

de gado, lugarejo sem perspectivas, ligado à vila maior por uma péssima estrada poeirenta, enfim, 

população  escolar  paupérrima, ensino leigo, vida estagnada. 

                                              O recenseador assinou o relatório e se preparou para os últimos dias no 

povoado com a expectativa de uma pescaria que blandiciosamente sugerira aos pescadores do lugar. De 

permeio, assediaria de novo a morena que lhe provocava as entranhas. Todos concordaram. Haveria a 

pescaria. Para ele, coube-lhe a companheiragem do caboclo. 

                                            De véspera, o caboclo desceu ao rio. Escolheu o lugar : o mais perigoso, sitio 

piscoso sim, mas de muita cobra. As cascavéis se espraiavam na tepidez das pedras, nos desvãos da 

margem. Deu com um casal delas. Matou  uma. A outra fugiu. 

                                            No dia seguinte, sol a pino. Meio-dia. O recenseador sentado numa pedra, à 

margem, soltara a isca. Fumava tranqüilo, antegosando o peixe frito, a caninha gostosa, a prosa dos 

pescadores. Súbito, uma picada aguda . .  . 

                                            Levantou-se já cambaleante. Gritou. O caboclo à distancia, não se abalou. 

Olhava de soslaio, acompanhando-lhe a rápida agonia. A outra cascavel voltara. 



                                            O caboclo demorou ainda. Só quando o recenseador tombou pesado na areia, 

estrebuchando, ele levantou-se lentamente, puxou da arma e deu o tiro de alarma para os outros que 

pescavam além . . . 

                                            Já era tarde. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 07/08/1987 ) 

 

 

 

 

                            ACADEMIA    BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 

 

 
                      Com um público verdadeiramente seleto, amigo das Letras e das Artes, realizou a 

Academia Botucatuense de Letras em 8 último, nos salões da Câmara Municipal, gentilmente cedidos, a 

sessão Solene comemorativa dos seus quinze anos de existência, cuja presença maior foi a do Sudaméris do 

Brasil S/A, representado, respectivamente, pelo Sr. Dr. Lourenço Julio César Paolini, dd. Gerente de 

Marketing, de São Paulo e do Sr. José Roberto de Souza Ramos, dd. Gerente local, acompanhado de seus 

mais destacados funcionários de Botucatu. 

                     As festividades contaram ainda com a presença do sr. Progresso Garcia, dd. Presidente da 

Câmara Municipal; Capitão José Darcy Andreuzza, dd. Delegado da 12ª Delegacia do Serviço Militar; Dr. 

Agnelo Audi, dd. Presidente do Lions Clube; Sr. José André dos Santos Brás, da equipe especialmente 

enviada pelo Sudameris do Brasil – São Paulo, produtor gráfico da Entidade bancária; vereadores Oswaldo 

Moreira Pagani – Vice-Presidente da Câmara Municipal e EliasFrancisco Ferreira. 

                    A imprensa falada e escrita, na pessoa dos Srs. Drs. Plínio Paganini, dd. Diretor da PRF-8 e 

Adolpho Dinucci Venditto, da “Gazeta de Botucatu”, sendo a Sessão Solene irradiada. 

                   Oradores da noite, os ilustres botucatuenses Dr. Francisco Marins, patrono da Cadeira Nº 03, de 

nossa Academia e Membro Efetivo da Academia Paulista de Letras e o Dr. Lourenço Julio César Paolini, 

que deliciaram os ouvintes com sua palavra elegante, fácil, atraente, discorrendo respectivamente sobre a 

importância histórica das Academias no contexto cultural moderno e a vinculação da cidade de Botucatu, 

na história do Banco Sudameris do Brasil, desde seu aparecimento. Momentos agradabilíssimos de emoção 

e de evocação do passado botucatuense. Muito aplaudidos ambos. 

                  A presença, altamente honrosa dos vencedores do II Concurso de Contos – Sudameris – 1986, o 

agradecimento pessoal, de cada um deles, seu elevado nível cultural, o desempenho e a simpatia 

contagiante dos contemplados deram aos quinze anos da Academia a suprema aura de festa da cultura, do 

intelectualismo, da beleza. 

                  O livro editado pelo Sudameris do Brasil S/A, reuniu os vinte melhores contos selecionados 

fazendo da criatividade, da originalidade, do belo vernáculo empregado o liâme sutil do verde amarelo 

pátrio, ligando o norte ao sul, o leste ao oeste da língua-mãe  levada às pompas do talento: 

                   Natércia Campos de Saboya – Fortaleza – Ce – 1º lugar – A Escada – Inédita emlivros,com 

vários contos publicados na imprensa do Ceará. Verbo fácil, palavra sedutora. 

                   Daria Ribeiro do Carmo – Salvador – Ba – 2º lugar – Homem não Chora – Diplomada pela 

Faculdade de Filosofia da UC de Salvador. Professora de Filosofia do Colégio Central – Bahia. Atual 

Presidente da UBT Secção Bahia – Autora de livros “Vidas de minha Vida” e “Catedral do Amor”. 

Colaboradora de jornais e revistas da Bahia. 

                  Alair Alves de Carvalho – Rio de Janeiro – RJ – “Anulação” – 3º lugar – Professora de 

Português e Literatura Brasileira na rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Mestrado em Literatura 

Comparada na Vanderbilt University – EUA – Tese de Machado de Assis. 2º lugar no concurso – categoria 

– Prosa, do Departamento de Exp. E Port. Da Califórnia-  State University – Sacramento – EUA; 1º lugar 



no Concurso Comparativo do Centenário de Manuel Bandeira, da Universidade Católica de Santos (1986); 

2º lugar “Premio Cora Coralina” – categoria conto – patrocinado pelo Ministério de Educação e Cultura. 

Menções Honrosas – Maria Eloah de Lima – Jataí – GO – “Sertão” – 1º lugar – Colaboradora da imprensa 

de Goiânia, com a crônica semanal “Monólogos de uma dona de Casa”.Tem dois livros : “ Serra do 

cafezal” e um segundo romance. 

                    Dr. José Perdigão Di Cavalcanti Jr. – 2º lugar – “Clair de Lune” Rio de Janeiro – RJ – Médico 

neurologista com pós-graduação no Rio e em Paris – França. Professor da Escola Médica de Pós-

Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Faculdade de Musicoterapia – 

Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade Brasileira  de Médicos Escritores . 

                  Esses foram os valores que o Sudameris do Brasil S/A reuniu no seu segundo volume “Quem 

Conta um Conto?” e que hemenageia inclusive, a Academia Botucatuense de Letras e a nossa querida 

cidade de Botucatu. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 14/08/1987 ) 

 

 

 

                                        MARIA   DE  SCHOENSTATT 

 

 
                                   Não se menciona Schoenstatt sem que se provoque da parte dos profanos um 

esgar entendiado e cético. Porque Schoenstatt representa no mundo inteiro, um zéfiro de deliciosa 

espiritualidade, de ascese, de vida profundamente interior. É palavra alemã : Shoen = belo, agradável, 

atraente; statt – lugar. Portanto, um prazivel lugarejo quase às margens do Reno. Nele, um antigo cemitério 

de Convento e ali, uma capelinha modesta, bem cuidada, graciosa, onde a vida de santidade irradia pelas 

mãos santíssimas de Maria Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 

                                  Não se pode falar de Schoenstatt, sem ligá-la intimamente a um outro nome : Pe. José 

Kentenich, uma dessas figuras admiráveis de vida cristã que sobrepairam os tempos modernos, colocado 

pela Providencia como fiel apóstolo do Evangelho, chama viva de Fé e de caridade, em oposição frontal ao 

neo-paganismo destruidor em que se insere o mundo de hoje. 

                                São as profundas contradições em que mergulha a Igreja cuja barca tranqüila arrosta 

todas as águas ameaçadoras de ondas revoltas tragicamente sinistras que se lhe antepõem. Pe. Kentenich é 

figura moderna cuja envergadura moral fez-se primeiramente no lar, e onde há um grande homem a 

biografar, há por trás, a finura heróica de uma Mãe a engrandecer. 

                                Pe. Kentenich ordenou-se em 1904, quando se abria com as perspectivas, as mais 

desnorteantes, o século XX. Fimemente escudado em sua tese cobre a “Extensão da Inspiração”, ele 

escreve : Onde há luta, há vida. Como a vida é o elemento próprio de Deus, assim ela imprime seu selo 

também na Igreja. Como em todos os tempos de batalha , ela sairá vitoriosa desta luta da Idade Moderna. E 

Eu estarei convosco até a consumação dos séculos”. 

                             Consagrado inteiramente à Mãe de Deus, inicia seu apostolado como mestre cuja 

pedagogia entremeia a ação educadora com os princípios básicos da Fé e da Caridade. Sua visão profética 

amealha entre as duas grandes hecatombes universais de 1914 e 1945, todas as sombrias perspectivas da 

mudança de um mundo antigo para um mundo atual. Nessa cosmogonica visão,ele prepara os cristãos para 

a grande luta. É o fundador de vinte e uma instituições preparadas todas mediante o apostolado leigo, para 

difundir, no duro combate da igreja, as normas do Evangelho, a primeira das quais de onde manam a flux,  

bênçãos e graças especiais, é a Comunidade de Schoenstatt sob a guarda e proteção da Mãe ,Rainha e 

vencedora. Três vezes Admirável de Schoenstatt. 

                            Uma imagem preciosa e original, foi de uma feita, em forma de Ícone, ofertada pela 

Comunidade, ao Papa reinante Pio XI. Permaneceu durante muitos anos no Vaticano. Com o advento do 



Concilio Vaticano II, Roma reuniu a maior concentração episcopal do mundo. Dom Henrique Golland 

Trindade, nosso Arcebispo Metropolitano, freqüentou as sessões do Concilio e de lá trouxe para Botucatu, 

a imagem maravilhosa de Nossa Senhora de Schoenstatt. Era presente do Papa reinante, para a nossa 

cidade. 

                             A sua entronização foi solene. Houve um tríduo preparatório, com pregação de Frei 

Henrique. No dia da festa, houve uma grande procissão com o  Quatro em  andor que após, foi colocado à 

direita do Altar-Mor, logo à entrada da Capela do Santíssimo. 

                            Mais tarde, pelo mesmo Dom Henrique o quadro que era de dimensões maiores, foi 

reduzido ao que é hoje e circundado pela moldura que o adorna. Foi colocado na capela do Santíssimo, de 

onde não deverá sair: ali estão a Mãe entronizada e seu Augusto Filho, no SS. Sacramento. 

                           Quando a Comunidade de Shoenstatt localiza o Quadro doado ao Vaticano e o identifica, 

organiza logo romarias de visitação. Assim, desde que as Comunidades do Brasil tomaram conhecimento 

do Quadro nesta cidade, organizaram anualmente peregrinações a Botucatu, na busca de bênçãos e graças. 

                           Quando em sua visita ao Brasil, Pe. Kentenich – hoje falecido há já anos – anunciou no 

Rio Grande do Sul, que localizara a Santa Maria  - Mãe. Rainha e vencedora Três Vezes Admirável  de 

Schoenstatt, na cidade de Botucatu – Estado de São Paulo – Brasil – 

                           A próxima peregrinação festiva dos associados da Comunidade Schoenstatt, dar-se-á, 

festivamente, em 29 deste mês, na Catedral  local.  

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 21/08/1987 ) 

 

 

 

                            DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO  MARIA .  .   . 

                                                              VIII 

 

 
                      O fato ocorreu nos Estados Unidos, em Maryland, onde cientistas espaciais tentavam 

determinar a posição do Sol, da Lua e dos planetas através dos séculos, partindo do principio de que de 

cada centro e vinte e seis mil anos há um alinhamento perfeito dos citados astros, como deve ter acontecido 

no inicio dos tempos. 

                      Partindo desse principio, tentou-se através de computadores, fazer a contagem regressiva do 

tempo quando em determinado momento o computador parou registrando um erro. 

                     Revistos os cálculos nada foi encontrado mas o erro permanecia e a máquina recusava-se a 

trabalhar. Chamado o Departamento Técnico, chegou-se à seguinte conclusão : havia uma diferença  

inexplicável de 23 horas e 20 minutos a menos. 

                     Um elemento da equipe lembrou-se de que a Bíblia fazia referência a uma parada do Sol nos 

dias da conquista da Palestina. E indicava: 

                  “ Josué – Cap. 10 – versículo 12 : - Sol, detém-te sobre Gabaon; e tu, Lua, pára sobre o vale de 

Ajalon. 13 – Parou pois o Sol no meio do Céu, e não se apressou a pôr-se durante o espaço de quase um 

dia”. 

                      A citação provoca risos e caçoadas. Mas feitas as devidas correções a máquina funciona 

normalmente. Até que, para novamente. Revistos os cálculos constata-se que a diferença agora, é de 

quarenta minutos. 

                     De novo, o leitor da Bíblia é convocado. E ele afirma então que o Sol não só parou como 

voltou atrás, provocando novamente risadas e caçoadas. Já haviam concedido que o Sol parara mas que 

havia voltado para trás, era demais! E o leitor imperturbável cita : 



                   “Enfermidade de Ezequias – Cap. 20 – Reis Versículo 11 : “ Invocou pois o profeta Izaias o 

Senhor, e fez que a sombra voltasse pelas linhas pelas quais já havia passado no relógio de Acaz, 10 graus 

atrás”. 

                     Feitas as retificações o computador normalizou. 

                     Sobre o assunto, o livro de Júlio Minhan “ As Maravilhas da Ciência” destaca o capitulo “Um 

dia Perdido na Marcha Sideral” e acentua as seguintes citações : 

1º  - Na China, nos tempos do Imperador Yeo, já se falava no dia grande. 

2º  Heródoto, em seus escritos, afirma ter visto com sacerdotes egípcios documentos que falavam do dia 

grande. 

3º -Em 1890 o professor Tottem publicou um trabalho sobre esse dia, cujas conclusões são confirmadas 

pelo astrônomo J.B.Dimbledy, da Associação Astronômica Britânica. 

4º- O Almirante Palmers, grande estudioso das civilizações Asteca e Maia achou no calendário asteca a 

história de um dia comprido correspondente ao ano dos sete coelhos do calendário Maia. 

                    Prosseguindo seus estudos chegou à conclusão de que esse dia corresponde ao ano 2.553 do 

ano de Josué ou ao ano 1.447 antes da nossa era. 

5º - O astrônomo Maundres, do Observatório de Greenwich – Inglaterra, de posse de todos esses dados 

determinou o dia e a hora em que isso se deu : 

            - “ 12 horas do dia cento e treze e cento e quatorze do quarto mês do calendário judaico – Tammus 

– terça-feira correspondente ao dia 22 de Julho do nosso calendário”. 

                  Mais uma vez, no confronto, Bíblia e Ciencia, a Biblia tinha razão. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 28/08/1987 ) 

 

 

 

                                               VELHAS  AMIZADES 

 

 
                   Uma das mais compensadoras gratificações – senão a única, e valiosa – que nos vem desta 

Crônica semanal, é alimentarmos um circulo vivo de amizades preciosas que nos compensam da faina, 

sempre cuidadosa, de bisonha escriba. 

                   O atencioso acatameto, a respeitosa deferência, a espontânea cordialidade que nos vêm de 

nossos habituais leitores, asseguram-nos a plena aceitação destes rabiscos semanais que outra coisa não 

traduzem senão uma formação alicerçada em quarenta anos de amor aos livros, à leitura estudiosa e 

meditada, na busca sempre constante da decifração do enigma humano e de seu complexo entranhamento 

corpo-alma-espírito. Mas isso é assunto para depois. Hoje, o caso é outro. 

                  Antes de incidirmos em lamentável alienação pois as datas vão-se acumulando,impõe-se-nos a 

resposta sempre carinhosa,o agradecimento muito sincero , a retribuição de amizade cordial àqueles que 

muito nos tem honrado com sua presençaatenciosaatravés desta coluna: 

Hernâni  Donato – gratissima pela sua amável carta, atenciosa. Fruto de velha e tradicional amizade que 

nos vem de longe, ela é em si, o espelho que reflete o Hernâni. Grata. Nesta data lhe enviamos o único 

exemplar existente de “Suruíadas”, uma réplica do “As Armas e os Barões Assinalados. . .” camoneano, 

com que o saudoso Hugo de Avellar Pires brindou, em dodecassilabos de elegância parnasiana, todos os 

funcionários, professores e diretores do “ G.E. Barão de Suruí”, no tempo em que lecionou na cidade amiga 

de Tatuí.  

                 Ali está, às páginas tantas, o perfil clássico de nossa mestra emérita – Profa. Jair Conti, glória de 

nossa cultura  botucatuense. 

               “Suruíadas” não deve ficar em nosso poder. Passamo-lo ao “Convivium” e integrará, para os 

estudiosos futuros, o acêrvo já doado pelo Hugo a nossos amigos comuns Dona  Elvira - Dr. Marins. 



Dr. Armando Delmanto – Temos presente a tese de Lucy Maffei Hutter – do Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo – cuidando da Imigração Italiana em São Paulo de 1902 a 1914. 

belíssimo e profundo estudo que se estende mais amplamente para a imigração, em igual período aos paises 

sul-americanos. Sociologia configurada em dados estatísticos, através de bibliotecas, hemerotecas e 

consulados, abrangendo sumariamente outras correntes migratórias. Livro para consultas e pesquisas. 

Prof. Raphael Augusto deMoura Campos de Avellar Pires – Altamente honrada com a outorga do 

Certificado que nos faz Membro do Grupo Tabajara de Radio-comunicação – nível curumins, que são os 

embaixadores Tabajara lá fora, nesse mundéu sem fim, onde sua Radio penetra, levando, numa diplomática 

e constante mensagem a música, a Cultura, a amizade  verde-amarela de nosso País. 

Dr. Caiubi Luciano Gomes – DD. Delegado Chefe do Departamento do Trânsito de Botucatu – grata à 

visita do ilustre titular, que nos trouxe, muito gentilmente, um exemplar autografado do livro “ 

Cantarolando”, de autoria de seu pai, o Prof. Nicanor Luciano Gomes, cuja mocidade passou-a em 

Botucatu, aqui diplomando-se pela antiga Escola Normal Oficial . Contemporâneo  do grupo do Pedretti 

Netto, Hernâni Donato, Sebastião de Almeida Pinto, Angelino de Oliveira, Nicanor Luciano Gomes 

impregnou-se inteligentemente da veia jornalistica e poetando, assim como tantos outros, levou para novas 

terras o estro extraordinário da Poesia. É autor de muitas obras, destacadamente crônicas, poesias e Música. 

                    “Cantarolando” é seu mais recente livro. É uma coletânea agradabilíssima de poesias através 

das quais sente-se a inspiração, o ritmo, a cadência, a lírica deliciosa de uma inteligência vivida, brilhante, 

de um verdadeiro poeta. Eis : 

 

                                                                   FLOR      E    FRUTO 

 

                                                                  Não chores a mocidade 

                                                                  Essa flor que em ti murchou; 

                                                                  Ela morreu de verdade, 

                                                                  Mas o fruto em ti vingou .  .  . 

 

                                                                             Pois o fruto que ora comes, 

                                                                             De delicioso sabor, 

                                                                             Nasceu no dia sombrio 

                                                                             Da morte de uma flor .  .  . 

 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 04/09/1987 ) 

 

 

 

                                                           O   CONTO   DO    MÊS 

 

 
                             Naquele tempo, o clinico geral discorreu após o exame, num amontoado de 

considerações que prefiguraram terror aos pais canhestros e ignorantes. Vinham da lavoura árdua e logo 

esse filho, terceiro da série que se prolongaria, é certo, interpunha-se-lhes com aquelas esquisitices. 

                 -         Ele é “doido da cabeça”, Dr? Poderá aprender algum oficio? Perguntou o pai entristecido, 

acabrunhado já pelas perspectivas do futuro. 

                 -                 Ele manifesta uma “idiotia” resultante de fatores vários, difíceis de explicar ( o 

médico procurava amenizar o caso pela razão de não entenderem ambos a sua parlenga e para não 

desanimá-los de vez ). Não será inteiramente normal, mas não será também, um monstro! Poderá aprender 



alguma coisa, será um eterno aprendiz na roça, no trabalho braçal. Não o tratem mal por isso! Será 

agigantado, forte, um touro. Mas dócil, pacífico, se o não  revoltarem! Ficou nisso. 

                                 Outros irmãos vieram. Ele cresceu entre os carinhos da mãe que lhe dispensava 

amorosos cuidados, as blasfêmias do pai e as galhofas dos irmãos. Fisionomia simiesca, entroncado como 

animal selvagem, arisco e fugidio, presa de um nomadismo irrefreável, só conhecia instintivamente a volta 

a casa, quando o apetite pantagruélico o determinava. Da vila à cidade e da cidade à vila, eis sua constante 

andança. Conheciam-no e não o molestavam. Era um pobre coitado. 

                                 A vila ficava na periferia leste da cidade e a ela se ligava pela ponte de madeira, de 

tábuas meio soltas, sobre o ribeirão de águas transparentes e leito arenoso, límpido, em cujas margens 

tranqüilas coaxavam os sapos nas tardes de verão. Debruçado na balaustrada, ele permanecia pela noitinha, 

absorto numa contemplação profunda, que lhe emprestava serenidade ao rosto embrutecido e lhe dava aos 

olhos inexpressivos, morbidez de sentimentos ocultos. Pobre coitado! Não fazia mal aninguém! 

                                Na vila pobre grassara a paralisia infantil. Ele não se contaminou. Mas a meninazinha 

loira, que lhe acenava a caminho da escola adoeceu. Quando sarou, estava com as pobres pernas pendentes. 

Desde então, num rasgo talvez de lucidez consciente ele passou a olhá-la com inusitado cuidado. Frente à 

casa, numa cadeira de braços mal ajeitada, ela foi crescendo cercada de revistas velhas, livros emprestados 

de  histórias  juvenis. 

                           -   Sente aí, que eu leio para você. E mostrava-lhe as gravuras. E ensinava-lhe as letras. 

Afora os maternos, foi o único sinal de carinho que lhe refrigerou o coração  solitário. 

                               Graças a ela, surgiu-lhe nas enconsas circunvoluções do cérebro turvo, a idéia de Deus 

e das coisas criadas. E uma conseqüente gesticulação que supria a linguagem grunhida. Quando apontava 

para o Alto, significava a existência de um Poder infalível e de sua justiça. Era um tudo-nada, mas para ele, 

era muita coisa! 

                                Ambos cresceram. Ela se tornou uma jovem linda, prendada e alegre, apesar de tudo. 

Ele foi para uma serralheria. Trabalho braçal : alimentar o fogo fazendo acionar indefinidamente a 

forja.Voltava ao fim da tarde, os músculos retorcidos e suarentos a porejarem um hercúleo cansaço. 

Sempre sobravam-lhe uns minutos, após o banho e o jantar, para ir vê-la. 

                                Um dia, ele lá encontrou, junto à cadeira de braços, um tipo mal encarado e cínico. Foi 

daí que passou a babujar imprecações, levantando os braços à procura de socorro e proteção imediata. O 

tipo mal demorou, o tempo para infelicitá-la e abandoná-la. Foi um escândalo na vila. 

                                Ele pareceu a tudo indiferente. A cadeira de braços vazia escondeu no interior da casa 

pobre, a imensa tragédia. Sua ocupante morrera. Ele foi promovido. Passou-se da forja à caldeira. 

Controlava o ferro fundido e derramava o metal incandescente nas caneletas ali dispostas. Até que um dia .  

.   . 

                               Apareceu na serralheria, com a empafia de cafajeste, o sedutor. Fazia cotação de preços 

para uma encomenda grande. Não chegou ao fim do pedido. A caldeira extravasada cobriu-lhe o corpo 

todo. Não houve nem condenação. Os antecedentes do idiota o inocentaram e ele continuou pela vida em 

fora, andando pela cidade, braços levantados, imprecações vagas, procurando o Deus do amor e da justiça. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 11/09/1987 ) 

 

 

 

                               OS  IMIGRANTES :  AFONSO CARICATI 

 
 
                Precedendo as duas efemérides centenárias que aí vêm – Abolição da Escravatura e a 

Proclamação da Republica – o Brasil já comemorou em 1970, o primeiro centenário da imigração, iniciada 

com os suissos. 



               Esses assuntos se relacionam, e a imigração é um dado de suma importância pois que o braço 

alienígena favoreceu o avanço pronunciado que marcou a escalada rápida do colonialismo para a 

independência econômica do País. 

                Cadinho aconchegante onde o estrangeiro aqui encontrou o ambiente acolhedor e amigo, dentre 

os Estados da Federação, São Paulo foi o que mais elementos italianos recebeu, daí advindo seu flagrante 

desenvolvimento. 

                Na Capital ou no Interior onde se fixaram sucessivas levas italianas a vida foi se modificando sob 

a influência desse povo extrovertido que fazia do trabalho sua mola vital e que sincronizava toda atividade 

com a exuberância de uma índole alegre e cantante. 

                O forte contingente italiano que se derramou pelo interior do Estado deu vida aos campos e novo 

aspecto às cidades. Sangue envelhecido – como o bom vinho – nas reservas milenárias da velha civilização 

latina, trazia o imigrante no “modus-vivendi” as características da coragem heróica e lutadora; o desígnio 

da vitória no novo solo pátrio; a inata capacidade de adaptação; o incrivel potencial de trabalho e uma 

invulgar inteligência. 

                 A miscigenação não se fez esperar e a aculturação simultânea alterou o aspecto sócio-cultural e 

econômico das sociedades incipientes. 

                Botucatu se beneficiou – como tantas outras cidades – com a vinda dos italianos. Toda sua 

soberba tradição histórica é o pleno desabrochar de uma era admirável de realizações. A agricultura, a 

industria, o comércio, a sociedade, tudo se reaviva e cresce impondo-se a cidade, nos idos tempos, como 

um centro irradiador de riquezas, de cultura, de arte, de religião e de civismo. Muito deve Botucatu à 

Colônia Italiana  aqui radicada  desde  então. 

               Exemplo dessa assertiva é o opúsculo que temos em mãos ,organizado pelo Serviço Nacional de 

Divulgação Cultural Brasileira, sob a epigrafe : “ A História da Imigração no Brasil – “ As Famílias” e que 

nos foi ofertado gentilmente pelo Sr. Walter Caricati, industrial em nossa cidade. 

               Belo retrato circunstanciado da vida de Afonso Caricati, chefe respeitável do imenso clã, desde a 

chegada ao Brasil, dos velhos pais, imigrantes dos fins do século XIX e que aqui se radicaram, gerando 

uma prole admirável em operosidade, inteligência e valor. 

               Lutador indômito, o velho e querido Afonso Caricati conheceu os suores sacrificantes da lavoura 

cuja terra suas mãos jovens amanharam. Com o despontar da mocidade nasceram-lhe no coração outros 

sonhos, outros ideais. O casamento trouxe-o para a cidade onde seu talento indiscutível, sua grande 

capacidade  de trabalho indicavam-lhe  novos  rumos e atividades. 

               Aqui exerceu várias profissões com empenho e habilidade. Participou da vida política fez-se 

respeitável e operoso Vereador pela Câmara Municipal deixando nos anais da Casa um perfil de homem 

probo e integro. 

               Exercitou-se na livre empresa dela saindo-se com galhardia e franco sucesso. Na construção civil, 

acrescentou na área urbana, dezenas e dezenas de casas. Integrou-se ao planejamento da cidade, quando em 

1942, adquiriu o antigo templo da velha Matriz já substituído pela nova Basílica Menor e com o material 

da demolição construiu a Vila Caricati, uma Vila ridente, de belo aspecto. 

               Sua figura dehomem empreendedor faz parte dos anais de nossa história. 

               Herdeiros de sua inteligência, de sua firme determinação de realizações, cidadãos probos e 

benquistos, seus filhos ganharam outras áreas de atividades sendo personagens de destaque de nossos 

meios sociais, constituindo sua grande  descendência  um  dos justos  orgulhos  de Botucatu. 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 18/09/1987 ) 

 

 

 

                                                                  A    PRIMAVERA 

 



 
                        A Primavera está a chegar, trazendo as suas manhãs límpidas, o céu azulado, as noites 

tépidas estreladas.  .  . 

                        .  .  . no entanto, os amanheceres estão sombrios, as serranias enevoadas, as noites cativas 

nos bruscos poentes escurecidos. 

                        A Primavera está a chegar, no doce embalo das brisas sussurrantes, amenizando as ardências 

que se anunciam num próximo estio abrazador . . . 

                       .  .  . no entanto, os ventos daninhos sacodem as frondes, arrastam as nuvens e as desfazem 

nas torrentes tormentosas que entristecem os crepúsculos. 

                       A Primavera está a chegar, com o murmúrio cantante das águas do ribeirão .  .  . 

                       .  .  . no entanto, o antigo leito arenoso e rebrilhante está encoberto pelas ondas pegajosas que 

se contorcem no caldo nauseabundo da lixívia que lhes consome o doce murmurar. 

                      A Primavera está a chegar, na ânsia das margens ribeirinhas onde se inclinam, as 

multicoloridas maravilhas, agasalhando entre as flores mimosas, os grilos estrídulos e o coaxar da saparia 

em orquestra .  .  . 

                      .  .   .  no entanto, a erva daninha cresce livremente e as pústulas pisadas do pântano 

movediço e asqueroso tomam todas as dimensões. 

                      A Primavera está a chegar, filtrando a luz matinal nos fundos pilares da ponte, onde 

rodamoinham os gerinos e os lambaris sôfregos das migalhas que lhes atiravam as antigas crianças, com 

suas redes e latinhas de pescar .  .  . 

                      A  Primavera está a chegar, trazendo a revificação do organismo cansado para um despertar 

nas praias extensas de um remansoso acolhedor . . . 

                      .  .  . no entanto, a poluição já se assenhorou dos canais, já ganhou as areias infectas e tudo se 

tranformou numa miscigenação exalante e pestilenta. 

                      A  Primavera está a chegar,apontando nas estrelas, os tesouros inexauríveis dos mistérios do 

Universo .  .  . 

                      .  .  . no entanto, os homens para lá apontam os mísseis e os satélites que levam em seu bojo 

aansia da conquista,o horror da destruição. 

                      .  .  . no entanto, as crianças cresceram e os lambaris e gerinos foram tragados pelos pesticidas 

violentos. 

                        A Primavera está a chegar,apontando no riso infantil, no olhar da criança, a doce inocência 

que dá alegria ao mundo . .  . 

                      .  .  . no entanto, nos pátios hospitalares, nos baldes de lixo, jazem os fetos arrancados, sem o 

direito de nascer. 

                       A Primavera está a chagar, trazendo na alegria exultante da festa da natureza, os haustos  

saudáveis  dos bosques  sagrados .  .  . 

                      . . . no entanto, os cigarros ainda acesos, atirados negligentemente nas estradas, queimaram a 

erva cidreira das margens, ganharam a mata próxima e destroem a selva secular. 

                      A Primavera está a chegar, trazendo nas ondas eólicas o doce orquestrar dos pássaros  ocultos 

nas frondes copadas.  .  . 

                      .  .  . no entanto, os homens não sentem a sua presença porque  exilaram Deus do coração. 

 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 25/09/1987 ) 

 

 

 

                              DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA  .  .  . 

                                                                  IX 



 

 
                         Lá, no Mercadão, ele repousava numa pilha de jornal de embrulho, entre uma 

calculadora Sharp, e uma balança eletrônica. No jornal, lia-se : “Robô mata operário na fábrica de 

Kawasaki, em Akashi, no Japão. Um radinho de pilhas carregado a tiracolo por um passante, anunciava : “ 

Informática, profissão de futuro”. Que relação existe entre esses três fatos? 

                        Sua origem é discutida e sua idade varia entre cinco a dois mil anos A.C. Os árabes para 

efetuarem seus cálculos, espalhavam sobre uma mesa portátil um pó. Pó em árabe é Abaq, para ábaco a 

diferença é muito pequena. Os gregos já o usavam e o chamavam de abax que nessa lingua significa 

contador. Para eles não era instrumento de calculo, indicava simplesmente números adicionados e 

subtraídos. Desobrigavam os usuários do esforço das acumulações, exigindo apenas conhecimento das 

combinações resultantes das posições das contas. 

                      Os japoneses são mestres em seu uso. Reclamam sua invenção e o chamam sorobam. Os 

chineses também o usam, avocam sua invenção e o denominam sangi ou suampã. Sua aplicação é bastante 

generalizada entre os russos que o chamam de stohotky ou s’choty, alegando-se seus inventores. Os 

armênios e turcos já o conheciam como choreb e coulba, respectivamente. 

                      Os romanos conheciam-no e o utilizavam, mesmo porque, tendo um sistema numérico que já 

encerrava os princípios da soma subtração não tinham um simbolo que representasse o Zero, tornando 

extremamente difícil efetuar cálculos com seus algarismos. Usavam o ábaco para fazer cálculos e seus 

símbolos para anotar os resultados. 

                      Árabe, grego, chinês, japonês, russo, armênio ou turco, foi o primeiro aparelho de calculo a 

fornecer as ordens decimais fixas. O primeiro ábaco com algarismos na base decimal foi feito por Gilbretti 

posteriormente eleito Papa com  o nome de Silvestre II. 

                     Sua invenção, seja de quem fôr, marca um grande salto dado pela humanidade em direção aos 

modernos computadores com os quais teremos que conviver nos próximos séculos. Para corroborar a 

assertiva, basta que se analise o final do significado da palavra cibernética . . . “controle dos comandos dos 

eletromagnéticos e das transmissões eletrônicas nos autômatos e nas máquinas de calcular.  .  .” Em sentido 

mais amplo, tem sido usado o termo como referente ao “ estudo das conexões nervosas nos organismos 

vivos e ao govêrno dos homens reduzidos a autômatos”. 

                    A aplicação de microcomputadores tem facilitado a automação e a utilização de máquinas e 

ferramentas com controles numéricos ( MFCN ), além dos robôs que já ultrapassam os duzentos e 

cinqüenta mil em uso no mundo. Eles variam do mais simples ( manipuladores ) aos mais inteligentes que, 

previamente programados podem executar tarefas antes próprias do ser humano. Executam trabalhos 

insalubres sem sofrer danos; levantam grandes cargas facilmente sem desgaste. Eventualmente executam 

com perfeição invejável clássicos antes dependentes de Guiomar Novais, José Iturbi, Magdalena 

Tagliaferro, Pablo Casals. 

                  O Instituo de Tecnologia de Shimbaura (ITS ), de Tóquio, está tentando fazer com que o asshy ( 

pé em japonês ) com seus dois metros de altura, duzentos quilos de aço e componentes eletronicos, aprenda 

a andar. 

                   Italianos, franceses e suíços, estudam o projeto mithra 1,2,3 – robôs  anti-terroristas  que podem 

disparar uma bomba de gás paralizante, emitir luzes que cegam e disparar com precisão mortífera uma  

metralhadora. 

                  Americanos experimentam jóqueis robôs que montam com perfeição e os cavalos obedecem-

nos docemente. 

                  Paralelamente Tóquio anuncia : Kenji Hurada, a décima vitima dos robôs. Operários invadiram 

a área de trabalho das máquinas e então, os robos sofreram interferências de ondas eletromagnéticas 

externas provocando disfunção em seus comportamentos, fazendo com que esticassem um braço, 

eliminando o operário mais próximo. 

                  Estariam os robôs tramando uma rebelião ou esquecendo as três leis da robótica de Isaac 

Asimov : 1ª ) – Um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, permitir que um ser humano sofra 



algum mal; 2ª) Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos 

em que ordens contrariem a primeira, e 3ª ) Um robô deve proteger a própria vida, desde que tal proteção 

não entre em conflito com as duas leis anteriores. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 02/10/1987 ) 

 

 

 

                                                       SEMANA  DA    CRIANÇA 

 

 
                              Estamos na Semana da Criança e o Chico Anysio lhe dirigiu, no ultimo 

Fantástico, a mais autêntica, a mais sensível mensagem de amor e de carinho, numa nota nostálgica – que 

esse é o natural de sua filosofia extraordinária – que a todos emocionou : 

                         “  É necessário que a criança saiba que a infância é a única fase da vida em que se acredita 

no impossivel!” 

                              E pode-se lá destruir esse potencial de risonha ingenuidade em que se confundem o real 

com o irreal? Que bom seria se esse mundo se alargasse um pouco mais, afastando de si o muro 

contundente da realidade brutal, frente à qual todas as ilusões se evolam e se lhes depara, às crianças, o 

rude despertar amargo das dúvidas, das revelações, dos choques emocionais, da crueldade sem peias, das 

duras opções, do áspero caminhar tendo o futuro longinquo e provocador a lhes propor  a cada qual : “ Se 

fôres capaz chega até mim . . .” 

                              Conservar o mais possível o mundo infantil confirmando-lhe o primado das bonecas, das 

casinhas graciosas, das comadres e dos batizados festivos entre panelinhas e comidinhas na forma do “faz 

de conta”.  .  . Brigar pela partida da “amarelinha” nas calçadas dos bairros pobres ou nos pátios 

arborizados; soltar balões coloridos vendo-os ganhar as alturas; discutir no jogo de gude; ensaiar nos 

longos canudos de mamona as bolhas multicoloridas de sabão; enviezar com o estilingue a vidraça do 

vizinho; subir furtivamente no muro ao lado e apanhar as jabuticabas madurinhas, fugir amendrotado  pelo 

cão de guarda, levando no bolso rasgado uma laranja ainda verde .  .  . 

                            Como seria bom se durasse tudo isso, um pouco mais. 

                            Viver o mundo dos sonhos da Gata Borralheira. Encontrar, de repente, com a Alice do 

País das Maravilhas. Cantar à noite, no conchego do leito macio, com os Sete Anões, e dançar com a 

Branca de Neve. Arrepiar-se durante o sono, frente ao Lobo Mau. Falar com o Pinóchio, indo-lhe nas 

pegadas. Achar na fadiga do sono o Pequeno Polegar. Ver o patinho Feio transformar-se num belo cisne .  .  

. 

                             E de repente esse mundo encantado, ingênuo e transparente se esfuma para sempre .  .  . 

                              Para os que já foram crianças Thales de Andrade deixou um dos mais belos poemas que 

o ritmo cantante, a cadência melódica, a rima  sonora nos trazem como consolo : 

 

                                                                                 CORAÇÃO 
 

                                                                    Lembrança, quanta lembrança 

                                                                    Dos tempos que jálá vão! 

                                                                   Minha vida de criança, 

                                                                   Minha bolha de sabão! 

 

                                                                                      Infância que sorte cega, 

                                                                                     Que ventania cruel 

                                                                                     Que enxurrada te carrega 



                                                                                     Meu barquinho de papel? 

 

                                                                    Tudo muda, tudo passa 

                                                                    Neste mundo deilusão 

                                                                    Vai para o céu a fumaça, 

                                                                    Fica na terra o carvão! 

 

                                                                                     Mas sempre, sem que te iludas, 

                                                                                     Cantando no mesmo tom, 

                                                                                     So tu, coração, não mudas, 

                                                                                     Porque és puro, porque és bom! 

 

 

                                                                                                      ( A Gazeta  de  Botucatu – 09/10/1987 ) 

 

 

 

                                               IRMÃS    MARCELINAS 

 

 
                             A Congregação das Irmãs Marcelinas está celebrando o transcurso de seus setenta 

e cinco anos de vida religiosa em Botucatu. Motivo bastante auspicioso para festivas comemorações não só 

no âmbito religioso, como também no ambiente cívico-administrativo da cidade, eis que a Congregação foi 

a testemunha viva do alvorecer citadino, crescendo e firmando-se dentro das páginas  históricas da vida 

botucatuense. 

                            Congregação centenária – fundada em 1838 por Monsenhor Biraghi sob a proteção de 

Santa Marcelina, virgem romana educadora e modelo das virtudes cristãs – especialmente consagrada à 

formação do Evangelho, conta com esplendidas casas de ensino no Velho Continente, onde desenvolve, a 

par da educação, uma obra beneficente de larga amplitude e grande alcance social. 

                            Por manifestação do então Papa reinante Pio X, hoje elevado à honras dos Altares, e que 

já nos dera a Diocese e nosso primeiro Bispo – Dom Lúcio Antunes de Souza, decidiu a Congregação 

estender sua obra apostólica e evangelizadora para o Novo Mundo, levando com as regras do ensino mais 

adiantado, a boa semente evangélica. 

                            Botucatu, pela excelência de seu clima, pela salubridade de seus ares lavador, pela 

magnífica altitude serrana de seus oitocentos e tantos metros, pelo geocentrismo de imensa região 

interiorana, foi o primeiro pólo brasileiro a acolher, da longínqua Milão mediterrânea, as beneméritas 

primeiras Irmãs Marcelinas que tanto bem espalharam a partir daí, na nova Pátria de adoção. 

                           Após um imenso trabalho de pesquisa e acomodação, num Outubro longínquo de 1912, 

sob a direção de sua primeira Superiora Marcelina – Revda. Madre Irmã Carmen Ortolina, secundada por 

mais doze abnegadissimas e cultas Irmãs Educadoras, instala-se em Botucatu o Colégio dos Anjos. 

                          Lavrava-se então na cidade, a primeira das páginas de um dos mais belos  e dificantes 

capítulos  formativos da vida botucatuense. 

                          Especializadas segundo os métodos de ensino mais atualizados da Pedagogia de então, as 

queridas Irmãs Marcelinas atraíram desde logo a juventude da cidade e região, plasmando as jovens para a 

vida cristã no lar, na sociedade. Ocuparam os bancos marcelinos do Colégio, jovens que mais tarde deram, 

na sociedade brasileira e na aristocracia do País, o exemplo admirável de mães cristãs e damas autênticas 

de virtudes e de saber. 

                         Nossa homenagem aqui, à representante sobrevivente daquele primeiro período do Colégio 

dos Anjos, a Exma. Sra. Profa. Maria Dinucci Giannela, nossa constante e querida amiga, exemplo impar 



de vida cristã, mãe heróica de dez filhos, dezoito netos e cinco bisnetos, que irradia num nobre semblante 

amorável, num riso de simpatia envolvente, o vulto inconfundível da Mulher autêntica. 

                         O Colégio dos Anjos cresce em seu majestoso educandário que assoberba os altos da cidade 

e ganha, pelo seu renome, os mais distantes confins do País. De toda a parte acorrem as educandas 

sequiosas  pelas  luzes  fascinantes  do ensino  das  irmãs  Marcelinas. 

                         Longe da Pátria distante, na pujança de uma vida religiosa edificante, foi o sacrifício, foi a 

abnegação e a inteira dedicação das primeiras mestras que alicerçaram esse patrimônio sólido que hoje se 

amplia pelas capitais e cidades brasileiras. 

                         Começaram a florir as vocações religiosas brasileiras. Surgem as primeiras Marcelinas que 

desde as Revdas. Irmãs Carmen Trigo, seguidas das Revdas. Madres Superioras Ir. Marcelina Novaes e 

Maria Pires abrirão a seára rica e farta que vem até os nossos dias. 

                         Desenvolve-se o ensino : humanidades, línguas neo-latinas principalmente o português, o 

francês e o italiano. Inicia-se o ensino da Música, complemento natural da boa formação. E vem o ensino 

das Artes Manuais de que é, até hoje, o Santa Marcelina captador de glórias incontáveis. 

                        A Congregação sempre vigilante com as diretrizes do ensino oficial, amplia seus cursos : é o 

Jardim da Infância , é o Ginasial, é o Normal, é o Superior das Faculdades, passando por várias 

transformações consoante as reformas e as alterações das Leis atuais brasileiras. 

                        Transformado hoje em Instituto e Faculdade Superior de Música Santa Marcelina, está 

equipado e atualizado com os mais altos padrões de ensino do País, dedicando-se com igual zelo religioso e 

severo esmero educativo aos milhares de jovens que lhes adentram diariamente as salas de aula. 

                        Das conquistas e das vitórias até hoje acumuladas em sua longa crônica histórica, emerge o 

Santa Marcelina, o querido antigo Colégio dos Anjos ostentando na glória de seus setenta e cinco anos de 

vida botucatuense graças ao espírito de sacrifício, ao denodado trabalho construtivo de suas ilustres e 

abnegadas Irmãs Marcelinas, como o troféu mais alto do civismo, da cultura e da invulgar formação do 

povo botucatuense. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 16/10/1987 ) 

 

 

 

                                                                           T  A  B  A 

 

 
                       Há vinte e um anos atrás, um grupo entusiasta de homens dedicados às mais 

diversificadas atividades profissionais, decidiu fundar em Limeira, neste Estado, uma sociedade que, pelos 

seus intuitos, pelas suas características de nobreza e civismo, se comprometesse ao reerguimento dos 

valores essenciais à conduta humana, fixando-se em quatro princípios extruturais : Trabalho, Altruísmo, 

Brasilidade, Amizade. Estava formada a sigla : T.A.B.A.  

                       Hoje, essa sociedade é uma realidade. 

                       Sob tal inspiração, formou-se de imediato a hierarquia : todos os casais filiados à TABA, 

formam o Tabajara e a Iracema. Seu Presidente é o cacique e os que lhe freqüentam as sessões, com visos 

ao ingresso, são os curumins. 

                       O nome inspirador dessahierarquia é José de Alencar e a sua obra extraordinária 

deindianismo e amor-pátrio. 

                       A TABA é hoje uma entidade vitoriosa. Já se multiplicou em dezenas de ocas, assim 

chamados os seus desdobramentos através do Estado e do País. É hoje a TABA do Brasil, um Clube de 

serviços, devidamente qualificada no âmbito municipal , estadual e federal. Em seu nascedouro, caminha já 

para a sede própria. 



                       Em 10 do andante, Botucatu recebeu a visita dos casais limeirenses, acolhidos oficialmente. 

Reunidos no Botucatu Tênis Clube, viveram momentos de plena cordialidade, lançando-se então, nesta 

cidade, a Oca de Botucatu. 

                      Foram na ocasião expostos os objetivos da Entidade, que o Grupo Tabajara de 

Radiocomunicação, sob a direção do Prof. Raphael Augusto de Moura Campos Avellar Pires procura trazer 

para cá. 

                      Que a iniciativa se concretize em nossa sociedade local, realizando dentro de um programa 

ideal, os objetivos de uma Entidade que tem em seus quatro tópicos essenciais, os fundamentos cristãos de 

uma vera fraternidade. 

                      Melhor esclarece esta crônica, carta recebida do Prof. Raphael, nosso prezado amigo, cuja 

intensa atividade no setor da radio-comunicação tanto tem difundido nossa cidade num alto sentido de 

brasilidade e civismo : 

                      “TABA – Trabalho, altruísmo, brasilidade, amizade. Creio que a palavra  diz  tudo  e  enfoca 

tudo aquilo de que  vimos  necessitando. 

                       TABA -  um Clube de Serviços diferente, brasileiro, apolítico, pretendendo difundir 

educação e cultura e promover benemerências  no âmbito da comunidade. 

                      TABA – Uma agramiação cujo ideal é, também, servir à sociedade, enaltecer os 

antepassados, cultivar o respeito às leis e à ordem, e, junto ao jovem, incentivá-lo, aconselhá-lo e ajudá-lo a 

achar caminhos onde o caráter e a dignidade  ladeem a estrada. 

                       Creio nisso tudo. Oxalá, pois, a semente, agora lançada, possa encontrar solo fértil e digno”. 

 

                                                                                             ( A Gazeta de Botucatu – 23/10/1987 ) 

 

 

 

                                                            O   CONTO   DO   MÊS  

 

 
                           Entreolharam-se. Ele, um experiente e famoso cirurgião, há trinta anos no duro 

confronto com os profundos dramas da profissão. Ela, uma bela senhora na força confiante de seus trinta e 

oito anos. Casada, mãe de três filhos. 

                -         Então, Dr.? 

                -         A biópsia foi positiva. É necessária e inadiável uma mastectomia. Os exames radiográficos 

apontam uma metástase circundante. 

                          Esperou, como sempre aconteceu em casos tais, uma crise dechoro, histerismo 

incontrolável e tudo o mais que se desenrola numa revelação médica, assim. 

                          Para surpresa sua, ela olhou-o imperturbável. Encararam-se firmemente. Ele quis aventurar 

uma frase consoladora. A garganta, porém, secou-se-lhe. Ensombreceu comovido, o semblante. A pergunta 

dela veio firme, seca, sem emoção : 

               -         E a sobrevida? 

                          Ele moveu-se na cadeira. A reação dela surpreendeu-o de verdade. Parecia-lhe que o drama 

era dele, e não dela. Procurou ser consiso : 

               -         Um a dois anos.  .  . No entanto, tudo depende das reações orgânicas . . . cada caso tem 

conotações diferentes. O bom temperamento do paciente, sua formação . . . Seu estado de espírito, sua fé, 

tudo concorre para uma sobrevida mais ou menos longa . .  . A ciência é positiva e clara. Deus é poderoso e 

bom.  

                           Ela atalhou-o cerce, num riso tranqüilo, a fisionomia serena de um auto domínio invejável 

: 



           -          Eu sobreviverei, Dr.! Estou consciente do meu caso. Marque a operação. E dando-lhe a mão, 

para sair, sorriu-lhe confiante : 

           -              Eu sobreviverei! . . . 

                           Ao ganhar a rua, ela teve um súbito e rápido delíquio. Encostou-se no Umbral. Uma onda 

interior acalorou-lhe o rosto. Reagiria. 

                          A Praça defronte esplendia um sol de verão. A tarde ia avançando. Havia crianças entre os 

canteiros. Estudantes voltavam das aulas. Executivos circuspectos tomavam os táxis. Dirigiu-se à Catedral. 

Estava fechada no fim do dia. Não importava. Tinha Deus no coração. A vida ao redor, deu-lhe um 

alentado vigor. – Eu sobreviverei! Falou consigo mesma. 

                          Reunidos ao redor do jantar,o esposo questionou-a. Ela foi breve : A ablação se faz 

necessária.Não se preocupe. Saberei reagir. 

              -          Que é isso de ablação,mamãe? Era o filho mais velho, quinze anos, precoce, 

responsável,estudioso, nuns laivos de masculinidade rompante. 

              -          Nada de preocupações, meus filhos! Uma rápida cirurgia a que a mamãe não escapará. 

Tudo continuará como temos vivido. Muito ânimo! Isso ajuda muito! Na minha ausência, cuidarão do 

gatinho, alimentarão o canário, obedecerão à Bá e estudarão, como de costume! Papai ficará com vocês, 

também . 

                            À noit, no leito, o esposo enlaçou-a, olhos brilhantes,rosto entristecido, voz de aflição : - 

Pode chorar,eu compreendo! Agora estamos sós. 

                -          Não há nada a acrescentar. Eu ficarei mutilada e você tem que me aceitar assim! 

Doravante, para nós, algo mudará. Depende de você. Aceitei o fato e vou superá-lo. Não me deixarei 

abater! Minha profunda fé me proíbe duvidar. E acrescentou, olhos úmidos de emoção : Você me ajudará, 

estou certa. Eu te amo muito! Abraçaram-se. 

                               Tudo decorreu bem. As crianças foram vê-la no Hospital. 

                -            Quando iremos ao Parque Ecológico, mamãe? Perguntou-lhe a caçulinha. 

                -           Tão logo deixe o Hospital e o médico autorize! 

                -            Haverá pique-nique? 

                -            Com salgadinhos e bolos! 

                             Após a operação, veio a fisioterapia. E os exames periódicos. Depois, os retornos 

amiudados. E os espacejamentos otimistas. E os exames trimestrais. E os semestrais. E os anuais. O tempo 

correu. Ficou  longe, o espaço preconizado da sobrevida. Houvera uma vitória da fé. 

                             Nada alterou no lar, nos seus relacionamentos sociais, no seu trabalho. A vida continuou. 

Um dia, veio a remoção do esposo. Tinham que mudar-se para o interior. Remoção e promoção. 

                             Os filhos cresceram. O maior já era professor universitário. A caçulinha, casada com dois 

filhos. A esposa e mãe superara a crise. Com apenas um otimismo interior, alicerçado numa grande 

coragem  e numa fé profunda. Subretudo, confiança no médico. 

                             Permaneceu fiel ao seu médico assistente. A família transferiu-se para novo destino mas 

ela retornou sempre que a ficha medica o indicou. 

                            Um dia ela tornou ao exame rotineiro. Havia uma ssistente tristonha que lhe deu a nova. 

O médico morrera. 

                            Então, ela chorou de verdade. 

 

                           

                                                                                       ( A Gazeta de Botucatu – 30/10/1987 ) 

 

 

 

                                        CONSELHOS    PARA    O    MOTORISTA 

 



 
                                Quando as estatísticas alarmantes denunciam a loucura do transito e as 

reportagens televisivas impõem-nos aos olhos as sucatas retorcidas e o que restou de vidas humanas 

sacrificadas pela insânia e pela irresponsabilidade de terceiros,  cabem aqui, os “Conselhos para 

Motoristas”, transcritos do “O Lutador”,de25 de Outubro de 1986. 

 

1)    Faça do automóvel um instrumento de vida, e não de morte. 

2)    Não permita que o automóvel guie você. 

3)   O destino do automóvel é a felicidade; não faça dele um instrumento de velório. 

4)   Não faça da estrada o seu túmulo, mas sim, o caminho do encontro com o próximo. 

5)   Faça do carro um veiculo de redenção e não  de destruição. 

6)   Seja o automóvel um sinal de sua responsabilidade. 

7)   Faça do seu carro uma escola de auto-domínio. 

8)   No carro, lembre-se de que o caminho da vida éCristo : obedeça suas leis. 

9)   Não façadocarroo seu caixão mortuário. 

10) Na sua estrada, seu irmão espera a vida e não a morte. 

11) Quando você guia, o ferro, a borracha, a gasolina se colocam a seu serviço para o bem e não a morte. 

12) Deus só pode abençoa-lo quando você guia respeitando as suas leis. 

13) Sua viagem depende de você e não do automóvel. 

14) Seu automóvel seja uma benção parao próximo e não uma maldição. 

 

Ainda do mesmo Jornal: 

 

1 -  Segundo uma pesquisa francesa, o trânsito mais desrespeitado e, consequentemente, o mais assassino 

do mundo, é o trânsito brasileiro. 

2  -   Não se pode compreender, por que alguns tem o direito de transitar com seus carros, atropelando, 

sobressaltando, agredindo, encurralando em passeios pequenos, fétidos e esburacados toda a multidão 

pedestre, quando a rua é publica, ou prioritariamente do público. 

3  -   O bem particular não pode chegar a tanto. Mas chega. Esse direito especial do homem motorizado é o 

tipo do direito imposto. 

4  - Pedestre, no Brasil,é, pode-se dizer, a “insignificância no caminho”, pela qual se passa,mal se observa e 

ninguém se importa com o lhecausar algum mal. 

5  -    E que dizer – o mal maior – das crianças? 

 

                        É melhor perder um segundo na vida, do que a vida num segundo. 

 

                                                                                                 (  A  Gazeta  de  Botucatu – 06/11/1987 ) 

 

 

 

                               DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA .  .  . 

                                                                 X 

 

 
                        O “western”,ou melhor, o “farvest” está morrendo. Com o desaparecimento de John 

Wayne e Randolph Scott, e mais recentemente Lee Marvin, esse gênero de filme está definhando 

melancolicamente depois de quase cem anos de existência. 



                        Tudo começou quando James Finimore Cooper lançou os contos de Leatherstoskin, o 

segundo dos quais em 1826 – “O Último dos Moicanos”, posteriormente levado à tela, com um sucesso 

extraordinário de bilheteria. 

                        Em 1902, Owen Wister publica o “O Homem de Virginia”, romance da zona de gado, 

duramente criticado por Frank Luther Mott, por não encontrar nele uma só vaca. 

                        De lá para cá, desfilaram ante os olhos de gerações e gerações personagens que ajudaram a 

construir a historia do Oeste americano, tais como Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, Patrick Lloyd Garrett, 

Bat Masterson, William Booney ( Billy o Kid ) Doc Holliday, os irmãos Maverick e tantos outros. 

                        Filmes desses fizeram a alegria da meninada, nos áureos tempos do Cine Teatro Espéria, na 

nossa cidade. Era o tempo do cinema mudo. Tom Mix e seu cavalo arrebatavam a platéia. Seus tiros 

certeiros, na falta de som, faziam uma fumaceira infernal, abrindo caminho para as sucessivas gerações que 

viriam até os nossos dias. Como fundo musical a orquestra executava a “Cavalaria Ligeira” de Pietro 

Mascagni. 

                      Mas afinal, o que é o filme de “farvest”? É um tipo de filme que se passa no Oeste 

americano, zona de gado ou mineração, com seus assaltantes de trens e diligências, jogadores, grileiros, 

prostitutas, pistoleiros profissionais, fugitivos da Justiça, fracassados profissionais ( médicos, dentistas, 

advogados ) ladrões, aventureiros, enfim. Para completar o cenário, soldados proscritos e desertores da 

Guerra de Secessão, além dos índios Comanches, Sioux e outras tribos com seus notáveis caciques : 

Gerônimo, Touro Sentado, Flexa Ligeira, Cochise, Cavalo bravo e por aí afora. 

                       Na vilazinha em formação, os “salloons” exibem no palco o “can-can” que leva os beberrões 

e baderneiros ao paroxismo. Há tramóias, jogatina, brigas pra valer, tiros, mortes, enquanto o pobre 

pianista e as bailarinas lutam pela sobrevivência. Nessa enleada toda, desfilaram as beldades que 

apaixonaram as gerações dos anos gloriosos de Hollywood : Bárbara Stanwich, Joan Crawford, Angie 

Dickon, Claudette Colbert, Maureen Ó Hara, Bette Davis, Dorothy Malone, Doris Day, Elisabeth Taylor, 

chegando até Grace Kelly. 

                      É nesse cenário todo que se desenrola a luta entre o Bem e o Mal, e o Indiferente Oportunista 

que pode começar bom e acabar mau ou vice-versa. 

                      O Bem é representado pelo indestrutível “mocinho”, alto, bonitão, pouca fala, delicado para 

com as mulheres, vai ao barbeiro, toma banho, usa roupas claras, leves, limpas, protetor dos fracos e 

desamparados. Seguro no gatilho, rápido no Colt, na Winchester ou no arremesso da faca vingadora. Fuma 

cigarros e, se usa uma estrela na lapela, é o Xerife se não, é seu amigo leal. Seu cavalo é de raça, bonito e 

forte, bom corredor, tem arreios e a sela é toda enfeitada de peças de prata. 

                     Já o Mal é representado pelos bandidos ( há sempre mexicanos no meio ) que andam de 

roupas escuras, sujos, barbudos, chapéus disformes ou “sombreros”, desdentados, fumam charutos, comem 

com as mãos encardidas, limpam a boca na manga da camisa, roubam, matam, estrupam, traem. Bons no 

gatilho perdem sempre a parada. No duelo, morrem. 

                     Com o cinema falado, tornou-se campeão de bilheterias, o famoso Buffalo Bill, com Joel Mac 

Crea e Maureen Ó Hara. Foi o primeiro “farvest” colorido também. Trata-se da história de um caçador de 

búfalos contra os índios. O enredo cuida inclusive, da introdução no oeste americano, do primeiro correio a 

cavalo, o chamado “poney express”. Trata-se verdadeiramente, da biografia do famoso William Frederick 

Cody, a autêntico e legendário “Buffalo Bill” do velho Oeste. 

                     Nesse rememorar cheio de emoções surgem-nos os Buck Jones, Gary Cooper ( que com um 

tiro só matava centenas de índios ), Clark Gable,Tyrone Power, Montgomery Cliff, Henry Fonda, Clen 

Ford, Kerk Douglas. Havia a “tirada” cômica também,com Bob Hope, Jerry Lewis, os irmãos Marx, e 

tantos outros. “Farvest” romântico,contava com Frank Sinatra ou Elvys Presley. Bons tempos. 

                    Esses filmes fascinaram gerações e gerações, em todas as latitudes do globo. Procurando 

explicar esse fascínio, houve autor que justificou : “a insegurança da sociedade moderna, os perigos e as 

angústias fazem com que o individuo encontre nele ( o farvest ) uma válvula de escape para o medo”. 

                    Hoje, italianos e espanhóis tentam reviver o “farvest” mas não é a mesma coisa. É bangüê-

bangue, só. 



 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 13/11/1987 ) 

 

 

 

                                 30   ANOS   DA   GAZETA   DE   BOTUCATU 

 

 
                           Não. Ela não faz só trinta anos, não! Se lhe estudarmos detidamente a gloriosa etnia, 

foi há exatamente cem anos que aqui surgia a “Gazeta de Botucatu”, segundo o estudo preliminar de 

Gastão Thomaz de Almeida, enfaixado no livro “Imprensa do Interior”. 

                           Portanto, ela vem de longos tempos, passando por todos os percalços de uma imprensa 

primeiramente fomentada tão somente pelo louco sonho de seus idealizadores : o liberal Miguel Tocci e o  

advogado Luis Augusto Sampaio. 

                          A fusão da latinidade palpitante de um, com a ardentia nativa do outro, acalorou as colunas 

tão caprichosamente montadas por Horacio Rabello, tipógrafo e paginador, a ponto de consumir-se o jornal 

nas arrancadas do partidarismo político em que se empenhavam republicanos e monarquistas. Durou 

pouco, a primeira “ Gazeta de Botucatu” Mas deitara raízes fundas. 

                         Desde então, o acumulo dos anos amanhou a terra e cultivou a boa semente que se 

multiplicou cento por um, no seu sem número de jornais, revistas, publicações tão bem arroladas nestes 

cento e trinta e dois anos botucatuenses pelo “Achegas” de Donato, dando-nos o riquíssimo painel da 

cidade que se distingue das demais interioranas pelo seu tradicional intelectualismo latente. 

                        Realmente, a “Gazeta de Botucatu” não tem só trinta anos, não! Fala-se aqui, de imprensa 

no Interior, e através dela, estamos completando cem anos de jornalismo. Pois que o mesmo ideal que a 

gerou nos longínquos 1887 inseminou-se no idealismo dos irmãos João Thomaz de Almeida, Gamaliel de 

Almeida, Eurico de Almeida, Aluisio Marques, Deodoro Pinheiro Machado, Raymundo Marcolino da Luz 

Cintra, Batista de Santis, Nello Pedretti e tantos outros que deram a Botucatu – não importa o nome de seus 

jornais – a aureola tradicional de cidade intelectualizada. 

                      A mesma “Gazeta de Botucatu” dos idos tempos transfunde-se pelos anos em fora no “Jornal 

de Notícias”, agora sob a direção do jornalista Pedro Chiaradia. Os mesmos ideais perfeccionistas, as 

mesmas luzes do saber, o mesmo acendrado amor à terra botucatuense. 

                      Mais que tudo, uma forja de civismo. Uma autêntica escola de jornalismo pioneira. O grande 

e inesquecível Pedro alicia os jovens estudantes da Escola Normal Oficial. No  seu gabinete de trabalho, 

reúne em memoráveis tertúlias professores e alunos. E discute-se com entusiasmo e ardor os destinos da 

cidade. E floresce a Imprensa, e crescem as Artes, desenvolvem-se as conquistas, e a sadia política impera. 

Botucatu se agiganta. 

                      Ali está uma pleiade de jovens inteligentes, estudiosos, sedentos daquela sabedoria que faz do 

velho jornalista o protótipo do Mestre. Ele lhes põe à frente a costumeira resma de papel, a caneta e os faz 

reporteres, depois, articulistas, poetas, escritores, romancistas, autores verazes no profissionalismo, sempre 

à sombra respeitavel e acolhedora de seu  paternalismo critico e lúcido. 

                     Nunca se viu, com rarissimas exceções, o enriquecimento material da imprensa no Interior. 

Ela é feita tão somente do evanescente ideal e do constante e verdadeiro amor. Só. 

                     Pedro Chiaradia viveu pobre e morreu pobre. Mas legou a potencialidade indestrutível de seu 

ideal. O jornal não morreu. Passou-se para outras mãos. Para um grupo jovem e também idealista. Que sob 

o comando de Milton Marianno ressurgiu, qual vergôntea delicada e gentil de antigo tronco. 

                     Era a nova “Gazeta de Botucatu”. 

                     Milton Marianno foi-se para outras terras. A vergonteazinha frágil ameaçava definhar. Um 

vigoroso jardineiro tomou-a nas mãos. Deu-lhe amoroso amanho. Cuidou-a com extremos sem par. Não 



sem colher muitas pedras no caminho. E hoje ela completa,emsua nova fase, trinta anos de jornalismo 

autêntico, democrático, acolhedor, forja tradicional , maravilhosa de cultura e de saber.  

                     Ao seu brilhante e heróico Diretor – o Dr. Adolpho Dinucci Venditto, o abraço bem 

botucatuense desta coluna. Aos abnegados artífices do jornal, o Sebastião dos Santos, Antonio Gamito e 

auxiliares,  aos quais muito deve a querida “Gazeta”, os parabéns efusivos da colunista. 

 

                                                                                               ( A Gazeta deBotucatu – 19/11/1987 ) 

 

 

      

                                                        LIVROS   DE  MORRIS  WEST 

 

 
                           No momento emque o noticiário televisivo,jornalístico anuncia a libertação da inocente 

Melodie, a meninazinha de cinco anos que comoveu o mundo inteiro,seqüestrada na Espanha quando a 

caminho da escola e ameaçada de morte por inanição – chegamos ao final de nossa última e sempre 

prazerosa leitura de Morris West. 

                          Desta vez, “ O Preço da Honra”, cronologicamente o seu último livro traduzido no Brasil. 

Ambos os temas se entrosam, pois que, usando o chavão habitual de que “qualquer semelhança é mera 

coincidência”, toda a trama que envolve o seqüestro de Melodie, uma realidade cruel e chocante para os 

nossos dias, está retratada nessas páginas intensamente dramáticas do Autor. 

                        É da sua literatura que vamos tratar. A versatilidade incrível do – para nós – o mais perfeito 

escritor da atualidade, leva-nos nesse livro ao continente australiano, penetrando fundo na carcomida 

situação política imersa na “escroquerie” internacional, no contrabando de alta classe da heroína, dos 

tóxicos, da pornografia, focalizando a ameaça constante do seqüestro de uma família inteira. 

                       Conhecemos do Autor quase toda a obra traduzida belissimamente para o nosso idioma, só 

nos faltando “Terra Nua” que a Livraria São Francisco ainda não nos forneceu. 

                       Em todo o seu contexto a obra de Morris West nos traz a realidade impressionante da 

dissolução da família, da asfixia moral, do poder do crime organizado, da subversão dos costumes, tudo 

explanado numa trama literária envolvente e fascinante até o último capitulo. 

                       O admirável do Autor é que seus inúmeros livros nos deslocam em todas as direções do 

Universo : da Argentina ( Proteu ) às regiões longínquas da Nova Guiné ( Hundu ); da Itália deteriorada 

dos nossos dias ( A estrada Sinuosa ) ao Oriente Médio na antevisão da Guerra  dos Seis Dias ( A Torre de 

Babel ); do Vietnã do Sul ( O Embaixador ) à ilha perdida da Polinésia ( O Navegante ); das sordicies do 

vicio da sociedade evoluída de “Um Mundo Transparente”, à espiritualidade encantadora de “Os Fantoches 

de Deus”, sem falar dos “Filhos das Trevas”. 

                     Em todas as suas páginas o caos se instala de principio ao fim, no jogo duro da decadência do 

homem frente a conquistas de toda a ordem, quer no terreno social, cientifico, político, religioso, mesmo 

nos planos avançadíssimos da tecnologia através da qual se defrontam vilões e herois, assassinos e 

inocentes ( Arlequim ), golpes baixos e contragolpes interligentes, de baixezas e grandezas ( A Salamandra 

), amor e política ( Vitória Amarga ), dramas pungentes, e admiráveis perfis psicológicos ( A Filha do 

Silêncio ). 

                     Há dentre seus inúmeros livros, uma tríade que se destaca: O Herege, o Advogado do Diabo, e 

as Sandálias do Pescador. Enfronhado na diplomacia do Vaticano, em todos eles o enfoque é a 

espiritualidade milenar da Igreja face ao mundo atual em convulsão. 

                     O que fascina mais em sua obra é a profunda penetração psicológica de seus personagens, 

seres absolutamente imperfeitos que deslisam no solo íngreme das competições humanas entre o Bem e o 

Mal. 



                     Sua prosa sedutora, elegantemente traduzida, tem limpidez cristalina na efabulação gostosa de 

uma leitura interessantíssima. O problema do sexo está presente em toda a obra. Mas o Autor discorre com 

inteireza e discrição, característica dos grandes e famosos romancistas. Nele, os mais cruéis dos temas 

revestem-se de um tênue manto de disfaneidade e arte. 

                   De toda a sua obra, os volumes que arrebataram o público mundial foram : As Sandálias do 

Pescador e O Advogado do Diabo, dado o clima originalíssimo em que se realizam. No primeiro, há a 

profética anunciação de um próximo Papa eslavo, o que se deu, anos depois, com a eleição de João Paulo 

II. O seu Kiril I, é a encarnação fiel do Papa atual, em suas andanças, colhendo “de visu” as amargas 

impressões de um mundo materializado e cruel, lutando contra o pragmatismo de milênios em confronto 

com a sociedade atual. No segundo, a pesquisa silenciosa num meio aldeão impregnado de fanatismo e 

miséria. 

                  Como agradável passatempo e lazer, a leitura prazerosa de dois de seus interessantíssimos 

romances : Verão do Lobo Vermelho e a Forca na Areia. Sem duvida nenhuma, o maior e o mais lido 

Autor dos nossos dias. 
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                             DOS    CADERNOS    DE   ANTONIO   MARIA  .  .   . 

                                                               XI 

 

 
                       As máquinas de escrever, tal como as conhecemos e utilizamos por mais de meio 

século, também estão desaparecendo. 

                      Procurando diminuir o esforço do datilógrafo, aumentar-lhe a produção, encontram-se no 

mercado, máquinas elétricas, eletrônicas com memória; com esferas de tipos com 88 caracteres, e tantas 

mais. 

                      As mais interessantes são as Vari-Typer com capacidade para imprimir mais de seiscentos 

estilos de tipos diferentes e a Hammond, com capacidade de escrever  em todos os idiomas, e seus 

respectivos caracteres. 

                     No fundo de suas origens, encontra-se o monstrengo, meio máquina de costura, meio máquina 

de escrever. Era originalíssima: a escrita não era visível ao operador; imprimia somente maiúsculas e 

números, por meio de almofadas de tinta. A mudança de linha e o retorno do carro eram comandados pelos 

pedais. 

                    Foi esse monstrengo que Henry Mill patenteou em 1714 como “método para imprimir letras 

isoladas ou consecutivas, como na escrita”. 

                    Como toda invenção importante, centenas de inventores reclamaram para si as glórias, mas 

todos eles indistintamente, apresentaram alguma idéia interessante para o seu aperfeiçoamento. 

                    Das primitivas máquinas de escrever às atuais, o caminho é longo e  o  espaço  aqui  é  

insuficiente. 

                    Em 1843 Thuber apresenta um modelo com a mesma aparência primitiva mas que escrevia 

com maior rapidez. Em 1808 Pelegrino Turri introduz o sistema de teclado e em 1837, Raveza patenteia a 

Cembalo-Scrivano com todos esses aperfeiçoamentos juntos. Em 1880 Sholes e Glides apresentam a 

Calligraph, com teclado duplo, maiúsculas e minúsculas e Spiro resolve o problema da escrita visível com 

sua máquina Bar-Lock. 

                    Mas quem resolveu definitivamente o problema das máquinas de escrever foi o brasileiro 

Padre Francisco João de Azevedo, conhecedor profundo de Matemática e hábil mecânico, que depois de 

ser tipógrafo fez-se sacerdote. 



                    Não procurou aperfeiçoar os modelos existentes, aproveitou apenas as idéias, aplicando o 

principio geométrico de que : “ todos os pontos de uma circunferência distam igualmente do centro”. 

                    Construiu com madeira, fios de arame e tipos de impressão a Mecanógrafo que é apresentada 

na Exposição Provincial, Agrícola e Industrial do Rio de Janeiro, conquistando medalha de ouro e menção 

honrosa. 

                    Não conseguindo auxilio oficial para melhorar seu invento, voltou à terra natal – Paraíba – 

onde um americano ofereceu-lhe meios para exploração comercial do Mecanógrafo. A aceitação da 

proposta implicava em sua ida para os Estados Unidos. Dada sua idade avançada e a precariedade da saúde 

Padre Francisco temeu enfrentar a viagem, entregando então, sem a menor compensação financeira, o 

invento, para ser explorado em benefício da humanidade. 

                   Em  1873 a Remington Worh, financiada pelo magnata do petróleo James Densmore, inicia a 

produção em escala comercial surgindo a Remington 1. As restrições ao seu uso são definitivamente 

batidas quando Samuel Clemens, o popular Mark Twain adquire uma, e seu romance Tom Sawyer torna-se 

o primeiro livro cujo original chegou datilografado ao editor. O aparecimento do telefone acelera mais o 

seu uso. A admiravel invenção de Gutenberg colocada ao alcance de todos, torna obrigatório o uso correto 

da Gramática , bem como a grafia exata das palavras incentivando a venda de dicionários. 

                  A invenção da máquina de escrever aproxima a emancipação da mulher. Ela deixa o lar pelo 

escritório. Com seu uniforme próprio, ela causa revolução na industria do vestuário. Todas querem imitar 

aquelas figuras populares dos escritórios, símbolo da habilitação profissional. 

                 Paralelamente, a máquina de escrever, nos escritórios, determinou a falência das fábricas de 

escarradeiras. Nenhum cavalheiro ousava escarrar frente à senhorita datilógrafa . . . Os tempos eram outros. 

                 Não obstante, no mundo dos negócios a letra manuscrita era tão importante que rejeitava o uso 

da máquina de escrever. Por muito tempo a Contabilidade foi registrada por excelentes calígrafos, de 

punhos protegidos. 

                 Até que, melancolicamente, as Escolas de caligrafia foram desaparecendo. 

                 As máquinas de escrever em uso no Brasil tem seus teclados adaptados à Ortografia vigente de 

acordo com os estudos efetuados pelo Dr. Oscar Diniz Magalhães , Diretor da Federação Taquigráfica 

Brasileira. 

                O teclado Diniz Magalhães, como é conhecido, possibilita a ação coordenada das mãos com um 

mínimo de movimentos, usando os dedos de acordo com suas aptidões. 
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                                      SOBRE   GRANDES  PERSONALIDADES.  .   . 

 

 
                             Enquanto o Sebastião, o Gamito e a “turminha” da Gazeta prepara com zelo e amor 

a Edição Especial do Natal, façamos uma Crônica ligeira,exercitando-nos sobre os grandes que nos 

deixaram lições belíssimas de Vida: 

                             Enquanto membro da Orquestra Sinfônica de Milão, em visita ao Brasil, ensaiava um dia 

o grande Toscanini, um trecho difícil de concerto. O ensaio era geral e o regente notava que o jovem 

Toscanini, vez por outra dava em seu instrumento, notas que não pertenciam ao texto musical. Intrigado, 

deixa por minutos o pódio e se dirige ao lugar de Toscanini. Verifica a partitura : tudo regular. Por que 

então aquelas notas exóticas quebrando a harmonia do texto? 

                            Marcou destacadamente o músico. E então pode constatar : durante a execução, uma 

mosca que voava pelo ambiente, sentava, de vez em quando, na partitura do jovem  músico.  

                            Excessivamente míope, Toscanini tocava o que lhe parecia uma nota musical. 



                            Andarilhando pelos arredores de uma aldeia, notou o grande Mark Twain que uns 

operários demoliam a cerca de arame de um cemitério enquanto outros a reconstruíam com  tijolos  e  

argamassa. 

                -           Por que todo essa trabalho? Questionou-lhes o notável escritor. Os que estão dentro, não 

podem sair e os que estão fora não querem entrar!.  .  . 

                            Beethoven eo irmão viviam constantemente em rixas. Um, era sutil demais, imerso no 

mundo celestial da Harmonia. O outro, demasiadamente entregue aos bens materiais e à fortuna. De uma 

feita, para provocar o compositor, enviou-lhe o irmão um cartão postal onde se lia : “ Bernard Von 

Beethoven – proprietário de uma herdade”. Ao que o grande compositor ripostou, enviando-lhe por sua 

vez, seu cartão pessoal : “ Ludwing Von Beethoven – dono de um cérebro”. 

                           De Paganini, a cronica histórica é crivada de episódios exóticos, muito naturais 

contudo,dadoo gênio extraordinário do grande violinista. 

                           De uma feita, foi procurado por desconhecidos que lhe encomendaram uma serenata bem 

viva e movimentada, para um preso politico. O artista executou-a esmerando-se nos seus “vivace”, nos seus 

“allegro” e “piu vivace”. Ingenuamente, enquanto executava seu concerto, em plena madrugada, serraram 

as grades do cárcere e o politico fugiu. Ao pagarem-no pela noitada, confessaram-lhe que o “barulho” era 

para disfarçar a serragem do ferro. Revoltado e irado, Paganini atirou-lhes o saquete de moedas, dizendo-

lhes “ Fiquem com o seu dinheiro! Para barulho, é muito. Para Música é  muito  pouco! 

                         Souberam os estudantes de Oxford, na Inglaterra, que o grande escritor Rudyard Kipling, 

graças a seu indiscutível talento e incrivel capacidade de comunicação através de seus belíssimos contos, 

ganhava dez shillings por palavra que escrevia. As editoras disputavam os seus trabalhos. 

                         Resolveram enviar-lhe, como homenagem, dez shillings e pediram-lhe: “ Mande-nos sua 

melhor palavra”. O escritor respondeu sem mais demora: 

          -             Obrigado! 

                        Uma senhora foi convidada a cantar numa festa, as músicas de Rossini, ali presente. Depois 

de fazer-se muito rogada, aquiesceu. Cantaria um trecho de ”Semiramis”, do autor. Voltando-se então, para 

o compositor, falou-lhe : 

          -             Não imagina o Sr., como estou com medo! 

                        Ao que ele respondeu, irônico : 

         -              E eu, então! .   .   . 

                         Ainda de Paganini : 

                         O grande violinista primava-se pela improvisação. De uma feita, estando o teatro lotado, a 

alta sociedade reunida, executava ele um dos seus conhecidos concertos. Subitamente solta-se-lhe do 

violino a corda Mi. Imperturbável, ele continuou. Logo mais, solta-se-lhe a corda Ré. Nada alterou o seu 

talento. De repente, arrebenta a corda La. 

                          Impossível, o grande artista improvisa, com a corda Sol restante, um dos mais lindos e 

imperecíveis trechos de concerto de que é a humanidade herdeira e depositária. 

                          De Mark Twain, também : 

                          Participava ele, como convidado, de um jantar em grande estilo, em casa de senhores 

reputados como os mais perfeitos e exigentes anfitriões. Ao levar a boca uma colher de sopa muito quente, 

sentiu-lhe nos lábios o calor e devolveu-a ao prato, sem mais delongas. Ao notar que fora notada a sua 

“gaffe” saiu-se com esta : 

           -             Vejam os senhores, a diferença entre um homem de talento e  um  imbecil! O imbecil  teria 

engolido  a sopa! . .  . 
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                                                 ILUSTRES      BOTUCATUENSES 



 

 
                                       Foram dois paladinos. Cada qual a seu modo e formação. 

                                       Identificam-se ambos, na memória dos pósteros, como denodados cavalheiros que 

compuseram suas gestas escudados em acendrado amor. Cavalgaram sonhos; terçaram armas, lutaram a 

dura batalha da imortalidade, levados pelo puro, nobre e grandioso prazer de cantar a sua terra. 

                                      Tinham um só sonho : a grandeza do berço. E para tanto,louvaram-se do próprio 

talento. Construíram contra todas as marés,viajaram todas as caudais, para emergirem,afinal, no remanso 

definitivo da grandeza indiscutível de seu povo. 

                                      Emilio Pedutti – Cresceu, segundo a memória de seus coevos, na rua Curuzu, berço 

histórico da formação da cidade, chamada então, rua das Flores. A poesia, o romantismo de um príncipe 

valente, começa aí. Desde cedo veio-lhe a chama de uma grandeza que lhe adviria, para os seus, e para o 

seu berço. Terçou em vários sentidos as armas do Trabalho. 

                                      Estudou e fez-se homem e se engrandeceu no trato com os homens. Dedicou-se à 

Política. Foi um paladino na grandeza esplêndida dessa ciência. Lutou pelo engrandecimento da cidade, 

com o mesmo arroubo e entusiasmo de seus antepassados. Luta aberta, transparente, honesta, em todas as 

direções. 

                                      Deixou, como coroamento faustoso de sua vida inteiramente dedicada a seu povo, o 

monumento maior dos nossos dias: a então criada Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu, que por si só, é naturalmente, uma Universidade pela multiplicidade de seus Cursos e pela 

indiscutível  importância de suas realizações. 

                                      E como testamento único, original e grandioso – perfil admirável de um Roland 

medieval – uma lápide que atravessará todos os tempos e nos servirá de escudo em todas as ocasiões : 

“Abençôo meu povo. Minha querida Botucatu”. 

                                      Engenheiro Francisco Blasi – Cavalheiro inato, trazendo no sangue a herança maior 

de seus ancestrais : o Trabalho. 

                                      Desde menino alimentou um sonho. Sonho que disfarçava nele o pesquisador, o 

minerador cuidadoso que dá ao mundo essa classe privilegiada dos arqueólogos, cientistas habilidosos e 

capazes de unir o Passado ao Presente, consolidando a corrente de elos que fazem a História. 

                                      Desde criança, deixando quem sabe? A bola e o pião, consumiu suas horas de lazer 

entre escombros. Demolira-se a velha Igreja de São Benedito, no Largo dos Moura e ele, curioso e cheio de 

ideais, encontrou lá uma chave – chave da Igrejinha – para ele mais preciosa do que qualquer outro 

brinquedo. 

                                      Essa chave abriu-lhe, no mundo dos sonhos juvenis, a perspectiva de uma realidade 

palpável : a criação, em sua cidade, de um  Museu  Histórico. 

                                      Desde então, fez-se o paladino de uma Idéia. Como herói medieval, acalentou-a 

pela vida em fora. Deu muito de si : viagens, sondagens, acurada escolha, autenticidade de origens, e a 

coleção de antiguidades foi-se avolumando. 

                                      Passou a vida inteira em busca desse ideal. Não era simplesmente um “hobby” 

como modernamente se qualificam tais coleções. A de Francisco Blasi caracterizava-se por um programa. 

Era o seu testamento : dotar a cidade de um  Museu  Histórica. 

                                      Não mediu esforços. Nem sequer poupou seus bens. Tudo deu para que se abrissem 

em Botucatu, as portas do Museu Histórico “Pe. José Pires da Motta” que hoje é o cartão de visitas de  

nossa terra. 

                                      Emilio Peditti e Eng. Francisco Blasi – dois nomes imortais na Galeria já rica de 

nossos antepassados, que se juntam para a Imortalidade, aos de Cardoso de Almeida, Pinheiro Machado, 

Moura Campos, Dom Lúcio Antunes de Souza, Monsenhor Ferrari, e tantos outros, que fizeram, com 

honra, a nossa História. 

 

                                                                                               (  A  Gazeta  de  Botucatu – 18/12/1987 ) 



 

 

 

                                                           CONTO    DE    NATAL 

 

 
                                               Sua esplêndida juventude, no encanto e inteligência dos vinte e oito anos, 

solteira, egoisticamente bem posta no alto cargo que lhe dava ares de eficiente assessora, opunha-se, 

naquele momento, descontraída e alegre, contra todas as adversidades que lhe barraram a semana de 

trabalhos. Pela primeira vez, via-se em situação singular, estava só, na grande Metrópole  paulistana, 

naquela  Noite de Natal. 

                                              Esse espírito natalino, tão cheio de patético romantismo, repetia-lhe aos 

ouvidos velha frase ouvida da mãe dirigindo-se aos cinco filhos excitados ao redor da Árvore de Natal : “ 

Vão se deitar logo, crianças, que a Noite Santa lhes trará lindos sonhos!” 

                                              Perdera o avião para Mato Grosso, e para a reunião familiar. Um inesperado 

contratempo no Banco consumira-lhe horas a mais de trabalho inadiável. Quando deixou a Sede, pensou 

num programa qualquer, para celebrar sozinha, a Noite Santa. A tarde envolvia-se no vai-e-vem bulicioso 

fazendo das ruas enxarcadas um fascinante desfile de pacotes aos montões, sobraçados entre sorrisos e 

extrovertido papaguear. Garoava ininterruptamente na Metrópole. Ultimou as compras e dirigiu seu carro, 

caminho do apartamento. 

                                              Passou pela Portaria e deixou, entre amabilidades e augúrios, um 

saborosissimo Chianti ao porteiro. Homem prestativo e palrador : 

-     Seu vizinho,o viúvo do andar de cima, procurou pela senhorita. 

-     Por que? Eu mal o conheço! .  .  . 

-     É boa pessoa, sabe? Apesar de esquisito. É tipo traumatizado, o que lhe dá um ar selvagem. Conheço-

lhe o drama. Os jornais da época noticiaram : foi no Interior, onde morava. Os assaltantes precederam-no 

na residência. Quando ele chegou, a casa fôra saqueada e os dois filhos menores, e a esposa, asfixiados  em  

plástico .  .  . Dê-lhe  atenção, não é mau sujeito.  .  . 

-    Tudo bem. História comovente. Mas eu não o conheço!.  .  . Mal cruzo com ele, vez por outra, no 

elevador. Não  se  deteve em  pensares. 

                                          No conchego morno e confortável do apartamento, após o banho repousante, a 

refeição ligeira, tomou de um livro, ligou a televisão e se enrodilhou como gata sonolenta, no sofá macio. 

Lembrou-se com emoção, das alegrias da família reunida naquela hora, na longinqua fazenda paterna, nos 

confins mato-grossenses. Enxugou depressa, uma ameaçadora lágrima a lhe despencar melancolia. Afinal, 

haveria outros Natais! . .  . 

                                         A televisãofalou sozinha, o livro caiu-lhe ao lado.Deve ter passado por um leve 

cochilo. Acordou estremecida pelo tilintar do telefone próximo. Alguma colega naturalmente, sabedora de 

seu repentino transtorno,querendo amenizar-lhe a Noite. Enganou-se. A voz era de homem,incisiva,firme : 

-       Sou seu vizinho do andar de cima. Preciso com urgência dos préstimos da senhorita. Vou descer e 

falar-lhe. Recebeu-o com reservas, porém, curiosa. Afinal, nem o nome lhe sabia .  .  . 

                                       Foi direto ao assunto. Sou médico e a filha de minha faxineira necessita do meu 

socorro. Não há tempo para burocracia de internação. O caso é melindroso e urgente. Meu enfermeiro 

viajou esta tarde. Não há no prédio inteiro, situação como a nossa. Somos sozinhos, e a nossa falta não 

empanaria a alegria de ninguém. Pode ajudar-me? 

-       Mas, senhor! É muita temeridade de sua parte! Mal nos conhecemos e por outra, sou bancária e não 

enfermeira! 

-       Não importa, vai  ajudar-me por obséquio! Falou enérgico. Eu também não a conheço! Tem alguma 

noção de  espírito de fraternidade? 

-          Ela mediu-o de alto a baixo, ofendida; 



-          Mas de que se trata? 

-          Ele moderou o tom de voz; 

-     De um parto. Vamos logo! Leve-me toalhas, agasalhos, no que puder dispor. 

           O que fez, e como o fez, nas horas subseqüentes, não o saberia explicar nunca. Saltara do 

trampolim, pensava divertida e feliz, tempos depois. Criada na abundância, numa atmosfera familiar de 

muito carinho, muita superfluidade, encontra-se de repente, frente ao misero, mundo dos favelados classe 

média, pobreza  envergonhada, penúria, desvalimento humilde sem revolta. 

                                   Sentira de perto o valor de um homem aparentemente selvagem, vizinho arredio e 

mal-humorado, tipo notadamente insociável. Vira-o numa revelação súbita, inclinado delicadamente junto 

a uma paciente mal cheirosa e desajeitada. Assistiu-a com sofrimento, teve cuidados e gestos discretos, 

rápidos, eficientes, de grande cirurgião. Admirou-o na nobreza de uma grande alma. 

                                   Junto dele, obedecendo-lhe as ordens rápidas, sumárias, ela se desconheceu. Naquele 

tugúrio periférico, arregaçou as mangas, ferveu água em latas, trocou pensos, desinfetou ao fogo 

instrumentos cirúrgicos, enxugou-lhe o suor da testa; aninhou nas suas a mão da parturiente, respirou 

sangue, sentiu-se um verme, deprimida, diminuída; sopitou engulhos, reagiu, sorveu em fundos sorvos o ar 

empestado e sufocante da única lamparina a querosene, e pode enfim, como inesperada coadjutora, soluçar 

alto e desafogada, quando o bebê, preso de cabeça para baixo, nas mãos do médico, deu o primeiro berro 

no mundo. 

                                  Era outra mulher. Amadurecera em minutos. Vira de perto, na crueza de uma 

realidade insofismável, o milagre da Vida. 

                                  Já de volta, recostada nos coxins do carro, fatigada, porém, feliz dentro da nova 

mulher que se sentia, ela olhava-o em muda admiração observando-lhe as leves cãs brilhantes que lhe 

emolduravam o perfil sério e cansado. Não lhe sabia sequer o nome e se confiava já à sua grandeza de 

caráter. 

                                Ele voltou-se como que atraído, e mirou-a no fundo dos olhos pensativos. Pela primeira 

vez, sorriu-lhe. Um riso simpático, numa boca severa  onde brilhavam  belos  dentes: 

-         Que lhe pareceu “nosso” filho? A frase resumia tudo. 

-         Esse “nosso” planava todas as formalidades e enriquecia um relacionamento que transcendia 

qualquer convencionalismo. Ela correspondeu-lhe sorrindo, sem palavras. 

                          Em muda linguagem ele a atraiu a si, no legítimo direito de duas almas que se descobrem 

rumo à aurora promissora do porvir. Adentraram a cidade em plena madrugada. O Mosteiro de São Bento 

deu as horas. Era Noite de Natal. 

 

                                                                                               (  A  Gazeta  de  Botucatu – 25/12/1987 ) 
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                            Em plena primavera, o Edson a quem eu muito admiro, nos brinda a todos, com um 

artigo intitulado O ESTRADÃO. Li-o e reli-o. Gostei e me enchi de recordações. 



                                  Creio que todos nós temos, no fundo da memória, um estradão para nos marcar a 

infância. 

                                  De repente,encontrei-me na ponte do Asilo, pois é ali que começa o meu estradão. 

Descalço, calças curtas, suspensórios de pano, dois remendos quadrados nos fundilhos ( remendo novo em 

calças velhas ), bolsos que mais pareciam cartola de mágico de onde podiam sair estilingues, pedregulhos, 

canivetes desbeiçados, pedaços de pão, piões, fieiras e algumas frutas verdes. Posso ver as águas límpidas 

do Lavapés de onde era tirada, naqueles tempos, areia lavada para construções e que forneciam energia 

através de rodas d’água para os moinhos do Vignatti, do Viriato, do Salgueiro, e em cujas represas 

dávamos vazão às nossas pretensões olímpicas de nadadores .  .  . mas acabávamos sempre corridos. 

                                 Pouco mais além, estava o velho casarão da Chácara da Maria do Tenente, onde 

funcionava a Escolinha Isolada das saudosas professoras irmãs Emilia e Elvira Maranhão. A memória nos 

aviva ainda, as crianças cantando um hino de saudação à entrada da Primavera : “Cavemos a terra, 

Plantemos nossa árvore, Que amiga bondosa ela aqui nos será . . .” “ Se um dia voltarmos, pedindo-lhe 

abrigo, ou flores, ou frutos, ou sombra dará .  .  .”. 

                               Mais alguns passos e atingimos a sua parte sombria, sinuosa, para nós misteriosa, que 

nos fazia avançar cada vez mais, para sabermos o que estava além, mais longe, e acabávamos dando na 

Aracatu, Monte Selvagem e Indiana. 

                               O silêncio só era quebrado pelo gemido do carro de bois ou pelas carroças que traziam 

lenha para os fogões domésticos e caldeiras industriais. Os carros, gemendo despejavam o café em côco 

para o beneficiamento na máquina do João Levy. Vez por outra, esse encontro nos obrigava a subir em 

árvores, quando não, para afugentarmos uma cobra corrida a pedras ou então, para dar passagem ao “trolei” 

do Robles, um alemão que beirava seus dois metros de altura, impertigado e nobre, dono da Monte 

Selvagem. 

                               De costumes típicos europeus, ar de colonizador, o Velho Robles era figura imponente : 

trajava-se impecavelmente de terno de linho branco, gravata borboleta, monóculo preso por fita preta ao 

colete, chapéu panamá, vinha sempre acompanhado de um filho quase da sua altura, cara de criança, com 

franginha, e ridiculamente, para nós, de calças curtas. E vinha-nos à mente :- “Sabe, minha mãe disse que 

criança que cresce muito fica boba! . .  . ) 

                              Vez por outra, desviávamo-nos da estrada ( éramos sempre um grupo de moleques ) para 

catar gabirobas no pasto da Justina. Depois íamos tomar banho no riacho, para desespero das lavadeiras 

cujo cantar alegre interrompíamos. A única remanescente hoje, é dona Júlia Paniguel, que então, moça e 

enérgica, nos roubava as roupas deixando-nos de castigo, horas e horas, em trajes adônicos. Quanta 

correria.  .  . 

                               De novo na estrada, um triste trotar cadenciado nos anunciava a proximidade de um 

enterro em rede, vindo da fazenda. Ficávamos impressionados com o defundo cujas formas se delineavam 

perfeitamente na rede, balançando o corpo de acordo com os passos dos vivos. Tremíamos ao soturno 

desfilar pela estrada e, de comum acordo, íamos em bando, seguindo-lhe a marcha. 

                             No cemitério, éramos dos que lhe atiravam os três punhados de terra. Na saída, 

enchíamos os bolsos de coquinhos de que eram pródigas as palmeiras que ladeavam a avenida. De repente, 

tudo acabou. A crise de 1929 tudo desmantelou. 

                            O estradão ficou deserto. Muitos cafezais foram abandonados, o capim tomou conta das 

margens. As rodas d’água foram substituídas pelos motores elétricos. Os carros de bois e as carroças foram 

substituídos pelos caminhões. As casas da fazenda ganharam luz e energia elétrica por isso, as chaminés 

fumegantes desapareceram. As lavadeiras não cantavam mais. 

                            A Monte Selvagem passou-se para outras mãos, e o nobre Robles desapareceu para outras 

terras no Sul. Tudo o que resta desta memória da infância , é o velho rio Lavapés poluído e 

fedorento,vagaroso e triste. O riachozinho da Justina, não passa de fio d’água nojento, exalando o mau 

cheiro dos esgotos. 

                           Mas o que resiste mesmo, é o velho casarão da Escolinha, o estradão poeirento e 

vermelho, e a lembrança dorida dos meus companheiros, pois eu também, Edson, não sei onde andam eles.  



 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 08/01/1988 ) 

 

 

 

                                ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 
                                     ( Eleição do Prof.José Celso Soares Vieira e Dr. Evanil Pires de Campos ) 

 

 

                          Em Assembléia Geral realizada em 10 do andante, no Salão de Conferências do 

Centro Cultural de Botucatu, gentilmente cedido, a Academia Botucatuense de Letras vem de eleger mais 

dois membros para seu Quadro de Efetivos. 

                          Trata-se do Prof. José Celso Soares Vieira, professor universitário de Português e 

Literatura de nossas Escolas, efetivo no Ginásio Estadual “Angelino de Oliveira”. Ocupará a Cadeira Nº 

08, cujo Patrono é o grande escritor mineiro e romancista João Guimarães Rosa. 

                         Outro eleito, foi o Dr. Evanil Pires de Campos, médico e professor de nossa Escola de 

Medicina – Campus da UNESP. Ocupará a Cadeira Nº 19, de que é Patrono o poeta e romancista tatuiano – 

Paulo Setúbal, da genealogia dos Pires de Campos. 

                         Passam a ser ambos, acadêmicos sucessores, eis que as vagas abertas foram, respectiva e 

anteriormente, ocupadas pelo saudoso Dr. Arnaldo Moreira Reis e pelo sempre lembrado Prof. Ignácio 

Loiola Vieira Novelli. 

                        Candidataram-se ambos mediante apresentação de riquíssimo “curriculum vitae”, atendendo 

assim às rígidas determinações estatutárias da Academia. 

                        Enobrece-se assim, a ABL, com dois grandes valores de nossos meios culturais 

sobrelevando-se dessa arte, sua primordial e constante preocupação em selecionar, com a inclusão em seus 

Quadros, daqueles que fazem da Literatura, das Artes e das Ciências seu estimulo maior. 

                        Nascido em Conchas-SP, filho de Luis Carlos Vieira e da Profa. Judith Soares Vieira, o 

Prof. José Celso Soares Vieira é figura de destaque nos meios educacionais. Professor nível III, tem se 

dedicado a estudos continuados sobre a Língua pátria e Literatura Portuguesa e Brasileira, com honrosas 

especializações. Ocupa na UNIFAC, desde 1981, o cargo de Professor deLingua Portuguesa. 

                       Estudioso de nossa crônica histórica, deve-se a ele a pesquisa continuada e a mais completa 

biografia de Angelino de Oliveira, o rapsodo maior de nossa música sertaneja. 

                       Músico e violinista de raro valor, participou desde jovem, de todas as realizações artístico-

musicais da cidade. É hoje professor de violino do Instituto e Conservatório Musical Santa Marcelina e 

ocupa o lugar de “spalla” da Orquestra Sinfônica Municipal local, cuja concretização muito deve ao seu 

entusiasmo e abnegação. 

                       Jornalista e critico musical, o novo acadêmico tem brilhantes páginas escritas na Imprensa 

local e muitos trabalhos literários laureados. 

                       O Dr. Evanil Pires de Campos é figura destacada e benquista nos meios universitários, 

especialista em Moléstias Infecciosas e Parasitárias, com estágios de aperfeiçoamento em outras áreas 

médicas várias vezes cumpridos no Extrangeiro. Professor Livre Docente Pesquisador do ANPq, com 

representações honrosas em suas especialidades médicas. 

                      O novo acadêmico participou, especialmente convidado, de cursos de moléstias infecciosas e 

parasitárias na Faculdade de Medicina da Universidade de Benin, no Togo – África Ocidental. Ministrou 

aulas de sua especialidade. 

                      Participante de estudos especializados na London School of Hygiene and Tropical Medicine 

– em Londres, é possuidor de vários diplomas honoríficos como, entre eles, Membro da Academia de 

Medicina de São Paulo. 



                      Colaborador cientifico dos mais acatados em revistas, livros e publicações médicas, o Dr. 

Evanil Pires de Campos é intelectual brilhante, bastante  respeitado  nos meios  científicos do País. 

                      Tê-los a ambos, na Academia Botucatuense de Letras, é uma grande honra para a instituição. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 15/01/1988 ) 

 

 

 

 

                          VISITA    DE    NOSSA    SENHORA    APARECIDA 

 

 
                      A cidade de Botucatu, tradicional e em sua maioria católica,vem de testemunhar 

momentos de intensa espiritualidade com a visita  da Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida – 

Padroeira do Brasil – que aqui permaneceu por dez radiosos dias de Fé e religiosidade, percorrendo em 

meio a intensa manifestação popular, todas as Paróquias locais. 

                     Numa edificante programação religiosa, daqui partiu às 18 horas de sábado último, iniciando 

sua peregrinação por toda a Diocese, quando depois voltará – em 14 de Agosto vindouro – de retorno à 

Aparecida do Norte. 

                    Toda essa extraordinária arregimentação religiosa faz parte de um imenso programa que vem 

sendo cumprido desde 1985, quando a Igreja proclamou, em todo orbe católico, os dois mil anos de Maria 

Mãe deDeus, ela que concebeu o Filho aos quinze anos de idade, por escolha de Deus e obra do Espírito 

Santo. 

                    Enquanto todas as nações se organizam e se preparam para celebrar, com arrojos materiais, o 

advento do terceiro milênio, o Papa João Paulo II – peregrino incansável no Apostolado da Paz – e homem 

de uma devoção profunda a Maria Santíssima, proclamou o Ano Mariano iniciado no Pentecostes de 1987 

e que se prolongará até 14 de agosto próximo futuro – Dia da Assunção . 

                   Ano inteiro dedicado mais intensamente à Oração, no sentido de trazer todos os povos num 

chamamento ecumênico da Igreja Universal – para a união, a confraternização, eis que somos peregrinos a 

caminho de um só destino : a Eternidade, sofrendo enquanto viventes os mesmos anseios de Paz entre os 

homens, cumpridos humanamente os mandamentos da Justiça e da Caridade Cristã. 

                  Estamos vivendo portanto, num largo e amplo sentido, os dias marianos em que o Chefe 

Supremo da Igreja nos pede um aprofundamento religioso mais sincero, mais fiel, mais vivido no sentido 

da Paz. 

                 Paz entre os povos : que se descontraiam os relacionamentos sempre tensos entre as Nações; que 

se desarmem os poderosos do mundo; que se desativem as funestas armas nucleares capazes de reduzir a 

ruínas inconcebíveis o inteiro planeta. 

                Que e apliquem os avanços verdadeiramente miraculosos da Ciência no sentido útil de sua 

aplicação na terra, na medicina, dando fixação segura às populações do campo e, saúde e longevidade ao 

homem sofredor. 

                Que se organizem roteiros sociais de assistência e valimento ao menor; que melhor se organizem 

os planos familiares e que a educação seja um bem comum de todos. 

                 Que desapareça da face da terra a Injustiça implantada em forma de Poder, fonte perniciosa de 

desigualdade e de revoltas; que se ilumine a criminalidade, levando-se o homem à reeducação para o 

trabalho honesto. 

                 Que se extirpemos vícios capazes de levar a juventude à perdição total, dos crimes, da loucura e 

da morte. 

                 Que pela força da Oração voltem a compreensão entre os homens;a justiça entre os governantes 

e governados; a harmonia social; a paz nas famílias. 



                 Que volte o riso feliz na face da mãe aflita; que retorne aos lábios do pai desesperado, a prece do 

agradecimento. Que a juventude retorne à potencialidade lúcida de sua inteligência e que à criança volte o 

mundo maravilhoso da inocência . 

                 Essa foi, nos planos da Paz Mundial, neste ano mariano de 1988 recém-iniciado, a grande 

Mensagem trazida pela Rainha da Paz, na passagem tão rápida, porém, tão salutar e benéfica a todos nós 

que lhe pudemos tributar de coração, nosso culto, nossa devoção. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 22/01/1988 ) 

 

 

 

                                  CONGRAGAÇÃO   SERVAS   DO   SENHOR 

 

 
                            As religiosas da Congregação das Servas do Senhor estão convidando para o ato 

solene de Profissão Definitiva a se realizar no dia 2 de Fevereiro próximo – Dia de Nossa Sra. Das 

Candeias, às 10 horas, na Catedral Basílica  de Sant’Ana, tendo por celebrante Dom Vicente Marchetti 

Zioni, digníssimo Arcebispo Metropolitano. 

                            Mais uma vez presente, na memória dos pósteros, a imagem inesquecivel de seu fundador 

– Dom Henrique Golland Trindade primeiro Arcebispo de Botucatu que, coadjuvado por Irmã Henriqueta 

Golland Trindade, religiosa da Congregação da Divina Providência de Munster, aqui plantou, na mimosa 

Capelinha do Bairro Boa Vista, a semente admiravel da Congregação. 

                            Desde então, surgiram para edificação e exemplo de todos, essas figuras de hábito 

acizentado, coifa negra na cabeça, presentes em nossos orfanatos, asilo, Seminário, estendendo não só na 

região como em outros Estados, o apostolado rural, a presença evangélica da Caridade. 

                           Do longínquo 15 de Setembro de 1952 até os nossos dias, passaram-se trinta e cinco 

profícuos anos, de apostolado. Hoje, estendem-se as casas em Itatinga, onde as Servas mantém uma 

chácara e servem no Hospital local. No Estado do Rio de Janeiro, elas cuidam, em Macaé, de um Asilo de 

Velhos e em Trapiche, tem a casa de Catequese. Em Uberaba, Minas Gerais, as Servas trabalham no 

Hospital da Universidade Federal mineira. Ainda na periferia da cidade, cuidam elas da promoção humana 

servindo aos bairros mais desvalidos quer social, quer espiritualmente sem outros recursos. 

                           São cerca de cem jovens integrantes da Congregação entre professas, noviças e aspirantes. 

Em 2 de fevereiro proximo serão quarenta e seis Servas que proferem sua profissão definitiva, confirmando 

a inteira obediência ao chamado da vocação que as colocou a serviço do Senhor. Belíssima lição de 

obediência, humildade e trabalho na seara sempre necessitada de Deus. 

                          Soam uma vez mais em festas os coros celestes na anunciação de mais uma vitória da Fé. É 

a Igreja vencendo o mundo na luta sempre aguerrida e constante em sua ação missionária. 

                          Reconhecida pelo Vaticano através da S. Congregação, hoje constitui-se canonicamente a 

Congregação das Servas do Senhor por Decreto formal de S. Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, 

dd. Arcebispo Metropolitano, com a “expressa finalidade de atender à Catequese Rural e às assistência 

caritativa e promocional das populações carentes do nosso Interior”. 

                        O velho sonho de Paz e Bem do franciscano Arcebispo que olhou os campos e sua desvalida 

população com olhos amorosos de Pai. 

                        No calendário da Igreja o dia 2 de Fevereiro celebra a apresentação do Menino Jesus no 

Templo, quarenta dias depois de seu nascimento. Ao recebe-lo nos braços,o santo velho Simeão exclama 

em cânticos de alegria : “ Este Menino será a luz do mundo”. 

                       Essa Luz radiosa que Maria, a eleita de Deus nos deu, na forma corporal de um Menino para 

que toda a Humanidade se rendesse aos seus ensinamentos redentores. Por isso é Ela chamada Nossa 

Senhora da Luz ou das Candeias.  



                       Primeira das Servas do Senhor, Ela atendeu ao Mensageiro Celeste e se submeteu à vontade 

do Altíssimo : “ Faça-se em Mim segundo a Vossa Vontade”. 

                      Quais donzelas prudentes, as quarenta e seis Servas do Senhor que integram a hoje gloriosa 

Congregação, enaltecem-na na data, o vulto singular de Maria, lançando ao mundo hostil e inconoclasta 

dos nossos dias, o repto vitorioso de sua opção por mourejar na seara de cristo atendendo, num total e 

nobre devotamento a todos os necessitados. 

                      Enquanto aqui fora falham as instituições humanas deixando ao total desamparo o homem do 

campo, o trabalhador rural, os favelados, os velhos, os órfãos, os abandonados, os enfêrmos elas, as 

heróicas Servas do Senhor, põem-se em luta, vão ao necessitado, ao que sofre, minoram-lhes as penas, 

acodem-nos na agonia do sofrimento, socorrem-nos com  sua Palavra que é a Palavra de Deus. 

                      A festa das Servas do Senhor é a festa da cidade de Botucatu. Um dos mais ricos patrimônios 

deixados por Dom Henrique e Irmã Henriqueta, a Congregação das Servas é uma das mais gratificantes 

páginas da História Religiosa de Botucatu, no capítulo admirável das Vocações. 

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 29/01/1988 ) 
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                      Há pouco menos de um mês morria Henrique de Souza Filho, o Henfil, cartunista 

internacionalmente conhecido pela excelência de suas charges e mensagens gráficas. Era mais uma, entre 

tantas outras,vitima da “indústria do sangue” no País: sendo hemofílico, tomara transfusões de sangue 

contaminado pelo vírus da Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida, o flagelo deste fim de  milênio. 

                     Assim como ele, centenas de crianças inocentes estão morrendo, vitimas também, dessa falha 

lamentável no campo da Medicina Preventiva, ou seja: a falta de escrúpulo na coleta de sangue e sua venda 

em circunstâncias perigosíssimas para o paciente.  

                    Uma lei surgiu em conseqüência, procratinada até então, no sentido da regulamentação da 

venda do sangue doado e cuja seriedade ameaça inclusive com pena de prisão os contraventores. Mas será 

cumprida rigorosamente? 

                    Malgrado a sua irreversível mortífera conseqüência, será só a Aids a ameaçar o organismo do 

povo? Em 1906 Wiley, nos USA, dava inicio à batalha do alimento puro. Em 1954, o Congresso 

Americano votava a emenda Miller baseando-se na impossibilidade de se obter alimentos puros e livres da 

contaminação por defensivos agrícolas. No Brasil, em 1965 regulamentava-se o assunto pelo Decreto 

55.871, mais tarde, em 1969, revigorado pelo Decreto-Lei 986, de 21 de Outubro. 

                    Em 1970, Zeweig, nos EUA, declara que não mais existem alimentos puros, livres da 

contaminação agrícola. Naquele mesmo ano, em nosso Estado de São Paulo, procura-se com empenho, 

regulamentar o uso de defensivos agrícolas, isso através do Decreto 52.497, de 21 de Julho. 

                    O empenho dos cientistas, dos órgãos oficiais, provam-nos que a saúde pública está seriamente 

ameaçada e que vivemos iniludivelmente, nos tempos apocalíticos. 

                    A organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura ( FAO ) e a Organização 

Mundial da Saúde ( OMS) ambas órgãos da ONU, estabelecem a D.D.A. ( Dose Diária Aceitável ) que o 

ser humano pode tolerar e que, quando ultrapassada, torna-se nociva à saúde. 

                   Em 1971, o Dr. Aristides Cunha Rudge denuncia  na 1ª Jornada Cientificada nossa Faculdade 

de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a presença de inseticidas clorados em rações para aves. Em 

1972, o mesmo ilustre médico apresenta sua tese de doutoramento na disciplina de Inspeção de Produtos 

Alimentícios de origem animal, provando que ovos consumidos em nossa cidade, e procedentes dos 



municípios de Bauru, Boucatu, Campinas, Sorocaba e São Paulo – Cap. ( ovos de granja ou caipira ) 

apresentavam resíduos de defensivos agrícolas em suas gemas: Aldrin, Dieldrin, B.H.C. Clordana. 

                  Em outubro de 1985, treze anos depois, o Pe. Bruno Krentz, Administrador da Granja Santo 

Inácio, em Salvador do Sul, a cém quilômetros de Porto Alegre, sofre fortes dores e inchaço do fígado.Vai 

ao médico e este lhe pede exame de sangue cujo resultado revela que o mesmo contém uma alta dose de 

Aldrin, um organoclorado potencialmente cancerígeno que tem o poder de permanecer ativo por cinqüenta 

anos. 

                  Em consequência, 370.000 ovos foram destruídos e vinte mil galinhas mortas. Pe. Krentza firma 

que os ovos eram vendidos em Porto Alegre mas que poderiam ter chegado até São Paulo, onde os nossos 

feirantes vão buscar produtos que  são vendidos em nossos mercados e feiras livres. 

                  O uso do Aldrin já foi proibido no mundo inteiro há mais de vinte anos. No Brasil, mais 

recentemente, Decretos Federais e Estaduais, proíbem o seu uso. Leis  não faltam. Mas estão sendo 

cumpridas? 

                  Enquanto nos jornais, revistas, publicações cientificas nos alertam e nos provam os efeitos 

maléficos causados pelo uso indevido e inadequado dos defensivos perniciosos : famílias inteiras de 

lavradores mortas por intoxicação, cegueira total ou parcial e outras lesões que invalidam o nosso pobre 

homem do campo, vitima da ignorância , da má-fé ( por que não? ) e da falta de uma fiscalização rigorosa 

na venda dos produtos químicos. 

                 Não só a terrível Aids, mas outras causas criminosas tem se apresentado como uma ameaça de 

genocídio implacável contra as indefesas populações. 

 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 05/02/1988 ) 

 

 

 

                                      PROFESSOR   AFONSO    CELSO    DIAS 

 

 
                              O velho e querido Mestre completa, na segunda quinzena deste mês, seus 

irradiantes noventa anos de idade. Escalada maravilhosa, benção de Deus a uns poucos concedida. 

Exatamente para aqueles que nele creram e souberam trilhar-lhe os ensinamentos. 

                              Vê-lo em sua figura enxuta, lépido e risonho, olho azuis refletindo uma alma admirável 

vem-nos à mente, numa onda de emoção, o Eclesiástico : “ A experiência consumada é a coroa dos velhos 

e o temor de Deus, a sua glória”. 

                             Mestre e Amigo, à evocação de sua figura, todo um passado revive. Para alegria e 

conforto do coração. 

                            Nossa memória reanima, com profunda emoção e saudades, a vasta sala de aula da 

Associação dos Moços Cristãos hoje desaparecida, que intermediava o antigo Seminário dos Lazaristas e o 

então Colégio Diocesano. Lá reuniam-se os jovens que se preparavam para os vestibulares a ingresso na 

Escola Normal. 

                             Fins de Novembro, proximidade das provas,  aulas extras desde as manhãs ensolaradas, 

varando o dia, prolongadas após pequenas pausas de descanso, até o entrado da noite. Quando isso não 

bastasse,  aulas aos domingos sem fim, na residência do Mestre. 

                             Mais jovial e otimista que os próprios adolescentes lá estava ele nos aguardando à porta. 

Mobilizava a própria família para abrigar na sala de jantar, ao redor da ampla mesa, os alunos mais 

promissores. Tratava-se, como ainda agora, da disputa de muitos candidatos para números  limitado de 

vagas. Era necessário conquistar os primeiros lugares. 



                            As horas decorriam num ambiente alegre e descontraido e se tensões havia, as ligeiras 

pausas eram temperadas com D. Arminda ao piano, levando-nos às sonoridades e harmonias repousantes. 

O esforço e a abnegação do casal não tinham medidas. 

                            Os mestres que tivemos eram enciclopédias vivas. E ele, era um deles. Sabia intuir os 

momentos em que a Matemática precisava ser deixada por instantes, para alternar os teoremas, as 

expressões e problemas, com a Cultura Geral. Andarilhava pela História, percorria os Continentes, 

perlustrava a Ciência e, deslumbrados pelo seu saber, engolfavamo-nos nos Conhecimentos Gerais. Cultura 

e Humanismo. 

                            Quando se fazia necessário um mais largo lazer, ele empunhava o violino e, Celso-

Arminda, nos propiciavam autênticos serões musicais. 

                            E veio a vitória final! Seu Externato classificou entre pequenas alternâncias, os vinte 

primeiros lugares. Como é bom recordar agora, esse período encantador que já se foi! 

                            Os filhos casaram-se. Dona Arminda é agora, saudades, mas o velho mestre continua a 

encarnação magnífica de uma alma de escol. Os anos não lhe pesaram. Soube envelhecer sorrindo. Guarda 

para si, os pezares e os acúleos com que a Vida o marcou. É homem de intensa Fé. Católico  praticante, 

tem  Deus  no coração. 

                            Com bateu a solidão com um turismo inteligente, ativo, cheio de observações preciosas. É 

um incorrigivel otimista. Deu-nos a nós dois, seus ex-discipulos – a mim e ao Milton – sabias lições de 

como enfrentar com  alegria e otimismo, os dias que se aproximam, a velhice que nos bate às portas. 

                           Vez por outra, com uns poucos amigos,  refugia-se nas extensões do Pantanal e lá, na 

solidão tranqüila da beleza verde, o livro – seu grande e  eterno  companheiro, lhe faz companhia. 

                           Prolonguem-lhe os Céus os dias admiráveis, querido Mestre e Amigo. Que Deus lhe 

conceda, na paz do Lar, no convívio dos familiares, no profundo respeito de seus ex-alunos e 

correspondentes a eterna juventude da alma, e lhe confirme, no desfilar dos dias, e justo ócio do Mestre e a 

magnífica dignidade do Homem. 
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                                                           O     CONTO     DO    MÊS 

 

 
                     Lá fora, a tarde morria em espasmódicos suspiros. Por entre a vegetação soberba, o sol-

poente debuxava preguiçoso, esguias silhuetas pelo lajedo de pedras rebrilhantes que serpenteava entre os 

canteiros, pondo ainda, com tintas fortemente esmeraldinas, ondulações de veludo no gramado uniforme. 

                         Os pássaros recolhiam-se aos bandos fazendo jorrar das copas frondosas o pipilo estridente 

que marca o fim do dia, e a revoada febril da volta ao ninho. 

                         As flores coloridas com a ardentia do verão rescendiam o ar, e a brisa que parpassava o 

alvo cortinado de rendas trazia cá para dentro, o sutil aroma das corolas.  

                        A Natureza desenhava lá fora um esplêndido e inédito postal que irradiava a vida brotada 

das harmonias do céu. 

           -       É preciso que ele saiba. Mas como dizer-lhe? Monologava o jogador olhando o parceiro por 

sobre as peças de xadrez. 

                        Próxima à porta-janela envidraçada fora posta a mesa do jogo. E os dois homens ali se 

entretinham há horas. Velho costume que se perpetura e os unira por quase cincoenta anos. Único 

entretenimento numa vida árdua de homens do campo. Vindos, um do sul, outro do planalto goiano, velhos 

conhecedores da terra, ali  se encontraram e ali se fixaram comprando  propriedades vizinhas. 



                      Um dia se encontraram junto à divisa, plantando cada qual em seu sítio, duas sibipirunas. Ali 

começou uma amizade que o tempo foi aprofundando. As arvores cresceram e entrelaçaram a ramaria, 

assim como os dois vizinhos se irmanaram. 

                     A família de ambos foi se multiplicando assim como as lavouras foram se enriquecendo. 

Vieram os filhos e cresceram e se entrelaçaram pelos vínculos do amor e do casamento. E os netos 

chegaram formando um só e imenso clã. 

                    A morte, em espaçado tempo, das asposas, marcou nas terras férteis, como anúncio profético, a 

passagem de uma seca esporádica que assinalara, para os dois amigos, uma forte crise. 

                    Assim decorrera, nos longos cincoenta anos, a vida dos dois. Mais fortes as provações, mais 

intima e profunda se arraigara uma amizade sólida e límpida. 

       -         Eu devia dizer-lhe. Mas como? Pensava em seu intimo, mudando as peças, o velho jogador. 

      -     Você hoje está muito distraído, meu amigo! O que há? Reconhecendo a derrota? Principiante não 

joga como você, hoje . Mudou bobamente a Rainha . . . 

               O jogador sorriu enleado. Era o momento, pensou .  .  . 

        -   Estou  mesmo distraído. Há dias estou pensando em trazermos para o nosso xadrez, mais um 

parceiro . . . 

         -     Pra quê? Joga-se xadrez adois! . . . 

         -   Pois sim! . . . É óbvio . . . Mas seria oportuno que tivéssemos, qualquer dos dois, um substituto . . . 

        -   O que você quer dizer com isso! Que jogo é esse de palavras, interrompeu-o desconfiado, o 

parceiro. 

         -   Nada demais! Nosso clube é muito fechado. Ensinei a um dos netos e ele joga muito bem. Vem aí 

de férias universitárias, podíamos muito bem admití-lo em nossa parceira. 

                O contendor olhou-o fixamente, tendo no fundo dos olhos algo assim como catastrófico e 

desolador. Sua intuição foi profunda e envolvente : 

-              O que é que você está querendo me esconder? Fale homem!! . . . 

               O velho jogador encorajou-se : 

               Pois bem, você assim o quer. Venho sentindo há tempos, algumas perturbações, coisa de nada, 

mas que me põem de alerta . . . aceleração do ritmo cardíaco, súbitas e momentâneas  tonturas . . . 

       -      Consulte médico, homem! O que está esperando! 

       -       Já o fiz, sem participar a você, para não preocupá-lo . . . . 

               Houve uma pausa namovimentação das peças. Dir-se-ia que o céu lá fora se ensombrara e de fato, 

a noite chegara. 

               Um grande silêncio dominou o arvoredo e o interior do salão. 

      -     Estou à beira de algo muito grave. Não queria que interrompêssemos nossas partidas semanais . . . 

      -    Não precisa falar mais nada! Respondeu furioso o outro. Uma forte emoção dava-lhe uns tons 

violentos na voz : 

      -        O dia que isso acontecer, não haverá mais xadrez! Não quero substituto! . . . 

                Dois meses depois, a mesa foi retirada para um canto solitário do vasto salão e a caixa de xadrez,  

fechada definitivamente. 

                O velho parceiro, de forma repentina, morrera . . . 
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                                             TRAGÉDIA 

 

 



                     Era um garotinho gracioso e interessante. O olhar preto de jabuticaba madura tinha 

miradas firmes que lhe denunciavam uma inteligência vivaz, filtrada na objetividade das frases com que 

respondia aos que lhe admiravam os cabelos negros encaracolados, os lábios rubros, os dentinhos de leite já 

caídos aqui, ali, e as covinhas da face rechonchuda: 

-                  O ratinho está roendo os seus dentinhos, Maneco? 

-                  Não! Eles estão mudando . . . 

                   Camisinha de algodão com frases coloridas em inglês, enxameavam-lhe o peito bichinhos de 

Disney. Shortinho amarelo, sandálias vermelhas de fivela, deixavam à mostra as muitas equimoses nas 

pernas, um band-aid no tornezelo, resultado de tombos e corridas “de ases” no gramado da esquina. 

                  Seus quatro aninhos não lhe permitiam a freqüência ao pré-escolar do bairro populoso. Brincava 

no degrau de pedras mal juntadas do portãozinho do barraco. Nunca estava só com seus automovinhos 

vindos de segunda mão, sem rodas às vezes, o aviãozinho a que faltava a asa, ou um bichinho de pelucia já 

poida e gasta. Vinham-lhe ao encontro os companheirinhos da vizinhança, sujinhos e espertos. 

                 O bairro era de população densa. Não obstante, mais no alto dos contornos dos morros, 

alinhavam-se já, entre ruas delineadas, largos espaços ajardinados, os palacetes alpendrados com vidro 

raibã nos terraços, e garage para dois ou mais carros. A sub-camada populacional, mais compacta, era dos 

operários servis e seus barracos feitos em madeira, ou lajes cruas outras, ou tijolos à vista, restos de várias 

construções da cidade. 

                Ali se assentava a camada popular sofrida, dos horários das seis da manhã às dezenove da noite. 

O retorno irregular punha pedestres apressados por toda a noite. O Maneco pertencia a esse mundo. 

                Olhada de longe, a vista sinuosa do bairro desenhava um aspecto irregular de fartura e 

pauperismo, de luxo e miséria, num mundo real desequilibrado e incontornável. 

                A chuva malhava as encostas com a pertinácia caprichosa das trovoadas da estação. A lama 

grossa e escorregadia dos morros, cobria, lá em cima, o asfalto escuro e esburacado. Aqui em baixo, o 

depósito do lixo trazido pelas águas era anteparo contra as águas do ribeirão sujo e fétido, extravasado. 

                Agora, nas primeiras horas da manhã, amainara o tempo. Um tímido sol coava-se pelas nuvens 

baixas que corriam o céu. Um tépido frescor surgiu de repente, escancarando as janelas para aentrada 

apressada da luz. 

                Houve um só trovão. A chuva voltaria nas nuvens carregadas que se acumularam densamente. O 

ribombar começou no espaço e ecoou pelas encostas aumentando as  fendas  ameaçadoras. 

                Então, num segundo, a avalanche trouxe de roldão a massa compacta de terra e desabamentos : 

prédios assobradados lá de cima, partiram-se em escombros que desceram em minutos trazendo consigo 

casebres e palhoças. Gritos, estertores, desolação, desespero. Tudo a terra lamacenta cobriu. 

                Após o mudo e desesperado silêncio, a solidariedade dos que restaram. Corpo de bombeiros, 

defesa civil, estranhos, gestos verdadeiros de heroísmo e fraternidade, tudo se confundiu num só 

sentimento : dor. 

                A remoção foi penosa e lenta. A cada corpo encontrado, a explosão da surpresa e do desespero. 

Um bombeiro enternecido, desobstruiu dos pedrouços lamacentos, uma sandalinha vermelha, 

milagrosamente salva, só ela, da umidade e da lama. 

                Pelo meio dia os céus se abriram : uma bocarra imensa, deixou ver lá em cima, bem no infinito, 

um céu azul de pleno verão, pela qual o sol ardente gargalhou seus raios dourados sobre a imensa tragédia 

jacente. 

               Lá bem longe, entre os bramidos do mar, vinha o som roufenho do tan-tan monótono do 

tamborim do Carnaval. Era quarta-feira de Cinzas. 
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                          Estão  se cumprindo hoje, quatro de março de 1988, os vinte e cinco anos de 

falecimento do Sr. Emilio Peduti,figura inesquecível de cidadão e político botucatuense. 

                          Aqui crescido e educado, iniciou-se na vida prática através da carreira bancária, aqui 

mesmo realizando por admirável esforço pessoal, o milagre de ser grande em sua própria terra. 

                          Terra que dignificou e sobrepôs a tudo, cujo engrandecimento se tornou para ele, a própria 

razão de seus dias. 

                          Cidadão e político prestante, deixou seu cunho pessoal em todos os eventos da cidade com 

a limpidez de sua mente esclarecida; com a força ingente de seu trabalho perseverante e com a grandeza de 

seu caráter integro. 

                          Foi político ilibado. Seus gestos e ações sempre se caracterizaram pelo despreendimento 

pessoal. Levou às raias do sacrifício, esquecendo canseiras e males físicos no sobrepujar-se ao conforto e 

lazeres quando, de coração e alma se propunha lutar pelo bem comum da sua Botucatu. 

                          Herdeiro do patriarcalismo latino de que era filho, avocou a si todos os problemas da 

cidade, fazendo-se o defensor e o incentivador de todas as conquistas sociais de seu tempo. Atuou em todas 

as áreas da vida pública, sempre magnânimo, sempre liberal, sempre cavalheiro. 

                         Atuou com Vereador de nosso Legislativo em diversos períodos da política local. 

Companheiro  e  amigo, deixou indelevelmente nos anais da Edilidade o perfil de sua extraordinária 

personalidade inconfundível no trato da causa pública. 

                        Trabalhador e dinâmico, espírito aberto às perspectivas do futuro, assumiu a Presidencia da 

Misericórdia Botucatuense em período assas critico e deficitário. Arregimentou sócios, formou nova 

Diretoria, modificou Quadros, executou ampliações, reformou, aumentou o número de leitos, moralizou e  

entregou a Santa Casa à direção interna das Religiosas. Quando deixou a presidência , após longos anos, 

havia assegurado em definitivo a estabilidade financeira do Hospital que é hoje padrão. 

                        Possuía uma habilidade inata para o trato dos homens e das coisas. Com a crise religiosa 

advinda  da substituição de Dom Carlos Duarte Costa, tornou-se o braço forte de S. Exa. Rvma. Dom Luis 

Maria de Sant’Ana de quem se tornou grande e leal amigo. Seu tino prático, sua natural propensão ao 

convívio contábil, tornou-o o grande colaborador no rápido e seguro reerguimento material da Mitra 

Diocesana. 

                       Católico de berço, a construção da Basílica Menor de Sant’Ana muito deve ao seu denodado 

espírito religioso quando Presidente das obras da Catedral. 

                       Como Prefeito Municipal de Botucatu demonstrou grande tino de administrador capaz, 

honesto, dinâmico, inteligente e operoso. Numa ampla visão  traçou plano administrativo de grande 

abrangência, visando ao aspecto sócio-ambiental da cidade subsidiando com os próprios honorários e 

recursos pessoais, as instituições assistenciais locais. 

                       De visão política extraordinária, soube representar Botucatu em todos os acontecimentos 

importantes da vida nacional. E impôs, com talento invulgar, ao Poder constituído do Estado, a criação do 

Municipalismo até hoje uma força de grande poder nas decisões da governança estadual. 

                      O grande e profundo amor telúrico induziu-o a luta gigantesca pela conquista maior – a 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas  de Botucatu, que levou ao sacrifício da própria vida. 

                     Esse é o homem cuja memória toda Botucatu deve reverenciar num preito de louvor e 

agradecimento pelo que de grandioso e nobre ele nos legou : a perpetuidade de uma cidade politizada até 

então, culta e tradicionalmente intelectualizada. 

                     Ultimo imortal na Galeria sem conta dos grandes Homens que fizeram a nossa Botucatu, e a 

nossa História. 
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                       Enquanto no mundo inteiro os sistemas ferroviários estão ameaçados pelos meios 

rodoviários, aéreos, déficits apavorantes, enquanto economistas clamam pela sua extinção, os japoneses 

conseguiram, em matéria de transporte, o máximo da formula rapidez, segurança, confôrto e eficiência. E 

ninguém duvida que é o povo que mais se preocupa com o trânsito em sua generalidade. 

                       Kakuei Yanaka, Primeiro Ministro do Japão, disse : “ As ferrovias são tanto um sistema de 

transportes quanto ao apoio à economia. Elas constituem um pré-requisito indispensável para promover o 

remanejamento indústrial e a distribuição das populações de nossas cidades superpovoadas”. 

                      Um dos principais problemas a enfrentar pelo japonês, é a topografia de seu país. Constituído 

de três quartos de montanhas, faz com 35% de seus trinta mil quilomentros de trilhos sejam em curvas 

passando por mais de 1.405 quilometros  de túneis. 

                      O Japão é formado por centenas de ilhas, sendo as mais importantes as de Hondo, Shikoku, 

Hokkaido e Kiu-Siu, fazendo com que as viagens de trem sejam interrompidas para viagens de barco. Tudo 

isso não impede que o japonês médio faça 170 viagens por ano; seus trens corram diariamente 80 vezes o 

equivalente à volta ao mundo; que trechos ferroviários sejam congestionados por 700 composições por dia, 

representando o triplo da média mundial gerando um problema de controle de tráfego tremendo, sem 

apresentar acidentes de proporções alarmantes. 

                    A região Tóquio-Osaka, servida pela velha linha Tokaido com sua via dupla sobrecarregada 

por mais de 120 trens de passageiros e 78 de carga por dia, dá mostras da eficiência dos serviços japoneses. 

Lá, há trem a cada 7 minutos. Com todo esse movimento, a rede ferroviária Japonesa – JNR – fundada em 

1872, vem apresentando um déficit acumulado de mais de  três  bilhões de  dolares. 

                   Em 1950, o presidente da JRN – Shinji Sogo disse : “ Não apenas é possivel um expresso que 

faça Tóquio-Osaka em três horas, mas, se não quisermos que a economia japonesa retroceda, isso é um 

imperativo”. 

                  Em 1964, é inaugurada a nova linhaTokaido percorrida pelo bólidos cor-de-marfim e azuis, os 

Shankansen ( trem-bala ) que transporta média de 25 milhões de passageiros por ano, poupando-lhes 63 

milhões de horas de viagem, o que equivale ao acréscimo de 528 mil funcionários à mão de obra nacional, 

aumentando a produção em US$ 370 milhões de dólares, absorvendo assim, indiretamente parte, do déficit 

anual das ferrovias. 

                 Em 13 deste março corrente, o laborioso povo japonês concretizará uma das mais arrojadas 

ficções cientificas da década de 1930 – o túnel submarino – semelhante ao túnel ligando a França à 

Inglaterra, sob o Canal da Mancha, ora iniciado na Europa. Muito embora a ilha Kiu-Siu já há muitos anos 

esteja ligada à ilha de Honshu por um túnel de 3 quilometros e dois andares, esta façanha se reveste de uma 

importância tremenda, dadas a extensão, profundidade e dificuldades encontradas em sua construção. 

               Trata-se do Túnel Seikan, ligando as ilhas de Onshu a Shikoku, separadas pelo estreito de 

Tsugaru, que liga o mar do Japão ao Oceano Pacifico. Essa região conta com fortes correntes marítimas, é 

fustigada por ciclones e furacões que provocam freqüentes naufrágios como o ocorrido em 1954, quando o 

barco Toya Maru naufragou matando 1.150 passageiros. O acidente só foi superado pelo do Titanic, em 

abril de 1912. Aquele desastre provou a inviabilização da construção de pontes. 

              A maravilha arquitetônica tem quase 54 quilometros de túnel com trecho de 23 quilometros a uma 

profundidade de até 90 metros sob o mar, num leito estreito, e comporta dois sistemas ferroviários : o 

convencional de bitola estreita e o Shankansen que fará o percurso de Tókio – Saporo, 900 quilometros ( 

como Julio Prestes a Pres. Epitácio ) em uma viagem de 5 horas e 30 minutos, a uma velocidade média de 

180 quilometros, contra as antigas cansativas 14 horas  de  percurso. 



               Não contentes com a façanha, em abril próximo, inaugurarão três pontes ligando as ilhas de 

Honshu e Shikoku. 

               No Instituto de Pesquisas Técnicas da JNR, em Kunitachi, já existe um protótipo de trem do 

futuro, silencioso sem rodas, que funciona com levitação magnética ( os leitores lembram-se da “Guerra 

dos Mundos”, é aquela conversa ! ) 

              Sem ruídos, fazendo Tókio-Osaka – 515 quilometros – em uma hora – ele encurtará as viagens, 

secundarizando os aviões, e sem os riscos evidentes das aeronaves.  

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 11/03/1988 ) 

 

 

 

                          ACADEMIA    BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 
                      

 

 

                         A partir deste ano, por unânime consenso, cumpre a Academia Botucatuense de Letras mais 

um item de suas precípuas finalidades : a realização de serões acadêmicos ,visando a estudos literários e a 

um mais estreito relacionamento entre seus membros efetivos. É aliás, uma praxe seguida por todas as 

Academias de Letras. Os nossos, já realizados, foram de absoluto sucesso. 

                   O serão é um italianismo de fundas raízes latinas de que se origina o nosso idioma. Prende-se a 

velhos hábitos familiares de leves ocupações após jantar. Tempo ou “sera” ( do italiano : noitinha ) em que 

os membros da família, reunidos, ocupavam-se de trabalhos e bordados femininos para as mulheres, e 

leitura do jornal ou de livros, para os homens, até a hora habitual do dormir. É dos velhos tempos, como se 

vê, em que não havia rádios ou quejandos  meios  de dispersão familiar. 

                   A nossa Literatura Brasileira está enriquecida por páginas admiráveis que retratam o ambiente 

familiar nos serões memoráveis de “ O Plebiscito” e da “Moreninha”. José de Alencar em sua 

autobiografia, confessa o seu despertar literário, ainda adolescente, nos saudosos serões da família, quando 

era leitor muito sensível dos romances lidos ao redor da mesa de jantar, enquanto mãe e tias debulhavam 

em lágrimas as torrentes emocionais  da narrativa  dramatizada. 

                  A Academia Brasileira de Letras reúne-se em sua sede própria, às quintas-feiras e ali, em torno 

da chávena do chá convidativo, discutem-se problemas e questões literárias. Dessas reuniões, usando 

Agripino Grieco de suas farpas contundentes, dizia que eram mais amenidades dialéticas do que realmente, 

o estudo do português dia-a-dia. O próprio Jorge Amado em seu “Farda, fardões . . . ironiza dos encontros 

da Brasileira de Letras, ele mesmo, um acadêmico de fardão. 

                 A Academia Paulista de Letras, em seus encontros semanais, já resumiu em alentados volumes, 

o resultado das tertúlias lá realizadas, com grande e real proveito, como o foram as reuniões em que estava 

na Presidência, nosso caríssimo acadêmico Francisco Marins, secundado pelo Acadêmico Hernâni Donato. 

               Para a nossa ABL, os serões acadêmicos ora iniciados, tem, além de seu precípuo fim de 

incentivar e estudar as Letras, mais o intuito de cordial encontro  de definida confraternização entre os 

acadêmicos, fundindo-se tudo num ambiente de muito entusiasmo, alegria e amizade. 

              Em torno do hospitaleiro cafézinho familiar, estabelece-se o diálogo franco, descontraído e bom. 

Há quinze minutos para o orador da noite expor sua tese. Logo a seguir, a critica bem fundamentada, ao 

sabor delicioso do cafézinho servido. 

              Nossa Academia não tem sede própria. Esses serões programados, realizados na primeira segunda-

feira do mês, tem se verificado na residência dos acadêmicos. Já se realizaram dois, com substancial  

proveito à causa artístico-literária. 

              Em fevereiro último, o encontro se deu na residência do acadêmico Sartori. Foi o orador da noite, 

o acadêmico Monteferrante Netto, que prestou homenagem a quatro personalidades entre antigos mestres e 

amigo.  Desse trabalho, falaremos em crônica especial. 



              Em Março corrente, primeira segunda-feira, o serão acadêmico realizou-se na residência da 

acadêmica Leda  e teve por orador destacado, o acadêmico Aécio, muito aplaudido e admirado. Discorreu 

sobre a Vida e Obra de Heitor Villa Lobos. Trabalho digno de menção especial. Os serões prolongam-se 

até as vinte e duas horas, num clima agradabilíssimo de alto espírito acadêmico. Contam-se entre os 

presentes, convidados e familiares dos intelectuais, que muito honram a reunião. 
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                              Uma sensação de angustia, profunda e dolorosa, despertara-a em frios suores. 

Soerguendo-se do leito adamascado gritou pela serva que lhe refrigerasse a garganta ressequida. O coração 

batia-lhe forte, apertando-lhe as temporas como tenazes de fogo. Tivera um pesadelo. 

                             Cláudia Procula era romana. Deixara a Corte trepidante de Cesar onde o luxo e os festins 

intermináveis dava uma vida cômoda, prazeres sem fim; para afundar-se na Judéia, com o marido que 

amava.  

                             Fora cruel a transição, porém aqui era qual rainha. Poncio Pilatos galgara os planos da 

procuradoria da Judéia, em nome de Tibério César. Não talvez, pelos próprios méritos, mas, por 

indiscutível influência da família Cláudia a que pertencia a esposa. Governava com mão forte, desprezando 

intimamente aquele povo turbulento, obstinado, indócil ao domínio romano, dedicado a um só Deus, 

abstrato, e impoderável  para sua  mentalidade  romana. 

                            Claudia Procula trazia consigo os deuses de Roma, para os quais o culto era um comércio 

de ofertas e compensações. Alma sensível porém, voltada às coisas do espírito, se apercebera da mística 

influência daquele jovem Rabino que tanto abalava o povo judeu com sua palavra inflamada e seus  

extraordinários  exemplos e milagres. 

                            Ela não lhe entendia o idioma mas dentre os escravos do palácio, havia alguns que, 

destemidamente lhe narravam as andanças e os milagres. Chegara-lhe ao conhecimento a multiplicação dos 

pães e dos peixes. O jovem Rabino restituira à viúva de Naim o filho redivivo. No alto da montanha, Ele 

proclamara as Bemaventuranças. Seus deuses pagãos não eram assim! 

                           Havia na multidão lá fora, a ansiedade e o temor. O jovem Pregador fôra mais uma vez ao 

Templo e proclamara-o  a “Casa de meu Pai” acirrando uma vez mais airado farisaísmo hipócrita. Mais do 

que isso, dissera-se “Filho de Deus”. 

                           Ousara desafiar: “ Destruí este Templo e Eu o reconstruirei em três dias . . .” afirmação  

que culminara com a traição das trinta moedas, a prisão no Getsâmani e a Sua presença, acorrentado e 

sofrido, perante Pilatos. 

                           Alma vibrátil e sensível, condoera-se Cláudia Procula ao divisar-lhe, disfarçada por entre 

o reposteiro, o rosto pálido, porém, sereno numa atitude mais digna de um soberano do que de um réu. 

                           Fora-se para o leito, num turbilhão de dúvidas e de crença. No intimo, o coração revelava-

lhe a Verdade enquanto a mente romanizada e fria estigmatizava os sortilégios de Impostor. Ele falara por 

parábolas. O Templo a que se referia devia ter outro sentido que sua mente pagã não atinava. Seus deuses 

romanos eram mais práticos e utilitários. 

                         Aquele Rabino devia trazer uma natureza divina superior aos seus deuses pagãos. Tibério 

César era superior aos seus deuses pagãos. Tibério César era um deus e nem o poderio imenso de seu 

Império dar-lhe-ia poderes  sequer,  para converter a água em vinho! 

                        A noite fora-lhe insone. Entre um momento e outro surgia-lhe na nevoa de um pesadelo, a 

figura serena e sofrida do singular rabino. Não! Não podia ser impostor. Aquele que dissera “ Amai-vos 



uns aos outros como eu vos amei!” ou então : “ Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti 

mesmo!” 

                        A escrava lhe dissera que no Cenáculo, Ele proclamará o seu Testamento assegurando a 

Imortalidade feliz aos que Lhe seguissem os Ensinamentos. 

                       E transubstanciara seu próprio Corpo e Sangue, nas espécies do Pão e do Vinho : “ Tomai e 

comei. Este é o Meu Corpo! Tomai e bebei. Este é o Meu Sangue”. Só um Deus real e vivo, poderia assim 

proceder! 

                       Acalmados os tremores, recobrada a serenidade, Cláudia Procula levanta-se e manda, pelo 

servo, um recado ao esposo em audiência : 

-           “Nada de mal lhe faça a esse Justo!” 

                    Era a sua conversão. A Igreja do Oriente, lhe dedica hoje, a honra dos Altares. 
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                                                                 AKÁTHISTOS 

 

 
                      Com um ineditismo surpreendente, espetáculo religioso de arte e beleza, realizou-se na 

Catedral Metropolitana, em 25 de março transato, a cerimonia do Akáthistos, cuja tradução literal é : “ 

estado de pé”, atitude maior para com a Mãe de Deus. É um hino de louvor à Virgem Maria. 

                         Era o dia da Anunciação para todo o Orbe Católico. Neste ano mariano, e com a intenção 

de unir as Igrejas do Oriente e do Ocidente, foi recomendado pela Igreja Mãe de Roma que em todas as 

Arquidioceses do mundo fosse cantado o poema religioso bisantino assim chamado Akáthistos. 

                        Nossa gloriosa e histórica Arquidiocese, tão rica de valores e vultos que a enaltecem, 

inteirou-se no contexto universal da Oração, tendo à frente S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, 

nosso Arcebispo Metropolitano. 

                       O Akáthistos é um poema religioso que se compõe de imagens absolutamente fiéis ao texto 

evangélico, numa admirável e elegante narrativa da Anunciação ( Ave, Tu que levas Aquele que tudo 

sustenta );  Visitação ( Ave, Tu que plantas a Quem planta a Vida ); Adoração ( Ave, ó Mãe do Sol sem 

Ocaso ); Apresentação ( admirou o arcano desígnio ) e Desterro ( Ave, levantas o gênero humano ). 

                       Parte Dogmática – 1 Os mistérios da Fé ( Renovou o Excelso as leis deste mundo quando 

veio habitar entre nós ). II A Palavra de Deus Infinito ( habitava na terra e enchia os céus. III Como tocha 

luminosa ( a iluminar os que jazem nas trevas resplandece a Virgem Maria. Seu fulgor ilumina as mentes e 

é guía à sabedoria divina. 

                      O Akáthistos é um extraordinário e belo poema clássico grego acompanhado por admirável e 

lírica música mística helênica. Foi escrito em grego e como tal, é cantado na Igreja Ortodoxa do Oriente. É 

composição  poética de profunda  beleza que celebra as glórias de Maria. 

                      Tem muito do teatro grego. Compõe-se de cronistas ( leitores ) ; três coros : Coro A, Coro B 

e Coro C, e com a participação do povo em geral. A par da leitura, dos corais, desenvolve-se como nas 

antigas representações  helênicas,  a encenação. 

                      A peça literária magnífica desenvolve-se preferentemente ao ar livre, como as clássicas 

representações de que se tem memória. No nosso âmbito religioso foi teatralizada com grande empenho no 

recinto da Catedral  Metropolitana. Com extraordinário sucesso. 

                     Para tanto, concorreram locutores de nossa PRF-8 local, grupo de crianças da nossa juventude 

comunitária, belissimamente ensaiadas pelas Revmas Irmãs Marcelinas e os Corais Católicos de nossa 

cidade. 



                    Espetáculo realmente triunfante. Os três coros saíram-se, embora ensaiados numa quase 

improvisação, com brilhante galhardia. Houve inclusive, a participação das crianças ( o povo ) ensaiadas 

pelos Seminaristas de nosso Seminário Arquidiocesano. 

                    Tudo realmente levado e representado com extremos de beleza e arte, sustentando a profunda, 

bela e inédita Louvação a Maria. 

                     Nota de destaque histórico muito importante para nossos anais botucatuenses, é que o 

brilhante poema grego de autor desconhecido, vem do final do século V e foi originalmente traduzido em 

nossa cidade, nos áureos tempos da construção do antigo e não realizado Convento da Ordem de São 

Bento, lá nos altos do bairro Alto, cuja tentativa paralisou-se nos alicerces. Acompanhava as obras na 

ocasião, Dom Luis Lazagna, beneditino erudito e nesse ínterim, traduziu o poema. 

                     O Vaticano aprovou a belíssima tradução e a tornou oficial, tendo sido solenemente executada 

na Basílica vaticana em 2 de Fevereiro de 1982, na presença de S.Santidade João Paulo II. 

                     O fato histórico de sua tradução primeira, para a língua moderna, na nossa cidade, junta-se a 

outras pérolas históricas de que é rica a nossa crônica citadina. 
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                                                                   XV 

 

 
                      Uma das maiores preocupações do homem, desde seu aparecimento na Terra, tem sido a 

medida do tempo. Na Bíblia Sagrada ( Gen. 1 – 14 ) disse Deus : “ Façam-se os luzeiros no firmamento do 

céu, que dividam o dia e a noite; sirvam de sinais para mostrar os tempos; os dias e os anos”. E abençoou 

Deus o sétimo dia e o santificou. Estava criada a semana de sete dias e tudo começou a funcionar numa 

ordem rigorosamente planejada e repetitiva. 

                     Restou ao homem, através de sua observação e evolução intelectual, procurar entender o que 

se passava ao seu redor. Todos os seres tinham seu ciclo de vida. As plantas nasciam, cresciam, 

frutificavam, envelheciam e morriam. Os animais, o homem, também por sua vez, seguiam o seu ciclo 

vital. Ao redor de tudo, ao frio sucedia o calor, aos frutos sucediam-seas flores. A Lua fazia seu giro lunare 

comandava ás águas. 

                    O misterioso relógio biológico, funcionando sobre os animais e vegetais assegurava a vida 

terrena. Milhões de anos são passados até que os chineses apresentem conhecimentos avançados sobre os 

movimentos do Sol e da Lua surgindo daí, o Calendário. 

                    A História registra depois, os avanços dos assírios e caldeus que passaram do estudo da 

Astrologia para o da Astronomia, conseguindo conhecimentos preciosos sobre o Zodíaco. Determinam o 

período de Saros, que é o cálculo matemático para a determinação da época dos eclipes. Dividem o circulo 

terreste em trezentos e sessenta graus e a hora em sessenta minutos. Calculam o ano solar  e o ano lunar, 

com erro mínimo de dez segundos. Dividindo o ano em doze meses alternados esses, de 29 e 30 dias, 

acrescentam a cada três anos um mês suplementar que, no fim de dezenove anos dava exatamente 365 dias. 

                  O homem já possuía bastante conhecimento mas precisava ainda de um aparelho que marcasse a 

medida do tempo. Muito embora as primeiras descrições de um relógio se deva ao sacerdote caldeu Beroso 

( séc. III A.C. ), os chineses já o usava na forma da clepsidra. Os egípcios, por sua vez, possuíam a sua 

barra em cruz. Na Biblia encontramos o tão polêmico relógio de Acaz. 

                 A clepsidra herdada dos egípcios, adicionaram os romanos um calendário que servia para se 

determinar a ronda pelos acampamentos militares. 



                 O califa Harun al Rachid ofereceu magnífica clepsidra ao Imperador Carlos Magno, assim como 

a seu tempo, ofereceu o Papa Paulo I a Pepino o Breve, uma clepsidra semelhante que acionava um 

despertador. 

                 Ainda no Egito, surgiram as ampulhetas que eram relógios de areia que, com a evolução, 

passaram a marcar as horas e as frações menores do tempo. 

                A primeira tentativa de se construir um relógio mecânico é ainda atribuída aos chineses, no séc. 

XI A.C. Coube porém, ao Papa Silvestre II, em 947 D.C. encomendar, em Magdeburgo, o primeiro relógio 

de rodas. Já no século XIV, começam a aparecer nas torres das igrejas da Itália, da França e da Inglaterra, 

os primeiros relógios de rodas cuja força era dada por pesos. 

               Em 1509, em Nuremberg, Peter Henlein fabrica o primeiro relógio de bolso, com um só ponteiro, 

mecanismo para badalar, corda para quarenta horas e números em relêvo para darem as horas mesmo no 

escuro. A curiosidade desse relógio era o emprego do pêlo de porco no lugar da pequenina mola em espiral 

( cabelo ) até hoje usada. São os famosos “ovos de Nuremberg”, dignos de serem vistos. 

               Somente em 1655 é que o astrônomo holandez Cristian Huygen, prosseguindo os estudos de 

Galileu, tornou possível a construção de relógios exatos. Até o começo do séc. XX a determinação da hora 

era feita de acordo com a rotação da Terra, sujeita à influência dos astros, marés e outros fatores que 

tornam esses movimentos  irregulares. 

              Adotou-se então o césio como padrão universal de medida do tempo que será em breve substituído 

pela energia emitida pelos pulsares ( estrelas de fora de nosso sistema solar ) 

             Por ora, contentemo-nos em trazer no pulso um relógio eletrônico à base de quartzo graças a 

nossos amigos orientais, incansáveis desde o principio dos tempos, na demanda acurada da exata divisão e 

medição do tempo. 
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                                O homem entrou no Bar, dirigindo-se como um autômato ao reservado onde o 

aguardavam os companheiros para o baralho. 

                                Estava impressionantemente pálido e apatetado surpreendendo a todos. Só pode 

responder a uma única pergunta com voz contida e trágica : 

-         Vocês não avaliam o que eu vi, agora! 

                                Era seu hábito de velho morador do bairro mais denso da Capital, encostar-se ao poste 

da esquina, saboreando, cachimbo na boca, o trânsito louco. Louco era agora, que o de priscas eras era 

regular, sem correrias, sem violência, num desfile de fords de bigode, chevrolets pesadões, romisetas 

possantes, todos importados, mais exibicionismo da classe média do que motoristas profissionais. Ah! 

Como São Paulo mudou! O bairro tinha ligação direta para a cidade e, de natural, conhecia ele então, num 

simples acenar de mão, os granfinos motoristas da época. 

                              Tudo se transformou num repente, como num teatral abrir-se e fechar-se de cortina para 

a mudança de cenário. Agora, temeridade sua era a de postar-se confiante junto ao poste modernizado de 

luz fluorescente, anexos ao qual, o relógio da praça e os dois outros postes de sinalização do trânsito. 

                              Qualquer dia, um louco no volante lhe leva as pernas, diziam lhe os amigos.  É 

temeridade postar-se assim, na beira da calçada! 

                              Ele se achava a caminho do Bar e por uns momentos deteve-se ainda, no velho hábito, 

junto ao poste da esquina. O cruzamento era terrível, não obstante o pisca-pisca cronometrado do 



vermelho-amarelo-verde. Um tanto lerdo, é verdade, mas moderador da velocidade, indicador seguro para 

a faixa de pedestres nem sempre observada pela esconsa psichê de motoristas irresponsáveis. 

                            Ali, a qualquer momento aglomeravam-se cinqüenta, cem carros incontidos, freadas 

bruscas, buzinas neuróticas. Acidentes eram comuns diariamente. Daí, a permanência eficaz de um guarda 

de trânsito . Para conter os abusos. 

                            O velho morador era a testemunha viva capaz de depor sobre as décadas do vinte e do 

trinta, em oposição aos dias destemperados do presente. Vira aturdido, o refrear rascante dos veículos 

manejados por mãos nervosas, impacientes, em desbocados diálogos de provocação  agressiva. Vira muito 

pedestre apressado,  vitima imprudente de um trânsito sanguinário e cruel. 

                           Mas a cena de hoje, abalara-lhe as entranhas. De um lance, ele compreendeu a tragédia. O 

mudo diálogo entre ele e a vitima tolhera-lhe a capacidade de agir, de pensar. Exigia um lance rápido de 

espirito vivaz, de rapidez de atitude, de dissimulação tática. 

                          O sinal vermelho paralisara o mar de carros. Rente à calçada, parou um Escort finíssimo. 

Dentro dele, com o motorista, quatro homens. Aparência mafiosa nunca vistos antes. No assento detrás, 

entre dois deles, linda  jovem  morena de uns vinte, vinte e dois anos. 

                         Num rápido lance, compreendeu ele o status da moça. Boa aparência, estudante 

universitária, na certa, classe média alta, sem dúvida. 

                         Belo semblante, perfil admirável. Pele e dentes de trato, vislumbrados no tremor da boca de 

contornos carnudos. Cabelos soltos nos ombros, ondulando numa moldura perfeita de mulher bonita. Bela, 

juvenilmente bela e sedutora. Seus olhos, em mudo apêlo, fixaram-se no velho arrimado ao poste. Não se 

conheciam. Mas se entenderam. 

                         Os negros olhos da jovem expressavam claramente um apelo : “ Tire-me daqui!” 

                         Apertada entre os dois passageiros aparentemente tranqüilos, percebia-se que eles lhe 

seguravam, veladamente, os braços. Não se lhes via as mãos. 

                         Tudo, numa fração de tempo. O velho ficou paralisado. Os homens do interior do carro 

perceberam-lhe a fisionomia conturbada. A jovem pálida falava-lhe na angústia do trágico olhar. Ali 

adiante, bem perto, um policial orientando o trânsito. E ele nada pode fazer. 

                         Deu sinal verde. Os carros andaram. E ela se foi, perdida em seu apêlo inútil, tentando 

ainda, pelo visor trazeiro, um último olhar. Nada mais. Tudo passou. 

                        Com autômato, ele entrou no Bar, rumo aos companheiros. Inclinou-se na mesa e soluçou 

alto. A fria e sanguinária ameaça dos homens do carro inibira-o de qualquer ação. E a jovem se fôra para o 

seu trágico destino. Ele presenciara, sem querer, a  um  seqüestro. 
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                                                    JUBILEU DE PRATA 

 

 
                         Dia virá - e não o cremos tão remoto – em que Rubião Junior, mais do que se nos 

afigura hoje em distância, venha a ser subúrbio adstrito à cidade. Já o é, virtualmente. O desenvolvimento e 

o progresso o exigirão. Não sobrará então, o verde espaçoso. Tudo será unido pelo imperativo natural da 

expansão. 

                        Ma conservar-se-á, por certo, como reduto cercado de paz, de silêncio, de estudo. Como as 

famosas  Universidades  Européias. 

                        Por enquanto, apresenta-se-nos como aprazível recanto para o livre exercício da meditação, 

lá no ápice de seus novecentos e oitenta metros de altitude; do pensamento, da investigação cientifica, dos 



ensaios laboratoriais, da técnica cirúrgica, das análises racionais, das lucubrações genéticas, do profundo 

perscrutar cientifico. É o domínio da Ciência Biológica que lá se manifesta pela viva inteligência de seus 

cientistas e sábios e mestres. 

                        Heilderberg nativa, cadinho vivaz onde o Pensamento e o Humanismo concentram no 

silêncio envolvente das alturas serranas a força avassaladora da Inteligência e do Saber. 

                        Topograficamente isolada da rarefação ambiente pela localização inteligente de indústrias 

não poluentes que nos permeiam cá e lá, enxameiam-lhe os arredores chácaras e pequenas herdades, 

silenciosas umas, no amanho pacifico da gleba, palreiras outras, residências ridentes, na azáfama dos fins 

de semana com a inteira família reunida. 

                        Assim é Rubião Junior hoje, centro médico dos mais reputados do País, celeiro farto de 

cérebros privilegiados que irradiam para o mundo as lições da Ciência. 

                        A faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu – assim nascida, que traz infusa 

a sua Universidade – completa seus vinte e cinco anos de magnífica existência. 

                        De parabéns estamos todos nós. Regeu-lhe o nascimento a sábia determinação anterior – 

quando a política era inteligente e honesta – da construção de um Hospital para cura de moléstias 

pulmonares, desativado já em seus alicerces, mercê do próprio avanço da Ciência. Não seria tão somente a 

pureza do clima, a altitude do lugar, o remanso afastado da agitação citadina, a sua causa maior. Há aí, a 

prevalência do determinismo histórico. 

                       Havia também a esplêndida situação geográfica, neste País de imensão de Deus. Centro 

nevrálgico da confluência de três zonas distintas :Alta Sorocabana, Noroeste e Paulista, com evidente 

entranhamento com Mato Grosso ( Sul e Norte ) Goiás e Paraná estendendo-se para o Sul sem limites. 

                       Essa foi, e será sempre, a evidência histórica que faz da nossa Botucatu – do passado e do 

presente – incontestavelmente o pólo centralizador, uma cidade privilegiada. 

                       Guardiã serena do Cone Sul-Noroeste, ligando lá longe, extra-fronteiras, Arica ( Chile) a 

Santos – Pacifico e Atlântico – pela conexão de oito a dez ferrovias desembocando na Sorocabana; 

secularmente plantada na Serra de Botucatu, ela aqui possui a sua Faculdade de Medicina, popular e 

carinhosamente assim chamada, sem que se lhe esqueça, com carinho redobrado, as muitas Faculdades em 

que se desdobra , como autêntica Universidade, com os galhardões merecedores do justo orgulho de que se 

inflam os botucatuenses, heróis viris e autênticos da grandeza desta terra, cuja história tem honrado 

principio. 

                     Cadinho laborioso palpitante onde, em dicotomia com a assistência a mais dedicada e 

abnegada de seus médicos, enfermeiros e pessoal técnico, se junta o mais devotado ensino e pesquisa de 

seu Hospital Clinico que é um mundo exemplar de solidariedade e assistência, a Faculdade de Ciências 

Médicas e Biológicas de Botucatu integra, no conjunto educacional da cidade, da Região e do País, o justo 

cognome de Boas Escolas e Morada da Inteligência. 

                     Nossa Escola Maior está em festas. Jubileu de Prata de nossa brasileiríssima Heidelberg, 

centro admirável de pesquisa, de estudos, de saber, de humanitarismo e despreendimento. 

                    Possa ela, cada vez mais, estender qual matrona amorosa, seus braços protetores à imensa 

região que dela se beneficia no atendimento humano, dedicado, atencioso e atualizado dispensado a todos 

os que lhe batem às portas. 
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                              O sol da manhã estival iluminava as torres da Catedral, dando-lhes verberações 

prateadas. As pontas do arvoredo do Jardim Público exibiam a coloração cromática de seu verde 

esmeraldino. Janeiro quente, de forte verão. 

                              Na sombra do terraço rente à rua, o ancião percorria o “Estadão” do dia, interrompendo 

vez por outra a leitura, para corresponder ao saudar dos que lhe passavam em frente. 

                             Um rapaz atravessou a calçada e chegou-se ao terraço. Tinha todo o característico do 

estudante em férias : chinelos rotos nos pés; calças descoradas, camiseta limpa, mas puida pelo uso; barbas 

crescidas, cabelos compridos, revoltos. Aparência boêmia nos seus vinte anos, se tanto. Belos olhos 

escuros inteligentes. Pele amorenada clara, traindo boa origem. Às costas, a mochila. 

-        O Sr. pagaria por um desenho artístico? O ancião dobrou calmamente o jornal. Assentou melhor os 

óculos por sobre o nariz e olhou-o atentamente. De um só lance, observou-o com  interesse. 

                        O rapaz devolveu-lhe o olhar inquisitivo, respondendo à pergunta implícita : 

-           Eu sou do Interior, mas moro em São Paulo, onde estudo. O ancião continuou olhando-o com 

curioso interesse ; 

-                Você é artista? 

-                De certa forma, sou-o. 

                     O ancião agradou-se da resposta. Gostava das frases bem feitas, corretas. Não era um 

intelectual mas a sua inteira vida, de artesão modesto da navalha e pente, fizera-a nas boas leituras. Tinha a 

linguagem correta do “Estadão”, velho companheiro desde os tempos distantes da juventude. Embora sem 

estudos, sua bela inteligência apurara-se no bom convívio. Afizera-se aos ambientes seletos. Sua flauta, era 

músico, também, iniciada nos oito anos da infância, levara-o ao bom nível de professores e juizes, no 

Clube da cidade. 

                      Era, na natural simplicidade, um homem inteligente, lido. Agradou-se do rapaz e alimentou 

conversa. 

-             Você estuda Arte, em São Paulo? 

-              Não! Faço Engenharia. Mas nas férias, saio pelo Interior, a desenhar e a fazer Arte,  com o que 

junto um dinheirinho que me ajuda, pelo ano a dentro, a custear os estudos. Além do mais, trabalho na 

capital. Guio caminhões de bebidas, aos sábados, na distribuição aos consumidores. 

-            Belo exemplo! . . . 

                      Trocaram ambos, um sorriso  amigável de compreensão. 

                            Fizeram o acôrdo. Cinquenta cruzeiros por um quadro artístico. 

-            Nu, perfis, natureza morta, paisagem, quadro sério? O que escolhe? 

-            Quadro sério, ripostou o ancião. 

                            Imediatamente o rapaz sacou da mochila a prancheta, assentou o papel com percevejos e, 

arrimado toscamente à mureta, começou os traços do desenho. Não quiz entrar para o terraço. Do parapeito 

o ancião observava-o sem poder sequer advinhar o que desenhava.  Mas manteve o diálogo. 

                  “ Antigamente, os Conservatórios na Itália, expediam seus alunos pelos fins da semana, 

destacando-os para as residências senhoriais, onde, a troco de um almoço, distraiam os comensais e a elite 

com sua música de mestres. Foi assim que Bellini compôs a ária belíssima de sua “Casta Diva”. Sabia?” 

-          É .  .  . Eu sou mais ou menos assim. Muitos colegas reúnem-se nas praças em São Paulo, e fazem o 

mesmo. Eu  prefiro, viajar. E conhecer  as pessoas.  .  . 

                       O diálogo foi-se prolongando para os minutos que corriam. Céleres, eles se escoaram : “ 

Pronto. Aqui está sua encomenda!” 

                       Destacando rápido da prancheta o quadro que desenhara, ali estava, frente ao ancião, uma 

perfeita cabeça de Cristo, de perfil : faces maceradas, olhar mortiço, cabelos desgrenhados caídos sobre os 

ombros, uma coroa de espinhos cravada na fronte. Perfeito. Trabalho admirável de um verdadeiro artista. 

Estusiasmou-se o ancião “Triplicou a oferta. 

                       O rapaz agradeceu. Nunca fora assim valorizado a sua errante  boemia! 

                       Ia sair, se afastar, quando o ancião o chamou : - “Falta aqui, o nome do Autor!” O rapaz 

voltou. Em traços ligeiros apôs : “ Paulo – 8/01/1976” 



                      E se foi. 
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                    Igualando-se ao produto argentino, chega finalmente ao mercado consumidor, depois de dez 

anos de experiências, plantios, e algumas desilusões, a maça Fuji que alcança este ano uma produção 

equivalente a trezentas mil toneladas. 

                   O Estado de Santa Catarina lidera a produção com cento e oitenta mil toneladas da safra. 

                   Na análise desses dados, verifica-se a importância do produto na economia nacional e a sua 

franca entrada no prato do dia da mesa do cidadão comum. 

                   Ela adaptou-se ao meio ambiente brasileiro, e passa a ser daqui por diante, fruta comum na 

merenda escolar, acrescentando ao seu histórico as suas ricas propriedades alimentícias, além de suas 

virtudes medicinais. 

                  Na Republica portenha, uma maça consumida à noite, assegura distensão dos nervos e sono 

tranqüilo. Essa receita é encontradiça nos livros de receita culinária da dona de casa fiel aos seus pratos. 

                 A maça tem uma grande importância na História da Humanidade, nos muitos aspectos que a 

estudemos. Senão, vejamos : 

                Na RELIGIÃO – a Bíblia Sagrada – Gênesis registra o primeiro drama no Paraíso : Adão, Eva, a 

serpente e a maça. A primeira dentada e a sentença fatal : - “ Tu és maldita entre todos os animais e feras 

da Terra. Andarás de rastos e comerás pó todos os dias de tua vida. Porei inimizade entre ti e a Mulher. Ela 

te pisará a cabeça e em vão, tentarás morder-lhe o calcanhar!” 

                Para a Mulher :- multiplicarei teus trabalhos, e teus partos serão dolorosos”. 

               Para o Homem :- “ Comerás o pão obtido com o suor do teu rosto até que te volvas à terra de que 

foste tomado : tu és pó e ao pó retornarás”.  

               Desde então, a folha de parra foi a primeira vestimenta.  

               NA HISTÓRIA :- Guilherme Tell, herói lendário da Suíça, contribuiu para libertar sua Pátria do 

jugo da Áustria, recusando-se a saudar o chapéu ducal colocado na Praça Altorf. É preso por isso. Gessler, 

sabia-o exímio arqueiro e dá-lhe a mais cruel das sentenças : atravessar uma maça colocada na cabeça do 

próprio filho. Guilherme consegue-o. Com uma precisão suíça inigualável . Essa façanha patriótica tem 

sido a fonte de inspiração para músicos e poetas. Schiller dedica-lhe uma das páginas mais lindas da poesia 

dramática. E Rossini, uma ópera extraordinária em quatro atos. 

              NA  FISICA  -  Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo e filósofo inglês, sentado debaixo de 

uma macieira, filosofando nas teorias de Kepler, observa a queda de uma maça e, levado por esse pequeno 

incidente, passa a refletir sobre a força singular que atraia todos os corpos para o centro da Terra. Estava 

descoberta a lei da Gravitação Universal. 

             NA  FABULA – Quem não ouviu falar de Branca de Neve e os Sete Anões? E do Espelho Mágico 

e da Madrasta cruel? Pois bem : Branca de Neve, a salvo na cabana dos Anões , aceita da velhinha mendiga 

cansada, que lhe bate à porta, uma maça enfeitiçada. E o que aconteceu? Ao primeiro bocado, engasga e cai 

desfalecida. Só se reanima e sara, ao beijo do Príncipe Encantado e se casaram e foram felizes para sempre. 

             Essa é a preocupação remota das mamães de todos os tempos, ao recomendarem a seus filhinhos 

que nada aceitem do que lhes oferecem na rua ou  na praça escolar, os desconhecidos que passam. 

             NA CULINÁRIA  UNIVERSAL – Quem resiste a uma torta de maças? 



             Como a uva e como o milho, ela vem desde o principio da Humanidade. Mas traz consigo aquele 

travo especial de malícia e argúcia, a ponto de inspirar Victor Hugo, que dela deixou uma frase lapidar : 

         “ Na Religião, na Fábula, na História e na Ciência a maça tem um papel misterioso e singular. Uma 

maça perdeu o gênero humano ( pecado original ) uma maça fez perder Tróia; Uma maça salva a Suíça, 

uma maça revela ao mundo a gravitação terrestre. Aí está o poderoso sabor da maçã. 
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                                 O ritual era realizado todas as segundas-feiras. Ia-se à casa de Tia Justina levar-

lhe o mantimento para a semana. 

                                 Nossa tia-avó – Tia Maria – exercitava-nos na prática da caridade . Éramos ao todo, 

uns seis ou oito primos reunidos para a peregrinagem. Binoca, Zezinho, ( mais tarde Pedretti Neto ), 

Cláudio, Antoninho, Fausto, Dêde e às vezes, o Mario. 

                                O cabaz recheado era pesado demais para a garotada de oito a doze anos. Então, Tia 

Maria distribuía os pacotes, de modo a levar cada um, uma necessidade : arroz, feijão, açúcar e na cesta 

portuguesa o pão feito em casa, os doces, os ovos, as frutas e mais, tudo fechado pelas duas asas curvadas 

derecipiente. Com uma recomendação : não abrir e nem tirar. 

                               E lá íamos, na parolagem pitoresca de crianças. Naquele tempo, o Casino exibia as 

quartas-feiras favorito da garotada que grimpava as ruas íngremes do bairro Alto, levando o mantimento a 

Tia Justina, entre comentários  heróicos de D’Artagnan. 

                               No geral, manhãs ensolaradas. Passava-se obrigatoriamente pelo Ribeirão Lavapés. 

Parada obrigatória. Deixava-se a ponte e descia-se pelas margens, os meninos com a latinha vazia de massa 

de tomate que enchiam com os guaruzinhos pescados a mão. As meninas descalças, molhando os pés na 

correnteza cristalina e acariciante.Breve pausa. De novo, a retomada do caminho de Tia Justina. Havia  uns 

quarteirões adiante, a Biquinha, ou melhor, o Chafariz. Então, dava sede em todos. Descia-se de novo a 

rampa e lá nos dessedentávamos. Para retomar o rumo, andejava-se pelas ruelas poeirentas e vermelhas do 

sol. 

                             Nunca entendemos bem o relacionamento da Tia Maria com Tia Justina. Nunca fora 

escravocrata e mantinha fielmente a proteção da ex-escrava. Essa talvez, fora a herança que lhe coubera 

quando viúva . Tia Maria herdara do velho Pedretti, sócio de Aleixo Varoli na fábrica de bebidas e licores, 

o casario que lhe rendia aluguéis e uma chácara, lá nas alturas da hoje capelinha de Santo Antonio. Essa 

chácara, fizera parte de imensa fazenda de café, desaparecida. Talvez daí tivesse surgido Tia Justina. A 

amizade das duas era profunda e bela. 

                           O casebrezinho de Tia Justina ficava num barranco, frente ao armazém dos Cechetti 

Ferrari. Minúsculo, apertado em um quarto miserável de dura enxêrga, figuras de santos pelas paredes, um 

São Benedito em tosco pedestal rodeado de flores artificiais descoloridas e enegrecidas pela fumaça do 

fogão à lenha que Tia Justina mantinha aceso o dia inteiro. Era a única luz na miséria reinante. 

                          Tia Justina era uma preta velha, de carapinha branca como algodão, sempre oculta pelo 

lenço vermelho de rosas multicores, que emoldurava um rosto rechonchudo, negro brilhante como pixe. 

Sempre sorridente, mostrava os dentes grandes, perfeitos, conservados ainda, amarelecidos agora no eterno 

sugar de um cachimbo de barro fedorento e ardido. O busto rotundo exibia-se no negror da pele luzidia, por 

entre as rendas e babados do decote ousado que entrevia a curva dos seios ainda macios e redondos, que 

haviam  amamentado tantos bebês da Casagrande.  .  . 



                         Blusa caída nos ombros, deixava Tia Justina entrever feia cicatriz que lhe descia do pescoço 

ao seio esquerdo. A marca era visível e impressionava : a pele cicatrizara mas um vergão vermelho e 

saliente denunciava grave ferimento.- Que é isso, Tia Justina? Perguntava-lhe a meninada curiosa. 

-       Não é nada, meus filhos. É um, dentre os muitos sinais de escravo . .  . 

                         Eternamente sentada em tosco tamborete, paralítica, Tia Justina abismava-se em cisma, 

olhos volvidos para o imenso vazio de uma vida escrava.  Fora bela, por certo, pois que ainda o era. No 

rosto redondo, gorducho os olhos grandes, arregalados, fitavam as crianças com amor. No seu sorriso, duas 

covinhas afundavam-se nas faces reluzentes. 

                        A marca do tempo não lhe apagará a beleza da antiga mocidade. Nem a memória lhe 

evanescera os arroubos da juventude. Devia ter sofrido  muito. 

 -             Tchau, Tia Justina!  Até segunda! 

-              Até logo, meus filhos. Até mais! . .  . A benção  pra Tia Maria! 

                       E lá íamos de volta, a caminho da casa. No barraco humilde, dois energúmenos – seus filhos 

– num segundo, como lobos vorazes, arrebanhavam-lhe as prendas recebidas. Todo mundo sabia, mas não 

lhe negava ajuda. 

                       Os anos de escola nos deram o quadro triste da escravidão. Ensinaram-nos as lutas e as 

divergências pela sua extinção. Teorias sociais, econômicas, políticas. A Poesia e o Romance deram cabo 

da escravidão. 

                       Mas na memória da menina que levava com os primos,  mantimentos a Tia Justina, nunca se 

diluiu, numa intuição puramente feminina, a imagem daquela cicatriz enorme, causada por afiada 

punhalada, num  drama  que nunca teve narrador. 
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                                   Como as andorinhas no verão, retornam à nossa cidade, neste final de semana, 

por um período de três dias, os Canarinhos do Colégio Coração de Jesus de São Paulo. 

                                    São perto de quarenta crianças, de sete a treze anos, meninos e meninas, que sob a 

regência do Irmão leigo Salesiano – maestro João Ferreira dos Santos, complementam sua educação de 

primeiro grau, com a formação artístico-religiosa, constituindo-se um Coral que atua desde há trinta e cinco 

anos, participando de festivais escolares, shows radiofônicos, teatro e televisão. Tem dezenas  de discos 

gravados, inclusive com o renomado cantor Roberto Leal e o querido Roberto Carlos. 

                                   O Coral é um encadeamento de pais e filhos, na longa sucessão dos alunos do nobre e 

já tradicional Colégio Coração de Jesus, da Capital. 

                                   Eles já estiveram aqui uma vez. Cantaram, dansaram, representaram, polarizando a 

criançada botucatuense que se rendeu cativa, firmando vínculos cordiais com os pequenos e grandes que se 

tornaram seduzidos de sua graça, sua disciplina, do seu encanto pessoal  e de música suave, piedosa e 

alegre, descontraída e educada. 

                                  Passarinhos não cantam, gorjeiam. E o trinado suave, gracioso, cheio de harmonia dos 

canarinhos, conquistou Botucatu. Não se trata de intercâmbio, porque, infelismente sob o ponto de vista 

musical nada temos ainda a transacionar, malgrado as tentativas baldadas de Pe. Ludovico nesse  sentido, 

ele que tanto se dedica   às nossas  crianças. 

                                 Em compensação, os Canarinhos saborearão em Botucatu que os recebe de braços 

abertos, da cordialidade do povo que lhes oferece, em troca dos momentos musicais que iremos viver, as 



amenidades do clima, desintoxicando-os por breves momentos, dos ares poluídos e empestados da 

Metrópole. 

                                 Gozarão do verde hospitaleiro e sádio do Santa Marcelina, recanto aprazível e 

acolhedor, onde à sombra reconfortante de seu arvoredo secular, poderão brincar, nadar, folgar e se 

retemperar em seus trinados sonoros de Canarinhos  cantantes. 

                                 O coração dos botucatuenses abre-lhes as portas para que aqui eles se sintam num 

vergel acolhedor de pôres-de-sol brilhantes, manhãs alegres, céu infinitamente azul profundo, num 

horizonte amplo e iluminado a ecoar-lhes o  gorjear de avezitas  de  Deus. 

                                 O programaa se desenvolverá extenso e rico. Serão filmados nos pontos mais belos e 

sugestivos da cidade : Vale do Sol, Véu de Noiva, Morro de Santo Antonio de Rubião Junior, tendo por 

fundo natural o nosso conjunto arquitetônico da Faculdade de Medicina, gloriosa em seus vinte e cinco 

anos de existência. Se luar houver, farão serenata às autoridades Municipal e Religiosa. 

                                 Serão recepcionados pelo Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Silveira, e pelo Sr. Álvaro 

Ciriliani, benquisto empreendedor responsável pela beleza panorâmica sem par do Vale do Sol – a Tebaida 

botucatuense, onde em comunhão com a paisagem verde elevarão aos céus a suavidade  de  seus gorjeios  

de canarinhos. 

                                Estarão cantando e gravando em plena beleza serrana, lá no Véu de Noiva, juntando às 

harmonias das vozes, a harmonia criadora  da Natureza. 

                                Na Fazenda Cascata, aguarda-os com requintes de carinho e acolhida, o casal Braz-

Rosita Pedutti Nogueira, quando então, irradiarão na alegria da almazinha infantil, seu canto cheio de 

lirismo e beleza pastoril. 

                               Nessa revoada brilhante de formas, cores e harmonias, os Canarinhos do Colégio 

Coração de Jesus serão os embaixadores de Deus na missão enobrecedora de trazerem a todos a mensagem 

da Paz, da fraternidade e do Amor, pela graça que irradiam, pela alegria que dimanam e pela Música 

admirável com que a todos seduzem.  

                             Sejam benvindos! 
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                          Felino gracioso, silencioso, inteligente, asseado, flexível, mamífero, carnívoro, 

animal doméstico, destruidor de ratos, rebelde, dificilmente concorda em fazer o que o homem deseja na 

hora certa, e por isso, é quase impossível amestrá-lo para espetáculos circenses. 

                          Quando adentra nossas casas faz um reconhecimento, escolhe o lugar em que vai ficar para 

o resto da vida, pouco se importando com a opinião positiva ou não, do dono e patrão. Nos primeiros meses 

de vida tem uma graça natural que a todos cativa. Dêem-lhe  um novelo de lã ou uma bola e ele faz 

gracinhas irresistíveis. Mais tarde, adquirindo hábitos noturnos, sua característica, come e dorme de dia. À 

noite é outra história. 

                         Sua origem perde-se na penumbra dos tempos. Já foi deus no Egito, perseguido e torturado 

na Idade Média, quando nasceu a lenda de que ele tem sete fôlegos e que, sendo preto, dá azar. Conviveu 

com Papas, Cardeais, escritores, poetas, artistas, ricos e pobres e miseráveis. 



                         Sua vida é cercada de fábulas e lendas. Esopo deu-lhe voz e fala e cantou-o como a imagem 

da malícia, do egoísmo, da infidelidade. Trilussa fê-lo  socialista destacando-lhe a argúcia ousada e cínica. 

                         A sabedoria popular perfila-o em vários axiomas : “Gato escaldado tem medo de água fria”. 

“A noite todos os gatos são pardos”, “ Fez o trabalho escolar com a mão do gato”, e assim por diante. Há 

ainda, aquela expressão : “ o pulo do gato”. Ou outra : “ na hora de amarrar o sino no pescoço do 

gato”,como símbolos da hipocrisia e da deslealdade. 

                        É muito útil nos depósitos, estábulos, restaurantes, lojas, teatros, cadeias, igrejas, navios, 

aparecendo desde há tempos como necessário à suspense nos filmes de terror. 

                        O Gato Felix está completando sessenta e cinco anos de astro. Há muito tempo vem, segura 

mas lentamente, invadindo as telas de cinema e TV onde impera através do desenho animado. Quem é 

capaz de interromper uma criança quando ela assiste ao Tom e Jerry? Suas diabruras na tela ou na vida 

real, são incríveis! 

                         O Teatro Municipal em São Paulo, os  conserva como defesa contra os ratos que invadem 

de freqüente os camarins, roendo roupagens riquíssimas de Traviatas e de Rigoletos. Assim é que, há 

alguns anos atrás, estreava em São Paulo famosa soprano lírica japonesa, autêntica Butterfly, quando na 

ária “ Um bel di vedremo . . .” aparece no palco de improviso, dono da cena, gracioso gatinho branco 

rajadinho de preto. A voz da Mitsuko e o “ à vontade” do felino, dividiram entre si, os aplausos do público. 

                        No ano passado, durante uma viagem de avião um gato escapou da gaiola onde se achava, 

fazendo um turismo clandestino ao redor do mundo até ser descoberto e devolvido à dona, através de um 

tratamento vip. 

                        Quem leu o livro “ O Diário de Anne Frank”, percebe que na hora de maior suspense, 

quando a família está para ser descoberta pelos nazistas, no sótão da casa do holandês, ouve-se um barulho 

estranho, aguçando a atenção dos alemães que já iam remover o móvel que ocultava a passagem para o 

esconderijo. Aí, um gato miou. Os soldados riram-se, relaxaram a busca e se foram. Sem a interferência do 

gato, jamais teríamos no mundo, o diário da jovenzinha judia. 

                        Neste mês de maio, a publicidade colecionou várias sensacionais do gato : 

                        O Prefeito de Santos, convocou novos funcionários : os gatos. Para o extermínio dos ratos 

que infestam os jardins, praças e logradouros públicos. No dizer de S.Exa., não quer funcionários melhores: 

não reclamam, trabalham dia e noite, não pensam na URP, não fazem greves, não requerem  licença-

gestante, nem tiram férias. 

                        Em 19 último, um gato eletrocutado salvou a agonia do Esporte Clube Portuguesa que 

perdia o jogo de um a zero. 

                        Em 20, morre na Inglaterra, Wibeforce, o gato da primeira ministra Margareth Tachter, 

morador há 15 anos na Downing Street 10, defendendo a ministra dos ratos enquanto ela defendia a política 

ultra-marina inglesa. Insensível e durona, a Mulher de Ferro inglesa, consternou-se com a morte do 

bichano. 

                        Em 24, Bem Rea, de oitenta e dois anos, bilionário britânico morre deixando treze milhões 

de dólares ( sete milhões de libras ) para a organização de uma sociedade de proteção aos gatos. Possuía ele 

só, quinze gatos domésticos. 

                        E o mundo procurando acertar os direitos humanos! 
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                        Foi humilde e bom. O seu “sim, senhora!”, “Não, senhora!!”, “ Ao seu dispor, 

senhora!” era como que a subserviente excusa por ser preto e estar convivendo com os brancos. Todos o 

consideravam como boníssimo rapaz, prestativo, cheio de mesuras. Ah! Não fosse ele filho de Dona 

Gabriela, a mais simpática e doce velhinha que se conhecia, a rezadeira das novenas para as chuvas, do 

Lavapés. A humildade do preto não lhe tirava o vezo alegre e espirituoso, que o humor e o espírito, todos 

os negros cultivam e deles se valem com propriedade e muita graça. 

                            Era negro retinto. Alto, magro, flexível espigadão. Moço ainda e era já viúvo. Viúvo 

impenitente. A mamãe controlava-o demais e o prendia nas barras da saia, dizia ele desculpando-se perante 

os colegas. E o bom menino não se aventurava a trazer-lhe uma nova nora. Trabalhador a toda prova. Já 

descobrira de há muito o gênero de atividades paralelas. Era, de primeira mão, funcionário público federal. 

Condutor de malas. A mais simples e apagada das categorias funcionais. E no entanto, tão importante e de 

tanta responsabilidade. Viajava continuamente, levando as centenas e centenas de malas que distribuía a 

cada Estação e recebia outras, com destino à Sede. Seu percurso era de quinze a vinte horas duas vezes por 

semana, tendo em suas mãos a segurança de cartas, encomendas, valores, a renda das Agências, o quinhão 

de selos  para cada uma delas. 

                            Dentro do carro-correio, a marmita para dois dias ao lado, enrodilhado em cobertor gasto, 

sofrendo frio e o desgaste das noites mal dormidas. 

                            Fora do turno, era pedreiro e dos bons. Habilidoso, responsável, cumpridor dos 

compromissos assumidos, trabalhava de sol a sol. Sua especialidade eram os telhados. Uma cobertura de 

casa por ele feita, era a garantia solene de nenhum desvão, perfeito acabamento, nenhum deslise de telhas, 

nenhum deslocamento de ângulos ou cumeeira. Nenhuma goteira. 

                           Apelidaram-no João Cabrito. Talvez pela destreza e agilidade com que grimpava, como 

cabrito montez, as alturas. 

                           Muitas casas da cidade beneficiaram-se de sua eficiência, do seu zelo de artezão honrado. 

Bem assim, muito casebre de pobre solidificou-se pelo seu trabalho gratuito. 

                           Do alto dos telhados, chapeuzinho surrado na cabeça contra os ardores do sol ou do vento, 

lá do alto ouvia-se ainda, ao passar na rua um transeunte conhecido, o seu : “ Bom dia, meu senhor!” 

Sempre cavalheiresco e cortês. 

                          Um dia, o João apaixonou-se. Paixão outonal, braba, forte. Lá se encontrava na cumeeira 

de uma casa em construção, no bairro classe A, da cidade, quando da casa vizinha saiu uma morena jeitosa, 

com ares de fidalga, muito simples, porém, elegantemente vestida. Olharam-se, e foi o bastante. 

                          Conheceram-se melhor. Afinaram os gostos, os sentimentos, os sonhos. Ela era na 

realidade, uma costureira. Caprichosa, prendada, muito solicitada. Trabalhava a domicilio. Percorria as 

residências mediante salário-diária. De muita confiança, disputavam-na donas de casa. 

                         O namoro ia adiantado. Os colegas azucrinavam-no para os doces. O João saia-se  com um 

vago : 

-                      Vamos ver! A coisa está, senhores, em banho-maria. 

-                     Mas a moça não é boa? O que lhe falta, João? Você já tem casa, bom ganho . . . é só casar! 

-                Tudo bem, safava-se ele. Até aqui, “chá com sopa”. Tudo azul, tudo calmo, tudo devagar! . . . 

                      O tempo correu e o João na mesma. De novo os colegas a lhe cobrarem os doces : 

-                     E o casamento, João? 

                      Ah! Meus amigos . . . Não deu certo! .  .  . 

-                     Mas o que esfriou primeiro,João? O chá ou a sopa? 

-                     Caiu “uma mosca” no chá! . .  . 

                      Ninguém, nem os mais intimos puderam arrancar-lhe mais que isso. 

                      O João continuou vivendo na sua casinha de canto de esquina, bem assentadinha, pintadinha 

de branco e janelas azuis, confortável, com área espaçosa onde se derreava nas tardes de lazer. 

                     Ao seu lado, eterna confidente e companheira, a doce velhinha – a mamãe . 

 

                                                                                                          ( A Gazeta deBotucatu – 10/06/1988 ) 



 

 

 

                                    O   NÊGO  DA  BOA  ESPERANÇA 

 

 
                                    Conhecêmo-lo junto ao balcão do armazém da Fazenda Boa Vista, quando nossos 

tios lá moravam. O Nego era presença diária, ao fim do dia, quando cessava toda a tarefa da roça. Tipo 

mediano, ventrudo como um Buda indiano, camisa aberta ao peito chapéu esculachado no cocoruto da 

carapinha já grisalha, ele dominava a conversa sobrepondo-se a todos, com o vozeirão grave de fala 

desempenada. 

                                     Sabia tudo. Ninguém conhecia a história dos arredores melhor do que ele. O maior 

plantio de café. A sua maior colheita desde antigas eras; a melhor pradaria para o gado leiteiro ou de corte; 

a sucessão dos proprietários; a genealogia das famílias todas dos arredores; os dramas fortes daquelas 

paragens; as sucessivas geadas; os usos e costumes da região, as festas juninas, tudo, tudo o Nêgo sabia. 

                                     Sua fala animada e colorida tornava o auditório caboclo sem argumento. Além do 

mais, a narrativa cheia de nuances trazia – com pitadas exageradas de dramas e tragédias – os ouvintes 

presos  ao  desfecho que vinha envolto em suspense. 

                                     Tinha uma peculiariedade toda sua de contar histórias de assombração e fantasmas 

que punham a criançada arrepiada e amedrontada procurando logo Tia Imas como tábua de salvação. E 

entre os goles de água com açúcar, ela ia acalmando a gurizada : “Seus bobinhos! Não perceberam que é só 

para deixar vocês com medo? Ele é assim mesmo!” 

                                     Bela figura de negro – negro como tição – criatura boníssima de alma branca. 

Prestativa, serviçal, guarda fiel, amizade leal, confidente discreto, bom conselheiro de cujas palavras 

dependeu muita páz familiar no cadinho efervescente daquela comunidade cabocla. Era temente a Deus. 

                                    Mas não  Fora sempre assim, não! Filho de Nhá Canciana, velha escrava liberta pela 

princesa Isabel, fôra na mocidade aloucada, incrível beberrão. Beberrão só, não! Depois dos primeiros 

goles, tornava-se rixento, provocador, brutalhão. Para enfiar os punhos de ferro na cara do desafeto, era só 

começar. E não admitia interferências .Ia tudo de embrulho. E se saia vitorioso, desafiante e ameaçador. 

                                  Até que um dia, encontrou alguém mais forte do que ele. Então bêbado, mal se 

podendo equilibrar sobre as pernas, apanhou. E apanhou bastante. Rolou pela calçada e lá curtiu, em 

madrugada fria, a bebedeira e a sova. 

                                 Tudo se perdeu. A compra que fizera na cidade e a fama de que se vangloriava. 

                                 Quando acordou, meio entontecido e ensanguentado, dirigiu-se  à Farmácia de “seu” 

Seixas e foi  logo  explicando : 

-                         Pois é! Desta vez levei o meu. Se ouvisse minha pobre mãezinha, estaria, em forma, 

cuidando da fazendinha, do café e da roça. Daria a meus filhos  e à patroa, o modelo de um pai bom e de 

um marido trabalhador! 

                                  E limpando-se como podia do sangue enregelado da pele : 

 -                               O Sr. Não tem aí algum remédio que cure o vicio da pinga? 

                                 O farmacêutico, velho conhecido, homem calmo e bem vivido, olhou-o por sobre os 

óculos e respondeu : 

-                     Tenho, sim! É uma velha fórmula que vem de pai a filho, e sempre funcionou com pessoas de 

bem. Se tomada diariamente, pela manhã, curaqualquer bêbado como você. 

                                    Escreveu algumas palavras num papel, dobrou-o, dizendo-lhe : 

-                    Faça uso por quarenta dias, com firme decisão  e depois volte. 

                                   O Nego mal se viu na rua, desdobrou o papel e leu o escrito. Sua tez tornou-se 

acobreada. Um frio polar arrepiou-lhe o corpo maltratado. Alguma coisa buliu em suas  entranhas. 



                                   O papel continha apenas : Hum mil réis de vergonha e hum mil réis de boa vontade. 

Misture tudo e tome. 

                                   Estava-se ainda no tempo do mil réis. 

                                  Aquela fria receita despertou nele, o homem. O Nêgo era sujeito bom. Tinha brio. 

Debaixo daquela aparência turbulenta, Nhá Canciana plantara nele a semente do bom caráter. Num súbito 

arrependimento, chorou de vergonha e de brio. 

                                  O gélido sermão renovou-o por completo. Nunca mais bebeu. Nem sequer 

refrigerante. Assim o conhecemos. 

                                  Regenerou-se. Passou a trabalhar. Trabalho duro, de sol a sol. A fazendinha antes 

precária, revigorou. O cafezal floriu. Na horta, a verdura cresceu. O milharal lançou ao sol suas espigas 

doiradas. A colheita foi boa. Pagou as dividas que já eram muitas. Desonerou a fazenda de uma velha 

hipoteca. E prosperou. 

                                 Na casa reformada e cuidada, a Zefa pode sorrir, os oitos filhos ao redor, sadios, 

estudiosos e trabalhadores. A regeneração do marido trouxera paz ao lar. 

                                 Alguns  anos a mais, e o Nêgo, no Cartório, passou a propriedade para os filhos. A 

casa, deu-a à Canciana, já velhinha e rezadeira. E bandeou-se com a Zefa para a cidade. 

                                 Instalou-se na Vila dos Lavradores. E passou o resto de seus dias como cobrador da 

Associação Atlética Botucatuense. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu -17/06/1988 ) 

 

 

 

                                          80 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA 

 

 
                                 Depois dos italianos os holandeses, suíços, alemães, e agora, os japoneses. Em 

18 último, comemoraram os japoneses seus oitenta anos de imigração para o Brasil. 

                                        Num já distante dia 18 de Junho de 1908, o navio Kasato Maru, aportando em 

nosso litoral paulista, deixou cerca de 799 pessoas integrando 165 familias vindas do longínquo Oriente 

para aqui se fixarem, como as primeiras das muitas que ao empós viera, demandando maior espaço, um 

mundo novo menos congestionado, para assim desenvolverem sua incrível capacidade de trabalho. 

                                        E as gerações se sucederam e povoaram o Interior, liberando à agricultura, à 

agronomia, à indústria, o contributo riquissimo de  sua  inteligência e de seu trabalho. 

                                        Jamais se esqueceram da Pátria distante. Num duplo e acendrado amor dividiram 

com a Nova Pátria todo o profundo culto à terra, todo o devotamento no dever cumprido quotidianamente, 

na manifestação  máxima da educação, da disciplina  e do civismo. 

                                       As escolas começaram desde aí, a receber o contingente numeroso de alunos” 

nissei”, japonesinhos já aqui nascidos. E começou a se configurar no aproveitamento escolar o nível 

surpreendente de sua disciplina, sua inteligência e de sua educação esmerada. Tinham raça e tinham berço. 

                                      Muito particularmente queremos nesta crônica homenagear a classe estudantil 

japonesa. Em nossos longos trinta e sete anos de ensino particular, contamos sempre em nosso Curso de 

Preparatório, com muitos e muitos  alunos de origem  nipônica. 

                                     No convívio diário de classes heterogêneas, defrontavam-se eles com outras 

nacionalidades. Mas a sua personalidade, a sua conduta pessoal, sua educação  e atenção às aulas era 

inconfundível. 

                                    Pontuais e assíduos, adentravam a sala de aula sobraçando a sacola de pano fechada, 

porém, com um livro na mão. Liam enquanto chegavam  os colegas. Tinham um dom especial de 

alheiamento ao que se lhes passava em torno. Nada os distraia. A entrada do professor, eram os primeiros a 



se postarem de pé. E começada a aula, seus olhinhos vivos e obliquos, fisionomia séria e concentrada, 

prendiam-se fascinados à exposição oral  de matéria  programada. 

                                   O respeito ao mestre aprofundava-se em raizes pela família inteira dos nisseis. Somos 

hoje depositária da estima dos nisseis. Somos hoje depositária da estima sincera e profunda de muitas 

famílias japonesas. Quando nossa mana faleceu, ela que fôra a mestra em Matemática, a única “corbeille” 

de flores sobre o seu caixão, foi a da comunidade japonesa. 

                                   Lembra-nos episódio ocorrido com um dos nossos nisseis. Seiho Gushi era um 

menino de uns onze anos, nosso aluno. O primeiro a chegar, nas manhãs úmidas e hibernais, ou nas claras 

manhãs ensolaradas do verão. Postava-se modesto e discreto junto à porta da sala de aula. Uma vez dentro, 

situava-se na sua carteira e ali revia silencioso as lições-tarefa já feitas. Disciplinado, sério, atento, bom 

colega estimado pelos demais. Primeira nota em tudo, inclusive, no idioma português que assimilava 

exemplarmente. 

                                  De uma feita, sentiu-se mal em classe e desmaiou. Vieram os cuidados médicos. Foi 

levado para o interior da residência, repousando a duras penas por algum tempo, enquanto se providenciava 

um carro e nossos pais o levaram cuidadosos  para casa. 

                                 Foram descobrir os pais do Gushi, lá longe, numa pequena herdade do Lageado, 

perdidos em meio a belissima plantação. Acorreram pressurosos e preocupados. E então, justificaram o 

acontecido. O menino Gushi mal se levantava, tomava a pé, o caminho da escola, sem sequer esperar pelo 

desjejum. Sua maior preocupação eram as aulas que a seu tempo, terminavam às onze horas. E ele até ali, 

em  jejum  discreto. 

                              Guschi fez os primeiros graus em Botucatu. Depois, mediante vestibular honroso, 

ingressou no ITA em São José dos Campos. Técnico em montagem de aviões. Uma vez diplomado, fixou-

se por vários anos no Amazonas-Pará, onde constituiu família. De lá, com importante bolsa de estudos, 

para o Japão. Para a  alta Tecnologia. 

                             Na pessoa muito querida do Gushi, a homenagem da cronista a todos os estudantes de 

origem  japonesa que honram nas escolas, sua milenária raiz de inteligência, perseverança, educação e 

civilidade. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 24/06/1988 ) 

 

 

 

                        DOS   CADERNOS   DE    ANTONIO   MARIA .  .  . 

                                                         XVIII 

 

 
                   “Mary  hás a little lamb” – “Maria tem um cordeirinho”, essas foram as primeiras palavras 

gravadas por um aparelho inventado por Thomas Alva Edison. Em 1887, procurando melhorar o telefone 

há pouco inventado, manipulava Edison uma fita onde estavam impressos traços e pontos do código Morse. 

Notou ele que a fita em alta velocidade produzia um som semelhante à voz humana. Tocando na membrana 

do fone sentiu que ela vibrava, levando-o a formular o seguinte pensamento :- “ Se se fixar na membrana 

uma agulha e se passar por baixo dela uma fita que receba as impressões das vibrações, guardam-se assim 

as ondas sonoras. Invertendo-se o processo, poderemos reproduzir novamente os sons”. 

                   Estava inventado o Fonógrafo, cujo primeiro nome foi Gramofone, pois era visto como forma 

de escrita auditiva. 

                   As vibrações da membrana eram gravadas por uma agulha ,em linhas espiraladas em um 

cilindro giratório recoberto de estanho. 

                   Como toda invenção, foi recebia com reserva e suspeição, segundo podemos avaliar pela 

observação do compositor e maestro de banda, o autor de “Stars and Stripes Forever”, John Philip Souza: - 



“ Com o fonógrafo os exercícios vocais ficarão fora de moda! Que vai acontecer com a garganta nacional! 

Não ficará mais fraca? E o peito nacional, não vai se esvaziar? 

                   Uma coisa Souza percebeu – “ o fonógrafo é uma extensão e amplificação da voz e pode muito 

bem ter diminuído a atividade vocal individual”. 

                   Dez anos são decorridos quando então, o alemão naturalizado americano – Emile Berliner 

percebe que a captação de informações sempre implica em movimentos circulares. Baseando-se no 

processo de reprodução gráfica de Gutenberg, “tranformou o som em um produto industrial em alta escala 

de produção e reprodução. 

                  Não contente em explorar as invenções de Gutenberg e Edison, passa para o Polyphon que era 

movido por um disco de latão perfurado, que acionava um pente com a escala musical, ficando 

estabelecido o principio da mobilidade. 

                  O Fonautógrafo de Edward de Martinville deu a idéia da gravação lateral no sulco da agulha, 

pois a gravação do cilindro de Edson era feita no fundo do sulco produzindo um som de má qualidade. 

                  A partir da matriz de latão e com material usado para fabricar botões, flocos de algodão, goma 

laca e negro de fumo, imprimia-se um disco ou chapa de um só lado. Em 1892 funda a U.S. Gramophone 

Company, de Washington, a primeira fábrica de discos ou chapas, sendo seguida por centenas de outras, 

provocando o primeiro surto de consumismo no mundo acidental. 

                  Enquanto o disco concorria com o cilindro, Ademar Napoléon Petit patenteou o disco de dupla 

face, impresso com matriz de latão e a cópia de derivados do petróleo. Nesse período da gravação e 

reprodução sonora estabeleceu-se um fator comum com o cinema mudo. Os filmes de Chapin, trazem as 

canções belíssimas num acento de profunda triteza. 

                  Nesse mesmo período o artista plástico Francis Barraud pinta seu cão, um fox-terrier de nome 

Nipper atento em frente a um pavilhão de som  de um gramofone, tornando-o o cão mais famoso do 

mundo, a ponto de virar marca registrada da RCA – Victor : “ His’s Máster Voice” – “A voz do seu dono”. 

                 Em 1924 os radio-receptores já possuíam som de qualidade razoável, e a Victor Talking 

Machine descobre o processo elétrico de gravação, levando o gosto popular para os clássicos, prolongando 

a vida dos discos de 78 r.p.m. até 1948, quando Peter Goldemark, amante de músicas de Brahms, que 

detestava ter que trocar discos de 8 em 8 minutos, inventou o disco de vinil com 33 r.p.m. armazenando 5 

vezes mais som que os discos comuns. 

                 Com o L.P. em 1948 e o Hi-Fi em 1949, lograram os discos uma popularidade inédita. Em 1953 

foram impressos 250 milhões de discos, sendo 62 milhões de clássicos. 

                Os discos printer deixam a côr preta ganhando cores para representar sonhos românticos da 

juventude, surgindo em 1950 o som estereofônico que é superado em 1960, pelo quadrafônico. 

                Em 1979 a Philips Holandesa na Alemanha, descobre o Compact-Disc-System-Disco Laser,com 

1,5 cms de diamentro, 350 revoluções por minuto, capa metálica refletora, armazenando o dobro de 

capacidade de um PL comum. A agulha foi substituída por um canhão de raios laser com 1,87 micron de 

diâmetro que faz a leitura digital colocando-o definitivamente na Era da Informática. 

               Os discos LP de vinil sobreviverão até o próximo 1990, quando deverão, a exemplo dos discos de 

78 rpm desaparecer e repousar nas discotecas de discófilos apaixonados como Carmine Alvarese e Amaro 

Moraes. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 01/07/1988 ) 

 

 

 

            HOMENAGEM  AO PROF. ÁECIO  DE  SOUZA  SALVADOR 

 

 



                                         A Congregação de Santa Marcelina desta cidade, através dos mestres, 

alunos e cooperadores de seu Instituto Superior de Música, realizou em 28 último, brilhante encerramento 

das aulas do primeiro semestre de 1988, ocasião em que prestou homenagem ao decano dos músicos 

botucatuenses – Prof. Aécio de Souza Salvador. 

                                         O programa elaborado contou com excelentes números musicais, evidenciando o 

alto grau de ensino daquele educandário, baluarte indiscutível da cultura, da educação e do civismo 

botucatuense. Vários conjuntos instrumentais ali em formação, se destacaram pelo que de novo e realmente 

já conquistado se pode aferir, haja vista para o curso de violão, o conjunto de violinos, uma apreciável 

parcela do que se realiza dentro da amplitude da obra marcelina, já quase secular nesta cidade. 

                                         Louvor aos mestres colaboradores que com tanto empenho cooperam com a ação 

educadora das Revmas. Irmãs Marcelinas, cujo principal desiderato é, com a obra religiosa, a formação da 

juventude por um mundo de equilíbrio, de educação e de paz. 

                                         Muito justa a homenagem da noite, a quem dedicou uma vida inteira ao ensino da 

Música, da composição e da Regência Coral, colaborando não só com os estabelecimentos de ensino locais,  

como também com  os da Região e da Capital. 

                                        Por titulo que lhe foi merecidamente outorgado em sessão cívica memorável, o 

cidadão botucatuense Aécio de Souza Salvador é um dos nossos mais caros valores do patrimônio cultural, 

enriquecendo a nossa cidade, na galeria nobre de nossos vultos tutelares. 

                                       Sua bibliografia é a credencial de uma inteligência brilhante, inspirada num estro 

musical que se transfunde através das numerosas composições que lhe sedimentam o mérito de um titulo 

acadêmico e a projeção do nome que atingiu os horizontes internacionais. 

                                      A sua verdatilidade criadora repousa na indiscutível e profunda cultura humanística 

alicerçada na sólida educação musical já iniciada na infância pelas mãos da genitora, pianista de grandes 

méritos. 

                                     Ex-aluno de Samuel Arcanjo dos Santos, Agostino Catu, Savino de Beneditis e 

Ernesto Melich, os segredos da Técnica Pianistica, da Harmonia e Contraponto, da Fuga e da 

Instrumentação, fazem-no indiscutível mestre e autoridade em Música. 

                                     Em 1981 foi-lhe tributada uma inesquecível noite de gala, quando o Coral MB, sob 

a regência do Prof. Wesley Jorge Freire, executou num exclusivo programa, músicas de sua autoria, indo 

dos trechos sacros, prelúdios, coros e canções a trechos de salão. 

                                     Frei Luis de Granada nos afirma, num axioma, que “ A amizade faz de duas almas 

uma única alma”. E o pensamento cristão nos diz que “aqueles que amamos não morrerão enquanto lhes 

temos a imagem presente na memória”. 

                                     O Prof.Aécio de Souza Salvador não quis receber só para ele, a homenagem da 

noite. Partilhou-a, numa saudosa evocação, com o velho amigo flautista, nosso pai, exatamente na semana 

em que (o2/07/81 ) transcorria o sétimo aniversário de seu passamento. 

                                     Foi executada ao piano, violino e violão a velha valsa Alina, uma das muitas 

deixadas, entre os amigos, pelo velho flautista. Alina, é uma antiga melodia criada ao sabor dos revoluteios 

da flauta. É romântica, é sentimental, é bela, na simplicidade de sua linearidade. Mas retrata bem a alma 

incrivelmente emotiva de seu criador. 

                                    Sua harmonização para o piano e demais instrumentos, deve-se ao Prof. Aécio. 

Acompanharam-no ao violão, o Prof. Rafael Orseu e ao violino, o caro amigo, companheiro de Orquestra, 

o Prof. José Celso Soares Vieira. 

                                    Muitas outras composições deixou-nos o velho flautista, patrimônio de sua 

juventude serenateira e romantica. O seu forte, porém, eram as interpretações inesquecíveis, com as quais 

marcou o seu virtuosismo : estão entre elas ,Lê Rossignol de A. Popp e as Dez Variações sobre o tema : “ 

Home sweet home”! do folclore inglês , levado numa obra-prima, para peça de concerto. 

                                   Quando a recomendação médica impôs-lhe poupar os pulmões, ele passou-se 

tranquilamente para o violoncelo, e com o Aécio, deixou-nos a saudade dos ensaios das peças clássicas de 

páginas imortais. 



                                   Por tudo isso, por todas essas inesqueciveis lembranças, a gratidão sincera de todos 

os Moscogliato aos que se lembraram de nosso querido pai. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 08/07/1988 ) 

 

 

 

                               ACADEMIA    BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 

 

 
                         Desde que se colocou sob a égide de Horácio : “ Non omnis moriar”, tornou-se 

Academia Botucatuense de Letras credora de todo o acervo intelectual de seus quarenta membros, entre 

efetivos, honorários e correspondentes. 

                         Assim, se cada membro distinguido para formar o corpo vivo da ABL, aceitou a legenda 

que lhe dita os destinos, cumpre-lhes, a cada um, reservar para os Arquivos Acadêmicos o melhor de suas 

obras, assegurando para as gerações futuras um legado que lhes dá, a eles, direito a não morrerem de vez. 

                         Já está ao prelo, e em breve será dado à divulgação, o primeiro livro da Academia, que 

assinalando o transcurso de seus quinze anos, reúne numa coletânea rigorosamente selecionada, a 

participação de seus membros efetivos. 

                         Mas não é só. Organiza-se lentamente para os Arquivos Acadêmicos, a seriação de volumes 

que contêm a obra intelectual de cada um de seus membros. 

                         Em memorável Serão Acadêmico realizado em 11 último, reuniram-se os acadêmicos na 

residência Antonio Gabriel – Lídia Marão, ocasião em que se homenageou o Presidente pelo transcurso de 

seu aniversário natalício ocorrido em 04/07, quando então, foram-lhe entregues os três volumes que 

iniciam os Arquivos. Somam eles, um total de trezentos e oitenta e seis trabalhos de Marão, dentre os 

muitos mais, já publicados. 

                       O primeiro volume, com setenta e cinco proposições dentre as muitas que apresentou, trata 

do Marão-politico. Vereador por robustos treze anos, atuou no Legislativo Botucatuense, dando-nos o 

perfil do político integro, ativo, eficiente, moderador. Homem culto e inteligente, sobrepôs-se pela sua 

vivência de magistrado, de professor, de homem público. 

                      O segundo e o terceiro volumes, vão de 1981 a 1987, dando cada qual, em cento e cincoenta 

e oito e cento e cincoenta e três páginas, respectivamente, artigos publicados no “Jornal de Botucatu”. Não 

é uma seriação cronológica rigorosa. Faltam muitos trabalhos publicados. Mas os que ali estão, dão-nos a 

imagem fiel do homem culto, do intelectual brilhante que ele é. 

                      Numa das páginas escritas por Malba Tahan, há a origem da palavra “almanaque”. Diz-nos o 

Autor, que entre as caravanas que cruzavam o deserto, levando no lombo dos camelos a mercância de que 

viviam, havia o costume de se encontrarem nos oásis, para o descanso da jornada. Então, sob a 

luminosidade do céu estrelado, ao calor do fogo animador frente às barracas reunidas em torno, trocavam-

se as experiências vividas, os fatos acontecidos, os costumes observados entre as tribos, as estórias ouvidas 

alhures. De tudo isso, o discreto escriba ia registrando, surgindo daí, como colorido brilhante das 

narrativas, os primeiros almanaques. 

                    Nesses três volumes, o Presidente Marão é apresentado por um acadêmico amigo, assim 

sucessivamente : Dr. Armando Moraes Delmanto, Revdo. Francisco Guedelha e Dr. Luís Peres. Cada qual 

retratou o homenageado, com as tintas belíssimas de seu próprio estilo. São páginas fiéis, admiráveis e 

antológicas. Expressam realmente, o valor intelectual de seus autores. 

                    Outros volumes seguir-se-ao sobre o Marão. Sua obra é extensa. Sua colaboração efetiva na 

imprensa se faz presente não só em Botucatu, como em outros jornais do Interior. 

                    Sua prodigiosa inteligência, à semelhança do almanaque do deserto, é o repositório inexaurível 

donde brotam, para prazer imenso de seus leitores, os relatos surpreendentes, num colorido de imagens e 



figuras, de acontecimentos e de fatos, dando-nos para gáudio nosso, a extensão proverbial de sua grande 

cultura. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 15/07/1988 ) 

 

 

 

                                                    O   CULTO   À   SANT’ANA 
 

 

                                     Hoje, que a análise histórica confere à lenda e à tradição autenticidade baseada em 

fatos reais, avivam-nos o saudosismo incurável dos nossos tempos de estudante, as belíssimas pregações do 

então Padre Morais tornado Arcebispo e já falecido, luminar da oratória sacra do Brasil, que 

frequentemente aqui vinha a convite do Vigário da Catedral – Pe. Salustio Rodrigues Machado, para os 

exercícios novenais de Julho, mês dedicado à Padroeira, Senhora Sant’Ana. 

                             Mais tarde, belíssimo livro de Mons. Ascânio Brandão, sobre Sant’Ana, nos forneceria 

os subsídios verdadeiramente encantadores dos muitos e veros milagres daquela que é para nós, a Santa 

Padroeira da cidade e da Arquidiocese, cuja festa máxima teremos nestes próximos dias. 

                            Conta-nos Mons. Mermillot, autor do livro “ O Culto e o Patronato de Sant’Ana”, que, 

vitimas das primeiras perseguições, atiraram-se ao mar, em leve e precário batel, Maria Magdalena, Marta 

e Lázaro. Levaram consigo, como precioso tesouro, uma relíquia inesquecível : o corpo de Sant’Ana, mãe 

da Santíssima Virgem Maria. As águas levadas milagrosamente, conduziram os fugitivos e os deixaram 

sem o saberem como, nas  costas  de Marselha. 

                           Mal aportados, os despojos sagrados foram divididos : uma parte foi para a Bretanha e 

outra, entregue a Santo Auspício, Bispo de APT, cidade principal de Avignon. Na cidade episcopal, foram 

eles religiosamente depositados na Catedral e objeto, pelos tempos em fora, da veneração não só do povo, 

como também, de reis, imperadores a Papas e dos grandes Cruzados da Fé Cristã. 

                          Por ocasião das invasões bárbaras, Santo Auspício, ameaçado pelo ssarracenos, teve que 

abandonar a cidade. Antes, porém, ocultou nos subterrâneos defesos de sua Igreja, as preciosas relíquias. 

Depositou-as, deixando ao lado uma pequenina lamparina acesa e mandou  após, murar, em segredo, o 

discreto acesso da cripta e partiu. 

                         A cidade foi invadida, mortos os seus habitantes, tudo destruído. Não ficou pedra sobre 

pedra. Os séculos correram. A antiga Igreja foi reconstruída. Mas das relíquias de Sant’Ana só a lenda 

falava. Acreditava-se que o santo Bispo as  havia escondido, mas onde? 

                         De volta de uma de suas pelejas Carlos Magno veio ter ao mesmo templo de Sant’Ana para 

prestar-lhe os seus louvores e a ação de graças. Hospedou-se no castelo de um nobre da época, de nome 

Simiane, cujo filho, já moço, era cego, surdo e mudo. Era um dia de Páscoa. Recitava-se o Oficio Divino. 

Rodeavam o altar, os Pares e os Cavaleiros de França. 

                        Subitamente adentra o templo o jovem cego-surdo-mudo. Enxergava, ouvia e falava 

balbuciando. A todos insiste com gestos, para que o acompanhem. Admirados todos, formaram um cortejo. 

O jovem milagrado desceu as escadarias interiores do Templo reconstruído. Apalpou as paredes e deu 

ordem para  que abatessem a argamassa de determinado ponto. A argila cedeu como por encanto, 

deparando a todos uma galeria jamais suspeitada. Um vivo clarão, inexplicável e cálido, alumiava o 

corredor. Ao fundo, uma tosca parede filtrava uma luz radiosa. 

                       Tocaram-na às apalpadelas e ela caiu maravilhosamente. Lá dentro, depararam os cristãos 

boquiabertos, uma urna preciosa, recoberta pelo pó dos anos. Trazia na tampa, uma inscrição feita um dia 

por santo Auspicio : “ Aqui repousa o corpo de Sant’Ana, Mãe da gloriosa Virgem Maria”. 

                      A humilde lamparina deixada acesa, séculos atrás, irradiava suave claridade no abrigo 

sombrio que trescalava odor  de  rosas. 

 



                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 22/07/1988 ) 

 

 

 

                                                          O    CONTO    DO    MÊS 

 

 
                              As malenas grisalhas caiam-lhe pelos ombros, numa clara expressão de miséria e 

desleixo. Desleixo, propriamente, não. Antes, abandono. O rosto enrugado e famélico trazia a cor cerácea 

do desvalimento extremo, onde cada ruga, profunda e encardida, era a depoente veraz de um andejar de 

abandono. Farrapo humano, que a rigor, trazia sob aparência assim ruinosa, a evidência de um berço nobre. 

                              Os moleques da rua chamavam-na” a louca”. Mal aparecia lá longe, em seu andejar 

perdido, o vozerio irreverente largava a bola de meia e se encantonava nas esquinas, com assobios e 

apupos. Ela passava indiferente, ruminando numa algaravia indistinta, frases e expressões que, a rigor, 

denotavam  o desespero  da  incompreensão. 

                             Olhassem-na contudo, mais atentamente, derretendo-lhe com cuidados e carinhos a 

mascara da miséria e ter-se-iam traços delicados e distintos. A fronte alta, o nariz bem traçado, as 

sobrancelhas arqueadas, as maças do rosto salientes – ah! O traço maior! – os lábios carnudos afundados 

numa boca amarga, desdentada, denunciavam logo outra e bem definida origem. 

                             Subretudo, o olhar. Encarassem-na com humanidade, falassem-lhe com um pouco de 

compreensão e caridade, e os olhos de lampejos vagos deter-se-iam com miradas firmes, despontando lá 

dentro, bem no fundo das pupilas, uma determinação consciente vazada numa frase bem audível : “ a 

minha casa”. 

                            Ela vinha, por certo, de linhagem distinta. Um desses muitos romances em que a sucessão 

direta não admite a bastardia.Ela ali estava, já envelhecida e acabada. Voz perdida entre os vivos, a 

reclamar embalde. Um direito roubado. 

                            Fora criada bem longe, por mãos mercenárias. De sua infância distante, perdida em 

nuvens confusas, ouvia ainda frases soltas esganiçadas entre um sopetão e xingatório : “ A baronesa não 

vai se levantar? Ou quer água de cheiro para banhar-se? “ Há o chiqueiro para a baronesa limpar e 

perfurmar  os seus  pezinhos! .  .  .” 

                           As galhofas e as indiretas lhe puseram na cabeça uma idéia fixa : não era filha daquela 

família .  .  . 

                           Apurou-se-lhe com o crescimento, a convicção. Algo mais do que isso : vinha-lhe do 

intimo, em momentos insuspeitos, como que um sonho vago, sua vivência noutro lar : escadarias de 

mármore, saguão iluminado, mesa farta, servida por mordomia impecável. Acordava sobressaltada, em sua 

enxerga de pobre. 

                           Com a orfandade, saíra pelo mundo. Não tinha por que fixar-se ali. Andejou e varou 

estradas. Indigente, de mão em mão. Os sonhos acudiam-lhe freqüentes e nesse marasmo fantasioso uma 

obsessão única, levava-a “ a casa, à sua casa”. Via-a de novo : assobradada, de dois corpos distintos, 

sacadas e janelões encortinados. Com alpendres e escadarias e lustres reluzentes. 

                           O vilarejo dantanho, transformara-se com o ciclo açucareiro, numa ridente cidade 

interiorana batida pela brisa marinha nas tardes quentes do nordeste. Ruas espaçosas, bem traçadas; praças 

ajardinadas, Igrejas manoelina onde pombos arrulhantes faziam seus ninhos nos beirais. 

                           Dentre o casario alvinitente, umasó, construída com requintes, na confluência da praça, 

dizia do período áureo jáultrapassado. Cópia autêntica dos palacetes florentinos, era o que restara de uma 

dinastia opulenta dos barões da cana de açúcar. 

                          Presa às suas fantasmagorias de nobreza, ela varou planuras e montanhas. Percorreu 

estradas e vadeou rios, cidades e rincões perdidos. A sua frente, nas noites de frio e umidade, de calor e de 



abandono, iluminava-lhe a mente perdida, uma só visão : “ a casa, a sua casa”. Uma só idéia sobrepôs-se a 

todas mais : “ a sua casa”. 

                         Uma frase é conhecida e renomada : o ser humano pode não ter idéias. Mas não pode ter 

uma só. A sua terrível obsessão tornou-a demente. 

                        Alheiou-se a tudo. A mocidade foi-se embora. No espinhoso desfilar dos anos, ela foi 

envelhecendo. Sua loucura mansa fê-la proscrita e imprestável. Quiseram , almas boas, recuperá-la. Tudo 

em vão. 

                        Um dia, ela chegou à cidadezinha já decadente. Percorreu as ruas, chegou à praça. Lá, no 

canto do jardim todo engalanado pela primavera, ela divisou “ a casa “. 

                       Era “ a sua casa”. A voz do sangue não lhe mentira. Ela era a herdeira. Num rápido lampejar 

do espírito, na momentânea lucidez da mente, ela entendeu que chegara “ à sua própria casa”. A emoção 

sufocava-a. Sem um gemido, prostou-se. E  morreu. 

 

                                                                                               ( A Gazeta de Botucatu – 29/07/1988 ) 

 

 

 

                               DOS    CADERNOS   DE    ANTONIO   MARIA  .  .   . 

                                                                  XIV 

 

 
                         Um jornal de New Hampshire – Inglaterra, ofereceu uma assinatura gratuita a todo 

habitante da cidade que tenha 100 anos de idade ou mais. Essa assinatura seria para o resto da vida. 

                         Qualquer semelhança .  .   . 

                         Quando comandante das Forças Americanas na Coréia, o General Van Fleet fez uma 

inspeção nas linhas de frente. Mal chegado a um posto avançado começam a atirar nele. Joga-se num 

buraco, caindo sobre dois fuzileiros que comiam calmamente a ração. – Vocês dois aí, em lugar de ficarem 

comendo, por que não tratam de descobrir onde está esse tocaia e acabam de vez com ele?” – “Mas 

sabemos onde está” – “Então por que não acabaram com ele ainda?” “– Há oito dias ele está lá, atirando 

em tudo que se mexe e não conseguiu acertar em coisa alguma. Se acabarmos com ele, podem mandar um 

bom”.  .  . 

                        De um Diretor de Cinema italiano : 

                    “ Muitos homens falam enquanto dormem; só os conferenciastas falam enquanto muitos 

homens dormem”. 

                       Do filme “ Perseguição Implacável : 

                    “ Você, como bom detetive, deve ter já percebido que eu tenho um olho de vidro - “ Sim, o 

esquerdo”. “ – Não, o direito!”. – Interessante! Foi justamente nesse que pensei ter visto um brilho 

inteligente!” 

                        Sobre a pena de morte – Lord Hallifax : 

                    “ Não se enforcam homens porque roubam cavalos. Enforcam-se homens para que cavalos não 

sejam roubados”. 

                        De Charley Chaplin : 

                   “ Charley Chaplin, inscrevendo-se anonimamente num concurso realizado em Nova Iorque, 

para escolher o melhor imitador de “Charley Chaplin”, foi classificado em 8º lugar. 

                      Do filme “ Raízes” : 

                      Um escravo para outro : 

                    - Que é Natal? 

                    - É o dia em que os homens dão, uns para os outros, tudo aquilo que eles não precisam. 



                     Art Buchwald, conhecido humorista americano gosta de irritar a líder feminista Bárbara 

Mirnoff falando o que não se deve a nenhuma delas : 

                    -Bem, minha cara feminista, sua parte neste almoço é de cinco dólares e vinte centavos. 

                  - Agora você já tem um diploma  universitário, imagino que vá tratar de arranjar um marido. 

                  - Você já ouviu a história da mulher que ia guiando e .  .   . 

                   -Acho que, se você aceitar esse emprego, provavelmente arranjará um marido .  

                  - Para uma mulher, você até que joga bem direitinho. 

                  - Lá no escritório temos uma garota que vende tão bem quanto qualquer um dos rapazes. 

                  - Desculpe, senhora, mas o chefe da casa está? 

                   -Não se preocupe, conheço até homens que não entendem disso. 

                  - Não, sente-se aqui com agente. Não temos nada importante a dizer. 

                 - Conheci essa médica outro dia no Hospital, e até que ela parecia saber o que estava fazendo. 

                    Um convite afixado na porta da Igreja da Paróquia de St. Chad, em Essex- Inglaterra : 

                 “ Quando você nasceu, sua mãe o trouxe aqui. Quando se casou, sua mulher o trouxe aqui. E 

quando morrer seus amigos o trarão aqui. Por que você não experimenta vir, por sua própria vontade uma 

vez ou outra?” 
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                                                   MEMÓRIAS    DO    AVÔ 
                                        ( Ao Sr. Nenê deLucca,em agradecimento ) 

 

 
                 O quadro era sempre esse: o vovô ( éramos bilíngüe, sem o entender : “vovô” para eles; 

“nonna”, para elas) sentado frente à banqueta de remendão, ora moldando o couro à forma; ora em rápidas 

e firmes marteladas pregando o prego à sola; ora reforçando em cera o fio de acabamento das sólidas botas 

ou sapatões que iriam no final, servir ao homem do campo. 

                 Ao redor, a trêfega menina que se lhe apegava  ao  pescoço, vedando-lhe os olhos, de surpresa, 

com o carinho de netinha mimada. O seu “ajudar” era confusão na certa. Misturava os pregos em seus 

escaninhos, remexia a cola gelatinosa  fazendo-a transbordar da casca de côco que lhe servia de recipiente 

ou então misturando as fôrmas, no chão. 

                Para o velho sapateiro, nesses momentos, era mais fácil deixar a tarefa, tomar a menina ao colo e 

levá-la ao pomar, para a escolha da fruta preferida. Ou então : 

-              Se você ficar quietinha, o vovô conta  uma  história. Era o único argumento que funcionava. As 

mãozinhas buliçosas aquietavam-se, os olhinhos escuros e vivos miravam-no firmes, enquanto os cabelos 

cacheados lhe emolduravam a fisionomia atenta e vivaz. 

-              Ele era um simples contadino. 

-              Que é contadino, vovô? 

-              Camponês, quietinha! 

Era muito pobre e trabalhava no campo, um pequenino pedaço de chão, que lhe coubera na partilha. 

-             E partilha, vovô? 

-             Herança! Se não ficar quietinha, eu não conto mais e pronto! 

-             Eu fico! 

-        Pois é : Ele trabalhava na terra. O terreno era difícil, porque ficava na encosta da montanha. Lá em 

cima, estava o vulcão dormindo. 

-             Vulcão vovô? E pode? 

-             Quietinha! São as melhores terras. Tem adubo natural, que é o calcário que dá vida à plantação. 



              Que plantação, vovô? 

Uva! E quieta! Mais uma pergunta e eu paro! 

-             Sim, vovô! 

O grande sonho desse camponês era dar estudos ao filho primogênito. Primogênito,quer dizer : o primeiro 

filho!  Entendeu? 

-            Eu sabia . . . 

-       Pois bem. Ele trabalhava com fé. Haveria de se sacrificar bastante para dar ao menino instrução, 

educação, sabedoria. Seu filho seria um grande homem, não um camponês pobre, embrutecido  pelo 

trabalho rude da terra. E assim foi. 

             O menino freqüentou a escola paroquial, onde aprendeu as primeiras letras, depois o latim, o grego 

e tudo o que o velho pároco lhe pode ensinar. Até que um dia, o estudante teve que partir, à procura de 

outras escolas. 

             O pobre camponês redobrou os seus trabalhos. Semeou na terra, outras sementes. O solo frutificou. 

E ele vendia na feira da aldeia, sem se poupar. Os minguados lucros ele os transformava em mesada  para o 

filho distante. 

-            E o filho era bom? 

-       Claro, minha netinha. Tornou-se um rapaz estudioso, sério, cumpridor dos deveres. Fez a 

Universidade, ganhou prêmios e se tornou, ao final, um grande diplomata. 

-          Mas eu não sei o que é diplomata ... 

-          Depois eu explico! 

-          Não, agora. Senão eu não entendo . . . 

-      Diplomata é um homem muito instruído, muito educado, que tem habilidade para representar o seu 

país, em outros países. 

-          Ahn! . . . 

           Um dia, ele retornou à aldeia em que nascera. Houve muita festa, muita alegria, todo o povo simples 

se engalanou para receber o diplomata. Cada qual vestiu sua roupa domingueira, as mulheres puseram 

flores nos cabelos, ensaiou-se danças próprias daquele lugar, a banda de música preparou um belo 

programa.Todos estavam orgulhosos do jovem vencedor. 

            O velho pai, rosto enrugado, cabelos brancos e ralos, vestiu seu melhor terno, calçou seus velhos 

sapatões engraxados e, num momento, sentiu-se acanhado em enfrentar, após tantos anos, o filho  

importante. 

            Quando o trem parou na pequena estação, a banda  rompeu num  patriótico dobrado, a  população 

toda encheu a plataforma para ver surgir o jovem passageiro. 

            Ele surgiu belo e garboso,  no seu severo traje de diplomata : terno escuro, capa de gola ondulada à 

“la Cavour”, e um alto  chapéu  na cabeça. Era a  cartola que lhe dignificava  o  cargo. Todos rodearam-no  

em  viva  manifestação de orgulho e de admiração. Lá longe, distante, estava o velho pai, segurando na 

mão, o modesto boné de lavrador. 

           O filho dirigiu-se imediatamente a ele, abraçando-o comovido, cheio de ternura. E voltando-se ao 

povo que o cercava, disse alto e em bom som: 

-          Eu lhes agradeço a recepção, bons amigos. Sou grato a esta terra e a sua gente. E num tom vibrante 

de amor e de gratidão, falou-lhes em bom idioma, mostrando lhes a cartola : 

-        Questo cilindro usci da questo berretto! 
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                                                                   ANO   MARIANO 

 



 
                    O  ano mariano estabelecido por S. Santidade o Papa João Paulo II para celebrar o término 

do segundo milênio a tão poucos anos do fim, e preparar o terceiro milênio que aí vem inaugurando uma 

nova era incognoscível – terminou  ontem em nossa Arquidiocese.  

                   A imagenzinha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida retornou depois de sua peregrinação 

impregnada de orações, fervor, conversões e muita espiritualidade, por todas as paróquias que integram a 

vasta região pastoral da Arquidiocese de Botucatu. 

                    Quem foi à praça para recepcioná-la pode constatar a essência genuína da religiosidade do 

povo. Ali estavam milhares de fiéis concentrados e atentos,vindos dos mais próximos ou distantes pontos 

para prestarem-lhe sua reverente homenagem. 

                   Ali estava o povo na inteira manifestação de sua fé. Na revivescência de todas as concentrações 

passadas, quando a família católica ia à praça nas grandes paradas marianas, prestigiando com sua presença 

as homenagens públicas  à Mãe de Deus. 

                  Ali estava o povo simples que crê. A Fé é um impulso poderoso que eleva o coração. É uma 

manifestação espontânea de confiança no poder de Deus, através de seus santos. E Maria Santíssima, é a 

advogada certa que nos leva à presença de Deus, advogando nossas causas. 

                  O espetáculo de ontem foi a mais bela demonstração de confiança no poder de Maria 

Santíssima. 

                  Foi dada ao simples, a percepção direta do poder divino. Na praça estava, na pequenes de sua 

delicada e frágil imagem, a figura admirável de Maria, a embaixadora dos céus. Ali estávamos milhares de 

devotos a lhe tributarem, lábios em prece, corações enlevados, suas humildes  homenagens  de   filhos  de 

Deus. 

                Não lhe inflijam ao coração duvidas astuciosas; nem impregnem o espírito ideologias 

demolidoras. Não lhe  extirpem da alma a Fé, com interpretações malignas. O povo de Deus é confiante e 

fiel aos seus princípios hauridos no berço. 

                E assim, de geração em geração, na tradição de pais a filhos, irá penetrar no terceiro milênio na 

posse admirável e segura de sua crença de católico fiel. 

                Não acabou propriamente, o ano mariano. Ele foi, especialmente, o limiar de um programa que 

visa a, alijando tendências e sofismas, preparar para o próximo milênio, a sobrevivência segura e solene da 

Igreja  de Cristo no mundo. 

                Ao apelo do Santo Padre, nossa Arquidiocese, fiel depositária da ortodoxia romana, executou seu 

programa de homenagens à Mãe de Deus. Outras mais, segundo o noticiário jornalístico, manifestam-se à 

sua vez, ao santo apelo. E assim, em todo o mundo católico elevam-se aos céus os louvores a Maria, 

enaltecendo-lhe a participação na redenção humana. 

               É com esse espírito marial que o mundo cristão ingressará no próximo milênio. Escudado nos 

ensinamentos de uma Igreja duas vezes milenária, edificado pela obra salvificadora de sua imensa 

realização, instruído pela fortaleza de seus magníficos exemplos e apoiado na solidez inamovível  de rocha 

em que se assenta. 

               A concentração da praça não ultimou as celebrações marianas, não. Elas prossegem aqui e em 

todos os lugares do mundo onde haja plantada a semente evangélica do cristianismo. E nesses doze anos 

que ainda nos faltam para o terceiro milênio, estaremos de mãos dadas com Maria, estudando-lhe o vulto 

admirável, sua consciente aceitação na participação da obra redentora da Humanidade, e sua mediação 

junto do Filho, a nosso favor. 

              Só assim iluminar-se-ao os átrios do terceiro milênio tão ameaçados hoje pela iconoclastia dos 

tempos. Com Maria, na sobrenaturalidade de seus imensos poderes, estaremos  a salvo para a vida futura. 
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                                      DOM HENRIQUE  GOLLAND  TRINDADE  

                                            - Depoimentos Biográficos - 

 

 
                 Agora que a Congregação das Servas do Senhor está definitiva e canonicamente reconhecida 

como Ordem Religiosa, com Estatuto e Constituições próprias, e vida piedosa assente na profissão de votos 

de suas oitenta e cinco servas, procuram elas, pelo seu Departamento certo, organizar seus arquivos 

históricos, a começar pela biografia do Fundador – o saudoso Dom Frei Henrique Golland Trindade. Para 

tanto, contam com o testemunho de todos aqueles que lhes desejem auxiliar na tarefa. 

                Justifica-se a iniciativa, primeiramente, pela curta memória dos tempos e depois, para que se 

capte, o melhor possível, o testemunho dos que lhe foram contemporâneos. 

                Feitas por elas as primeiras pesquisas junto às fontes mais próximas, não encontraram as Servas 

elementos quaisquer que lhes abrissem a coleta de dados para um roteiro certo. Dom Henrique, o bravo 

homem da santa oração; o orador eloqüente, o escritor suave, o combativo defensor dos pobres, o paternal 

acolhedor dos órfãos e dos desvalidos, não deixou, de si, nada para orientar a sua biografia futura, assim o 

afirmam suas zelosas filhas. 

               Então, com inicio de trabalho estão elas empenhadas em entrevistar, visitar e ouvir os que 

conheceram o grande Arcebispo apelando para que todos participem desse depoimento histórico a fim de 

que não se perca para a posteridade, o perfil extraordinário de Dom Henrique. 

               É muito fácil colaborar. Escrevam os que assim se dispuserem, ocorrências vividas com a 

aproximação de Dom Henrique.  

               Quantas vezes, saindo cedo do Palácio, ia ele a pé, até o Asilo, passando pelas ruas, conversando 

com gente, parando as pessoas, mantendo por minutos uma conversa agradável e inolvidável. Em lá 

chegando, sentava-se à sombra de uma árvore, rodeando-se dos velhinhos com os quais entretinha longas e 

longas prosas. 

               Assim era Dom Henrique enquanto a saúde e o físico o permitiam. Depois, é certo, veio a velhice 

e tudo mudou. 

               Aqui está, pois, o apelo que fazem as boas Servas, a todos quantos, de boa vontade, se disponham 

a cooperar com elas, na elaboração de um livro futuro que lhes trace o perfil  inolvidável. 

               Já começam a surgir os primeiros depoimentos, aliás vazados numa linguagem simples, clara, fiel, 

de onde sobressaem como notas sensíveis, o profundo respeito e um emotivo recordar. 

               Coube-nos o prazer de ler e transcrever o depoimento do colega e amigo Lauro de Oliveira e 

Silva, morador bem próximo à casa dos Meninos Sagrada Família, proprietário da antiga chácara 

“Tebaida”, hoje loteada e reduzida em suas dimensões. 

               Esse depoimento tem a alicerçá-lo uma grande e sólida amizade que unia o Lauro e família – a 

Laura, os dois filhos – a Dom Henrique. 

               Construía-se a Casa dos Meninos. Dom Henrique era o visitador diário das obras. Homem 

simples, despojado das pompas do cargo, andejava pelas obras, parando aqui, ali, em conversa desataviada 

com os pedreiros. Entendia de construção como bom ex-aluno de Engenharia. Tinha o dom de descontrair 

os humildes obreiros, vexados a principio, com a sua presença. 

                Depois, atravessando a rua poeirenta, dirigia-se à chácara do Lauro. Encontrava-o sempre às 

turras com um moirão de cerca, ou acertando uma torneira a pingar, ou mesmo, na horta, entregue à 

plantação. 

                De uma feita,Dom Henrique encontrou o Lauro todo entregue à plantação de mudas frutíferas. Os 

cálculos, até ali, estavam errados. A pouca prática do chacareiro estava fazendo tudo errado. Não iria dar 

certo, de futuro. 

                Dom Henrique não titubeou. Arregaçou a batina até os joelhos e prendeu-a com a liga. Tomou do 

enxadão, cavou bem fundo o primeiro buraco. Depois, em longas passadas, mediu distância avaliando em 

calculos, a larga área da copa futura da árvore. Ali plantou o segundo buraco. Assim o fez, até o fim, 



explicando ao Lauro entre um assunto e outro, a necessidade de se desenvolverem eretas e batidas de sol, 

as fruteiras do amanhã. 
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                              Agora, chegou a vez dos formandos do ano de 1950. Houve a chamada geral e todos, ou 

quase todos corresponderam ao apelo. 

                              Em 10 do andante, estarão reunidos nesta cidade, os professorandos que há trinta e oito 

anos atrás receberam, entre alegrias, despedidas, expectativas as mais brilhantes, seu diploma de 

professores normalistas pela antiga e sempre lembrada Escola Normal Oficial de Botucatu. 

                              Trinta e oito anos, não é a praxe para comemorações. Mas eles determinaram que sim, 

enquanto esperam pelo Jubileu de Ouro que se dará exatamente no ano de 2000. Por agora, se limitam a 

fazer os primeiros ensaios dessa efeméride. E haverá um belo programa elaborado pela comissão composta 

pelas Professoras Judith Monteferrante de Mello, Ismar Bastos Ramos e Cecília de Souza Villas Boas. 

                              O  dia começará com a reunião de todos, no Santuário de Lourdes, às 9 horas onde 

haverá a celebração da Missa em Ação de Graças pela vitória dos anos transcorridos. Entre cânticos 

festivos, estará a alma se elevando a Deus, num  agradecimento  profundo e comovido. 

                              Logo após, haverá a  visita protocolar ao Cemitério do Portal das Cruzes. Ali, todos 

reunidos estarão prestando seu culto de saudades aos companheiros que caíram na jornada, levados em 

primazia para o seio de Deus. Haverá preces, e as evocações saudosas hão de fazer brilhar em cada 

fisionomia, a emoção e a gratidão aos mestres também, que cumprida sua missão terrena, se transportaram 

com a morte, para os caminhos do além. 

                             Depois, haverá a visita tradicional à Escola. Mãe, a querida Normal. Ali, por certo, 

desfilarão as memórias agri-doces das aulas, dos exames, das alegrias das notas e aprovações, destacar-se-

ao envoltos na saudade, os vultos dos mestres, destacados colegas, muitos dos quais, perdidos para sempre, 

num retorno impossível. 

                             O piano fará ouvir os primeiros acordes do Hino da Escola Normal e então, a emoção 

desafiará todos, no tumultuar das evocações as mais queridas, as mais sentidas. E a turma toda, reunida no 

Anfiteatro mergulhará em lágrimas sentidas os versos que jamais se apagaram da memória :  

 

                                                      “Meiga Escola na grande Via-Lactea, 

                                                       Que iluminas o caminho do Bem 

                                                        És a estrela tão viva que penso, 

                                                        Outra igual este estado não tem . . .” 

 

                              No decorrer do dia, haverá o almoço de confraternização, que reunirá no Recanto do Ipê, 

toda a turma para a celebração. Ali então, já descontraídos, a camaradagem  reinará num ambiente de festa, 

de intimas confidências, na apuração desses anos transcorridos onde a vida marcou a cada um com o sinal 

indelével do sucesso, da  realização  profissional. 

                              E as horas correrão céleres sem que delas se apercebam todos aqueles que reunidos 

fazem num só coro, o retorno à festa de formatura, com o cerimonial da entrega dos diplomas e o baile 

seguido, baile esse, que para muitos talvez tenha sido o derradeiro, pois que, dali por diante, a mocidade 

correu no encalço da Escolinha, do ambiente rural tão rude, tão agreste, mas que marcou a todos com a 

grandeza da missão cumprida. 



                              Haverá discursos, por certo. É o balanço das vidas que ali estão reunidas, dando-se 

contas, umas às outras, do que foram, num alongar de olhos da memória, para esses trinta e oito anos já 

transcorridos. Recordar é viver, diz a poesia popular. E todos, num ambiente alegre e festivo, estarão, 

sentindo nalma a alegria desses instantes. 

                             A tarde cairá lentamente sobre a cidade, a Escola, e o coração de cada celebrante. Finda a 

festa, restará a cada coração a renovada satisfação do reencontro. Pelas arcadas da velha Normal, a brisa 

vespertina fará cantar, mais uma vez, a doce melodia das vozes que, num misto de saudade e de gratidão, 

vieram trazer-lhe, uma vez mais, o  testemunho de sua eterna gratidão. 

                             São quarenta e seis, os celebrantes de 1950 : Adeb Gabriel, Ainda Machado, Alice 

Cordeiro, Anita C. Wagner, Aparecida Sartori, Benedita Rodrigues, Branca Rosa de Souza, Cecília 

Caldeira, Cecília Guimarães de Souza, Dalva Sanson Lira, Deise Santini, Enid Andreasi, Nelei Fazzio, 

Hilda Mariano, Iracema de Oliveira e Silva, Ismar Bastos Ramos, Jandyra Godoy, Judith Monteferrante, 

Julieta Fourrier, Lienete Nogueira, Lucilda Antonangelo, Lucilia Andrade César, Irmã Bastos. 

                            Luiza C. Chirinéia, Maria Conceição Amat, Maria Dulce Viadana, Maria da Glória 

Bicudo, Maria J. Venditto, Maria José Martins, Maria Lucia Raumond, Maria Teresa Coelho, Nelzir 

Witzler, Rosa Carmelo, Vitória V. Portes, Alceu Guilherme Potiens, Carlos Domene, Carlos Maria Dal 

Farra, Helio Castanho Silveira, Hermelindo Manoel. 

                           Jacy Teixeira Pinto, José Carlos Freitas Camargo, José Carlos Moreira, Luiz Tácito 

Virginio dos Santos, Mario Totti Caleffi, Rafael Cotin Ribeiro e Antonio Salomão. 
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                          O perfil biográfico não se compõe tão somente da rígida enumeração de um currículo 

quase sempre brilhante. Não. Há a alimentà-lo o entremeio farto das impressões deixadas no dia-a-dia, os 

fatos, as ocorrências, os gestos, as palavras que perfazem através dos depoimentos abundantes, o vazio 

curricular. 

                          Bem certas estão as afanosas Servas do Senhor que procuram através do depoimento dos 

contemporâneos de Dom Henrique Golland Trindade, compilar o manancial copioso de onde sairá um dia, 

em forma de livro, o perfil  do Capuchinho. 

                          Temos agora, prestado numa forma de reverente homenagem, o depoimento do casal 

Deolindo-Sofia Zanotto em cuja família Dom Henrique muitas vezes pode externar a sua satisfação de se 

encontrar em meio às crianças da casa, saboreando-lhes as diabruras, e gozando da amistosa acolhida de 

uma família exemplar. 

                          Foi assim : apresentou-o à Família, o Prof. Raymundo Marcolino da Luz Cintra. Havia um 

menino a ser crismado pelo Professor e aguardava-se a próxima crisma a ser marcada com a volta de Dom 

Henrique, do Sul. 

                         Preparou-se D. Sofia, providenciando inclusive, a compra de um sofá novo, pois o que era 

novo ainda, já fora estragado pelas peraltices dos filhos. Houve também, a recomendação com a 

conseqüente promessa de um castigo para quem a violasse : “ Ninguém vai contar a Dom Henrique, 

amanhã, que a mamãe comprou um sofá novo, para recebê-lo em nossa casa, para o almoço!” 



                        Dito e feito. Ao entrar na residência, no dia marcado, acompanhado do Prof. Cintra, o 

caçulinha _ Deolindo Jr. – muito travesso e falante, foi logo adiantando : “ Olhe, Dom Henrique, o sofá 

novo que a mamãe comprou para o Sr. sentar !” Foi a melhor das acolhidas. Quebrou-se o cerimonial e 

Dom Henrique pode sentir-se à vontade, entre os pais  acolhedores  e as crianças  endiabradas. 

                        Firmou-se uma amizade que prevaleceu por muito tempo, hoje tornada preito de reverente 

memória. Naqueles dias, desenvolviam-se duas importantes obras : na urbanização e modernização da 

cidade centenária, D. Sofia Zanotto revolucionava os velhos preconceitos, saindo-se como nulher 

empresarial, dada a construções atualizadas, com abrigos para carros, vilas inteiras substituindo velhos 

paredões patriarcais. Dom Henrique empenhava-se na construção da magnífica Capela medieval do 

Seminário São José. 

                        Entendia-se a Família Zanotto com os planos arquiteturais do inteligente Arcebispo, que 

antes da vida religiosa, fôra estudante de Engenharia. E por isso, muitas vezes suas opiniões iam de 

encontro com o estilo de construção das casas que aos poucos iam surgindo pelas mãos da mulher-

empresária. 

                        Para terminar a Caplea, perdia-se Dom Henrique às exigências de um Altar em pedras 

aprimoradas. As ideais encontravam-se na distanque Minas Gerais e os gastos de aquisição eram 

proibitivos. Como conciliar o problema? A Família Zanotto mandava vir de lá, o que havia de melhor, para 

suas casas. 

                        De uma feita, chegou de Minas um caminhão com grande carregamento de material de 

construção. Eram as pedras. Dom Henrique foi chamado : teria que escolher as melhores, as mais sólidas, 

as mais bonitas, para o Altar. Houve a escolha. E tudo lhe foi dado em doação, para grande alegria e vitória 

do Arcebispo  esteta. 

                        A Curia, no dizer dos depoentes, possuía um carro. Veiculo de fino acabamento, para uso 

oficial do Arcebispo. Não o quis Dom Henrique. Era incompatível com sua pobreza franciscana. Vendeu-o. 

E desde então, competiam as famílias para conduzi-lo em suas constantes viagens. A Família Zanotto 

prestou-lhe, neste sentido, inumeráveis gentilezas. 

                        No seu convívio amistoso com o lar dos Zanotto, Dom Henrique tinha predileção especial 

pelo molequinho caçula, como vendo nele, pelos olhos da Providência, alguém que lhe seria de extrema 

utilidade, um dia. 

                        E assim foi. O menino de ontem, é hoje engenheiro formado, tem sua firma própria, e veio a 

ser, pelos incríveis caminhos da Providência , o Presidente da Casa dos Meninos Sagrada Família. Há dez 

anos já, por reeleições unânimes, é ele quem rege aquela Instituição, sem duvida nenhuma, justo orgulho de 

nossa cidade. 

                       Conhece-lhe todas as dificuldades, todas as situações que constantemente se impõe como 

óbices para o seu regular funcionamento. 

                       E como que por mãos invisíveis, por determinações milagrosas do Alto, ela vem singrando 

os dias, vencendo todas as procelas, a caminho da praia serena, da calmaria ideal. 
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                           Com os primeiros eflúvios da Primavera, vem-nos às mãos duas delicadas mensagens que 

dizem muito, em termos humanos, de gratidão e de amizade querida e sincera. 

                           São como tímidas vergônteas, já que estamos na estação das flores, delicados ramúnculos 

que brotam ainda de velha cepa que já não mais produz. Há quanto tempo já deixamos de lecionar e ainda 



nos vem, vez por outra, manifestações que nos confirmam, à luz da fé, que a gratidão transforma-se em 

amizade  imperecível. 

                          Uma das mensagens vêm-nos de Campinas. É o primeiro livro do Dr. João Gilberto 

Gurgel, botucatuense querido, de grande inteligência e talento, hoje advogado do Fórum da Cidade das 

Andorinhas. Intitula-se : “Ensaios” e comemora o transcurso das Bodas de Prata matrimoniais do Autor, 

numa belíssima Coletânea de contos e poesias que ele foi juntando através dos anos, das experiências, das 

vivências, aqui, ali, ao sabor do estro poético que  lhe anima o coração. 

                         O interessante do livro é que ele foi organizado à sorrelfa, pela filha primogênita que, uma 

a uma, foi colecionando e editando sobre páginas fotográficas, onde aparecem os pais desde seu romanesco 

namoro, as bodas matrimoniais, os primeiros filhos, rebentos preciosos de um ramalhete em flor. 

                        O mais surpreendente do livro, belo em si, pelo que de inspiração e tendência poética 

transpira, é que o seu Prefácio compõe-se de uma velha carta de 1956, que nós, a velha mestra, lhe 

endereçamos nos seus tempos de querido discípulo. 

                        É ele uma mensagem de Fé, de Esperança, mensagem de confiança a um trêfego e vivaz 

aluno que um dia abordou-nos emclasse, pedindo-nos que lhe criticássemos os primeiros contos  e as 

primeiras rimas. 

                       Aí está! Hoje fraqueja-nos o coração torpedeado pelas ciladas e emoções da Vida e o antigo 

aluno nos homenageia ainda, fazendo daquela velha carta um Prefácio a tão valioso livro! 

                       Valha-lhe como agradecimento, a profunda alegria que ele soube proporcionar à antiga 

mestra. Que lhe sirvam de lema, as previsões que a carta contém. 

                       Diz ela: “ Não se esqueça de que “todo dom perfeito vem do Alto”. Essa é a definição bíblica 

do artista. Se o seu coração leva-o à versejar, seja artista! Os primeiros rebentos de hoje, serão floradas 

amanhã. Os primeiros vôos poéticos de hoje, ascenderão ilimitados infinitos amanhã. E eu verei então que 

não me enganei, quando intui reservas de ouro nessa cabecinha irrequieta. 1956. Elda Moscogliato. E o 

autor acrescentou gentilmente : Da Academia Botucatuense de Letras”. Gratissima, João. 

                     Entre a espontaneidade do sorriso e a doçura do coração, envia-nos a profa. Maria Lucia 

Chiaradia Gabriel, umas centenas de fotografias sobre sua última viagem turistica ao Velho Continente, 

perfazendo um périplo de recreação, aferição e cultura, por Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, 

Suíça, Inglaterra, Liechtenstein  e França. 

                     Ensina-nos o Prof. Silveira Bueno, velho e experimentado “globe-trotter” que a um turismo se 

vai com duas essenciais bagagens : cultura e conhecimento histórico do que se vai ver, dispensando assim, 

a  monótona  litania do guia afeito ao “ménage”; e a acertada  escolha dos  acompanhantes. 

                     Programas organizados ao sabor do grupo e não na rígida observância  a passeios 

cronometrados. As fotografias são ricas em detalhes. Onde há paisagens, castelos mouriscos, 

Universidades, lagos translúcidos, lá está inteira a família, fixando nas alegres fisionomias o reflexo 

prazeroso do momento. Nos interiores, museus, galerias, salões principescos, a beleza do instante : no 

Louvre, como pano de fundo, a Vitória  Alada de Samotrácia ou a Vênus de Milo. 

                    Tudo muito inteligentemente  gravado  para  a   perenidade  dos  dias. 

                    Um dos maiores encantos foi a viagem Rheno acima, na aferição prazerosa das lendas renanas, 

dos castelos encantados, das encostas verdejantes, dos Parsifais e das Loreleis que preenchem eternamente  

o estudo da  Literatura  romântica.  
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                       Saiu à rua para espairecer. Momentos havia em que o próprio lar não oferecia o ambiente a 

uma dialogação aberta e sincera com a esposa. Quando não as crianças, havia sempre a interferência dos 

sogros. O problema era esse. 

                       Era o único dinheiro que lhe restava no bolso. O mês ia a meio e os compromissos , afora os 

atinentes a aluguel e alimentação, não tinham sido saldados ainda. Somados todos, parcelas até razoáveis, 

ganhariam em léguas daquilo que lhe restava nos bolsos. A situação estava difícil. Mais difícil ainda a sua 

figura na família. 

                       Ao casar, e já lá decorriam cinco anos, tivera que aceitar morar com os sogros. Problema de 

filha única, “onde moram dois moram quatro”, aquela filosofia comum que afasta sob a desculpa de 

sentimentalismo e amor a outra “ quem casa quer casa”. 

                      Em solteiro, ele já havia adquirido um lote, lá pelos lados da Vila das Acácias, lugar lindo de 

se morar, tranqüilo, horizonte amplo, viração amena, de onde se avistava bem distante, na linha entre o céu 

e a terra, a igrejinha de seu Santo padroeiro. Ir-se-ia devagar, construindo aos poucos, alicerces, paredes, 

teto, abrigo pra futuro carro, e tudo o mais com que se tece, no noivado, um lindo poema de amor e de 

sonhos. Mas, não! Os sogros interferiram e o casamento saiu a galope. 

                      Agora, esse impasse. Devagarinho, o sogro fora-lhe transferindo os compromissos maiores : 

aluguel e alimentação.Vieram aos poucos, numa programação rigorosa, os dois filhos: um casal. Já estavam 

grandinhos, freqüentando a escolinha pré-primária. Tudo estaria bem, se assim fosse! Mas na balança 

familiar, um dos pratos, o seu, encarregava-se de todas as despesas e no outro, o do sogro, a pensãozinha  

relativa guardada todos os  meses  na poupança. 

                     E se ufanava o malandro, entre os amigos aposentados, na pracinha bem perto : “ Lá em casa, 

é uma maravilha! Meu genro mora comigo, mas não quer que eu e a patroa gastemos! Ele ganha muito 

bem, noBanco!” 

                     Malandro desgraçado! 

                     Ele ganhava relativamente bem, mesmo! Tudo estaria bem, se fossem sozinhos. Mas o fato 

real era esse : seu terno de casamento já estava em uso há meses e a calça respectiva, ameaçava puir-se. E o 

Banco a exigir terno completo, com camisas brancas, no serviço diário. Comprar outro, de que jeito? 

Andara a solto na cadeira de balanço, enquanto o aparelho desenrola todo o tema, ascrianças enjoadas estão 

brincando, a patroa numa de vizinha, e a sogra costurando na copa. 

                     E ainda mais : havia a enceradeira dando choque, esperando consêrto; o ferro elétrico, com a 

resistência queimada e o chuveiro esquentando mal a água. Tudo a espera de revisão! E o dinheiro, curto. 

Porque eletricista ou outro artífice menor, está tudo cobrando à base de OTN. E o seu dinheiro, curto! 

                     No mesmo critério. Ele quisera argumentar que quando acabasse de pagar a televisão, 

comprariam o vídeo. Mas, não! Entrou o sogro com sua baboseira de sempre : “ Deixem, crianças, se ele 

não pode comprar, eu compro!” Ferira-lhe os brios! Era sempre assim. Ele comprou, na mesma tarde, o 

vídeo. E agora, o aluguel dos filmes? Tudo nas suas costas : O malandro do sogro ainda exige, por semana, 

de seis a oito filmes. Pra que? Pra dormir a sono solto durante as exibições? 

                   O que arrazava eram as prestações. Comprara a televisão, radio, geladeira, fogão, tudo, tudo a 

prestações. Fáceis! Agora, a cada  mês, com a correção, OTN e tudo o mais! Não contente as crianças 

quiseram vídeo-cassete. Tudo bem! A Prestações! 

                    Andando assim, nas nuvens, topou com o corcundinha vendedor de bilhetes de Loteria, que 

percorre as ruas provocando os sonhadores. Ele arriscou. Tinha os cobres no bolso. Quem sabe? Comprou 

um bilhete. Caro pra burro! 

                   Suas divagações de ordem prática, passaram aos sonhos irrealizáveis. 

-              “ Se me sai a sorte grande, eu sei o que faço! Construo a minha casinha no terreno, mudo-me para 

a Vila das Acácias e mando o sogro e a sogra que vivam sozinhos!” Nada mais de filha única, único 

tesouro, nossa riqueza e molezas mais que o haviam embaido no casamento. Agora, era no duro! Cada um, 

na  sua casa! 



                        Havia de ter voz ativa na sua própria casa. Casa pequena, porém, com todo o confôrto. 

Quarto para as crianças, dependências todas muito amplas e práticas, menos quarto de hospede, esse não, 

pois que o malandro do sogro  poderia muito bem tomá-lo para si. Nada disso, chega! 

                        E os sonhos continuaram nesse clima, até o próximo sábado.  

                       Viu, pela televisão, o resultado da extração da loteria. Nem sequer a aproximação do número 

do seu bilhete!.  .  .Paciência! .  .  . 
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                                             PARIS,  A  CIDADE  LUZ 

 

 
                     Com a mais atenciosa e cordial mensagem, Rita – Sr. Arnaldo enviam-nos de Paris, seus 

cumprimentos. Para lá foram conhecer o novo netinho recém-nascido, parisiense da gema, enquanto os pais 

terminam bolsa de estudos. 

                         E nós, agradecida, fomos contemplada com o belíssimo postal da Madeleine, onde 

repousam os restos mortais dos reis de França. 

                         Passar dois meses em Paris deveria ser o sonho dos bem-pensantes. Aquela Paris 

maravilhosa onde não há inverno de matar, nem calor que escalde. Há o Sena e os pequeninos “fleuves” 

canalizados; há árvores mil que a cada passo oferecem o abrigo verdejante de seus bosques seculares. É 

desse contexto que advém um clima agradabilíssimo que seduz e integra, porque variado e sadio. 

                        Paris não surgiu de atropelo. Ela vem de distantes eras, paragem Oeste da conquista romana. 

São passados mais de dois mil anos desde a distante Lutécia de César e Labieno à Paris dos nossos dias. 

Sua volumosa história se compila em páginas admiráveis de heroismo, grandezas, patriotismo, cristandade. 

                       Em todos os tempos ela atraiu sábios, artistas e santos. De todas as nações, representantes os 

mais destacados nela vieram abeberar-se de seus ensinamentos. Dante, Da Vinci, Rembrandt, Chopin, 

Maria Sklodovska e a inumerável seqüência de criaturas que moldaram a vivência dos povos pelas 

conquistas de sua inteligência. 

                      A paisagem de Paris é um concentrado uniforme de tetos regulares que medeiam entre quatro 

a seis andares. A longa mirada distante para o futuro de Haussmann, prefeito imortal, remodelou Paris de 

uma certa época, sem comprometer-lhe o passado respeitável. A torre Eiffel marca exatamente o local, da 

batalha dos insurretos contra a dominação romana em que morreu o heroi Camulogeno. A Praça da Estrela 

polariza o desembocar de dezesseis largas avenidas, exemplo frizante de beleza, elegância e urbanismo. Lá, 

o Passado e o Presente se encontram. 

                     É cidade milenarmente nobre e inteligente, centro maior da Cultura, das Ciências, das Artes 

agora, da tecnologia. O sena tranqüilo que testemunha sua história, corta-a regularmente dando à Ilede 

France –coração de Paris – a forma de uma barca reproduzida em seu brasão, com a legenda : “ Fluctuat 

nec mergitur”, ou melhor : “ Batida pela tempestade mas não submerge”. 

                    Em todos os tempos Paris atraiu e seduziu. Por isso, já  disse dela Francisco I a Carlos V : “ 

Paris não é uma cidade : é o mundo”. Povo destemido, foi capaz de derrotar o absolutismo pela decaptação 

sumária  e estabelecer as bases de uma sociedade líder para o Ocidente, sob o lema da Liberdade, Igualdade 

e da Fraternidade. Por isso, dela disse Victor Hugo : “ Quando Paris adoece, todo mundo tem dor de 

cabeça”. 

                    Cidade-Luz, assim denominada pela Inteligência e pelo Saber tem os olhos sempre voltados 

para o Futuro sem sequer desvencilhar-se do Passado. Ela vem de testemunhar a inauguração recente do 

Faubourg Georges Pompidou, de arquitetura arrojada, destinado à maior biblioteca do mundo enquanto se 

instala sob a grandiosa Pirâmide de Vidro, frente ao Louvre, clássico e soberbo, o que será o mais completo 



e perfeito museu de todos os tempos . Sempre na vanguarda dos tempos, assim  a Cidade Luz aguardará o 

século XXI. 

                   Depositária estupenda de lendas e tradições, ela concretiza em monumentos, catedrais, capelas, 

galerias, museus, o que de melhor o engenho humano jamais criou. A catedral de Montmatre confessa na 

sua esplêndida arquitetura o martirio dos cristãos, entre os quais, saint Denis ( São Dionísio ) que, 

decapitado, jorrando sangue, inclinou o corpo, recolheu a própria cabeça e marchando ainda uma 

caminhada de seis quilômetros foi no encalço de seus decapitadores, aos quais perdoou. Convertidos pela 

grandiosidade do milagre, os verdugos enterram-no no local, ali onde hoje se ergue a Igreja de Saint Denis, 

o padroeiro de Paris. 

                 Ao longo do cais, na primavera-verão, os “clochards” se estabelecem formando a paisagem 

multicolorida de artistas e pintores, de músicos e de artesãos, oferecendo ao turista embasbacado, as 

surpresas maiores das flores e dos perfumes. O que fez Cocteau exclamar em delirio : “Paris é loja onde se 

vende flores”. 

                “Et vóilá Paris!” A cidade feérica dos boulevards, da Follies Bergères, das noites de ópera 

imortalizadas na canção de Josephine Baker “J’ai deux amours : mon pays et Paris! . . .” 
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                                                    Rubião  Junior 

                                                               XV 

 

 
                 Rubião Junior de outras eras. Vinte horas, noite fria, céu estrelado de Junho. Começava para 

ele, a vigia noturna. Sua função era percorrer um determinado trecho do pátio ferroviário, vigiando os 

vagões de carga que aguardavam triagem, protegendo-os contra possíveis assaltos. 

                    Viera pequenino, da Itália. Fizera parte daquela leva de imigrantes destinados à lavoura. Ali 

crescera e se adatara à vida agrícola, pequeno sitio nas imediações de Rubião. A bem dizer, os outros 

cultivavam o roçado. Ele se fizera pequeno artífice. Era sapateiro nas horas vagas. Quando a Sorocabana 

estendeu os seus trilhos, fôra recrutado  para  o  emprêgo. Era vigia  noturno. 

                   De média estatura, compleição forte, sanguineo, ninguém o vencia em coragem e valentia. 

Solteiro, independente, morava numa casa de madeira meio afastada, e tomava suas refeições no Hotel 

Varoli, frente à Estação. 

                  Mal o sol baixava, lá ia ele. Chapéu, óculos de aro de metal pendurado na ponta do nariz 

comprido, capa oriental quase se arrastando no chão, lampião de querozene numa das mãos, revolver na 

cinta, e num dos bolso uma garrafinha de aguardente que o rigor do frio assim o exigia. Vez por outra, 

acariciava num dos bolsos internos, um respeitável canivete siciliano, daqueles que pressionado faz saltar 

uma lamina afiada e perigosa. Arma própria dos gangesters americanos para eliminar o inimigo, em 

silêncio. Era prevenido, o Scarpin. 

                 Passara pela estação. A larga “gare” estava vazia e espaçosa. Um longo e profundo silêncio 

dava-lhe, em ambos os lados, uma fantasmagorica visão de solidão e abandono. Só na sala do seletivo, um 

telegrafista fazia o plantão. Lá mais distante, uma locomotiva fazia manobra lenta e preguiçosa. Ele saiu da 

“gare” e enveredou por entre os vagões. 

                 Um frio de bater os dentes. Uma solidão amedrontadora. Por entre os vagões de uma e outra 

linha, o lampião desenhava no chão o brilho opaco de sua chama. Ele percorreu, entre vagões parados, a ala 



de cá. Depois, bandeou-se para a ala de lá. Essa era mais longa e atingia a caixa d’água. Foi andando até o 

limite. Depois voltou. Aí, então, aconteceu . . . 

                Ele viu ao longe, ou melhor, sua evidente miopia percebeu lá longe, próximo à estação, entre um 

vagão e outro carregado de cereais, um vulto estranho : enorme, ereto, escuro. A medo, cauteloso, foi 

avançando. O vulto também, em sua direção. Segurou ágil, o canivete. Ovulto de um salto abraçou-o. 

Braços de ferro, hercúleos como tenazes. Mal pode mover os braços, espadanando canivetadas. Sentia a 

arma penetrar em algo esquisito, pele grossa, densa. Não parou de golpear, sem fôlego. O inimigo cravava-

lhe também, garras afiadas nas costas. Sentiu-lhe o hálito quente e ácido nas faces. Golpeou sem dó, com 

valentia. Perdera os óculos na luta e o lampião rolara por terra. Ia a esmo. 

               Era luta de titãs. Súbito, já fraquejando, arrumou forças e deu-lhe uma canivetada certeira. O 

corpo pesado e roufenho, rolou por terra. Scarpin desvencilhou-se da pesada capa caída ao meio da cintura. 

Ensangüentado e gemente, pode atravessar todo o pátio e chegar até o Hotel Varoli onde caiu  exangue  

frente à porta. 

              Lá dentro jogava-se como de costume, fazendo o horário para o trem das vinte e três horas, rumo a 

São Paulo. Havia entre os familiares, gente da Capital, em férias. Entre eles, o Dr. Renato Locchi, médico, 

professor da Escola Paulista de Medicina. 

              Acudiram o Scarpin. Graves ferimentos nas costas e nos ombros, com sérias escoriações no rosto. 

Reanimado, ele respondeu meio entontecido : 

-            Ele me atacou e eu  o  matei .  .   . 

-            Mas quem,  homem de deus? . . .Desmaiou  de novo. 

              Enquano era medicado, foram dois ou três averiguar. Voltaram logo depois com  um  resultado  

surpreendente. 

              Perscrutaram os caminhos. Deram com a capa do Scarpin caída sobre um corpo estranho. 

Tocaram-na com cuidado. Descobriu-se um par de patas estranhas e amedrontadoras. Puxaram-na de vez . 

Estirado, ainda  agonisante, jazia  um  enorme   tamanduá. .  . 
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                ESCOLA   NORMAL :  OS   FORMANDOS   DE    1938 

 

 
             Mais uma vez o ritual se repete. De novo, os solenes portais  da querida Escola Normal se abrem 

para receber – na linguagem evocativa de seus átrios; no percorrer saudoso de seus longos corredores 

históricos; no adentrar das salas de aula tão vivas na memória de todos – o agora respeitável grupo dos 

diplomandos de 1938. 

            O grupo de quarenta e oito formandos está quase inteiro. Faltam oito, que num longíquo 22 de 

Dezembro de 1938 receberam das mãos do então Diretor Prof. Henrique Antonio Ribeiro e do Paraninfo, o 

saudoso Engenheiro Dr. Joaquim do Amaral Gurgel, o significativo Diploma de Professor Normalista. 

Cumpriram o sagrado dever e no exercício da luta, tombaram em  direção ao Eterno. Saudades, muitas  

saudades! . . .    

            Voltam agora todos, em ritual que tem muito de religioso e humano, para agradecer. Agradecer, 

numa emotiva cerimônia evocativa, os maternais cuidados e os carinhos com que foram preparados para a 

vida profissional. Agradecer a formação humanística que lhes valeu, pela vida em fora, o galgar a outros 

postos que levaram bem alto o nome da querida Normal. 

             Os professorandos pela Escola Normal Oficial de Botucatu – turma de 1938 –estão retornando. Ao 

ensejo do transcurso de seu Jubileu de Ouro Profissional estão voltando para depôr junto ao altar-simbolico 

da escola Mãe, o seu tributo de Gratidão. 



             Partiram um dia jovens, entusiastas, movidos pelo Ideal da Alfabetização. Cônscios de que, 

bandeirantes do Bem e do Saber, levariam a Luz onde havia Trevas, levariam o Amor, onde havia o 

Abandono, levariam o Saber onde havia a Ignorância . 

             Foram e lutaram. Agora voltam vitoriosos e deporão no regaço maternal da grande Escola, os 

lauréis da Conquista. 

             Entre eles, nomes ilustres não só do Magistério como em outras esferas profissionais : Eleusis de 

Camargo Monteiro, alto empresário do mundo médico-profissional; João Moreira da Silva Filho, Gerente 

aposentado do Banco do Brasil; Coronel Mauricio Macedo Cardoso, oficial reformado de nosso glorioso 

Exército; Oswaldo Minicucci, professor secundário e jornalista; Dr. Milton Leão, médico credenciado na 

capital; Milton Mariano, aposentado na Alta Direção do Sudameris e Comendador pela Santa Sé e Ruy 

Pinheiro Galvão, Engenheiro aposentado de Empresa em Niteroi. 

            Todos estarão presentes para renovar, à Escola-Mãe, o compromisso solene um dia proferido de 

que, onde quer que estivessem a Pátria estaria presente : “ Ubique Pátria memor”. 

             Haverá outras cerimônias em 30 do andante, quando se marcará festivamente a passagem da data. 

Missa de Ação de Graças, no Santuário de Lourdes, ocasião em que será evocada a figura de Dom Frei 

Luis Maria de Sant’Ana, então Bispo Diocesano; Culto na Igreja Presbiteriana; Visita à Escola Normal; 

Coquetel no Tênis Clube e Almoço no Chaillot. 

             Faziam parte da turma : Carmen Leota Malatrazzi; Onélia Canova; Augusta Sartori; Inah 

Franciscato; Ruth Aranha; Maria Diva Lopes; M. Oscar Pavão; Elvira Moura Medaglia; Alice Camargo 

Lima; Norma Ferrari; Latifa M. Abraão; Maria de Lourdes Teles; Lourdes Arruda; Maria Aparecida Dias 

Carvalho Moura Campos; Maria da Glória Mershmann; Ina Conti Silva; Dirce Alves; Elza Alves César; 

Jesumina Domene Dal Farra; Tereza Fernandes; Henry Dias do Amaral; Carmen Oliveira; Zilda O Morais; 

Áurea de Oliveira; Maria Dulce Castro Peres; Lucia R. Torres Gueli; Elvira Sanchez; Dinorah Camargo; 

Maria Aparecida Oliveira; Ondina Aparecida Oliveira; Ondina Thomaz de Almeida e Nazareth Rodrigues 

Amorim. 
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                     CURSO  DE   LINGUAS   NO    SANTA    MARCELINA 

 

 
                          O Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina, Casa de Botucatu, celebrou em 13 

do andante, o transcurso do primeiro aniversário da abertura do Curso de Comunicação, o mais recente 

desdobramento daquele Estabelecimento de Ensino, marcando inclusive, os setenta e cinco anos de 

existência nesta cidade e os cento e cincoenta anos – sesquicentenário – da Congregação no mundo. 

                          O Curso em si, é o mais atualizado meio do ensino de outras línguas, além do idioma 

pátrio. Está em plena vigência com reais resultados, o ensino do latim, do italiano, do francês e do 

espanhol. Todas hoje, matéria facultativa na maioria dos cursos oficiais. 

                          Com métodos modernos, o aprendizado se faz com o ensino da Gramática respectiva, dos 

exercícios escritos e orais, da dialogação, aulas vivas de pronuncia e dicção, versão, tradução e canto. 

                          Tudo dentro de absoluta disciplina e aproveitamento, grande senso de responsabilidade por 

parte dos alunos, a maioria adultos, vindos de Escolas Superiores. 

                          O convívio entre mestras e alunos é amistoso, descontraído, estabelecendo um clima 

agradabilíssimo onde o relacionamento assegura no aprendizado uma larga margem de aproveitamento. 

                          Do programa comemorativo constou a celebração de missa oficiada pelo Revdo. Pe. José 

Lorusso, dd. Vigário de Vila dos Lavradores, que, numa bela oração exaltou o estudo das línguas 

estrangeiras, fator indiscutível de uma melhor compreensão na comunicação entre os homens. A música 



religiosa foi executada pelos alunos, a maioria seminaristas, e toda ela cantada em italiano, ocasião em que 

se evidenciou a boa prolação e a pronúncia excelente. 

                          Em boa hora surge-nos a louvável iniciativa do Santa Marcelina. Muito oportuno o Curso 

de Línguas, todas neo latinas, com raízes comuns ao nosso idioma o que torna mais accessível o estudo. 

                          Sendo o Curso extracurricular, enseja aos interessados a livre opção para o aprendizado 

propiciando-lhes uma extensão maior dos conhecimentos nos planos da Literatura Universal e mesmo 

cientifica, eis que  muitos livros são impressos em francês, espanhol e italiano. Especialmente, para aqueles 

que cursando Escola Superior, destinam-se por certo, a futuras bolsas de estudos, no Estrangeiro. 

                          Em se tratando de línguas estrangeiras, a dificuldade maior está na prática, na dialogação 

fácil e desembaraçada, na troca de pensamentos, dentro da qual se exercita a pronuncia. O canto 

principalmente, muito auxilia a prática. 

                          O francês sempre foi e continua sendo o idioma diplomático. O italiano domina o Direito e 

o espanhol facilita o turismo. Mas diga-se de passagem que todos os três são a credencial maior da cultura 

e da educação do homem civilizado. 

                          Voltam agora os bons tempos da cultura geral sedimentada no pleno conhecimento dos 

idiomas. Abre-se ao estudo de hoje, como imperativo maior, no plano das Comunicações, um amplo 

horizonte em que a todos é facultado o profundo entendimento, uma maior aproximação em busca, para 

todos, da Paz Universal. Sim. Vamos a caminho, e rápido, da unificação dos povos sob um lema só : a Paz, 

tão ansiosamente procurada por todos. Uma das barreiras vencidas aí está : o conhecimento idiomático pelo 

livre aprendizado. 

                          Agora que o Turismo é uma porta aberta para todos os quadrantes da terra, é bom conhecer 

outras línguas. Principalmente quando o objetivo maior das viagens é a Velha Europa e sua milenária 

civilização. Assim, tudo nos leva, pela intercomunicação, a um estreitamento mais perfeito, a uma 

interação mais completa, a uma aproximação mais real entre todos os povos. 

                         Tomemos como exemplo maior a multiplicidade de idiomas do conhecimento de S.S. João 

Paulo II, e o quanto lhe facilita a visitação apostólica por todos os quadrantes do mundo, o seu fácil 

manusear do idioma dos países percorridos. 

                         Sob todas essas considerações, dignas são de aplausos às Revdas. Irmãs Marcelinas, 

instituindo em seu modelar Estabelecimento de Ensino, como pioneiras, o Curso de Comunicações.  

 

                                                                                                  ( A Gazeta de Botucatu – 28/10/1988 ) 

 

 

 

                                 APONTAMENTOS   SOBRE   A   MORTE 

 

 
             Estamos há poucos dias da celebração de Finados e a cidade vive ainda o impacto emocional da 

tragédia que se abateu sobre a familia botucatuense. A solidariedade é a tradução mais eloqüente da alma 

cristã. E aqui estamos nós, lembrando velha crônica de Adauto Araújo Dourado, sobre a morte. 

                Um casal tinha um filho único. Era a criança a alegria do lar. Para ela convergiam os inúmeros 

cuidados maternos. E a febricitante atividade do pai, incansável no trabalho estafante, tinha por fim 

proporcionar à esposa e ao filho querido tudo o que de bom pudessem sonhar. 

               Crescia o filho em graça, beleza e inteligência. Era agora um garotinho de seis anos. Os pais 

vaidosos exultavam de justo orgulho e alegria. Eram felizes. Nada lhes faltava. Tinham no filho, a maior 

benção que do céu lhes fora dada.  

              Um dia, porém, o garotinho surpreendeu os  com um rápido e inopino desmaio. Os pais alarmados 

recorreram ao médico da família. O facultativo exigiu exames pormenorizados. Área da especialização 



neurológica. Os pobres pais aturdidos apressaram-se em corresponder ao pedido . Algo despertava-lhes de 

angustiante e tenebroso. Vieram as análises e os exames. 

            O médico da família fechou-se, por alguns dias, num inexplicável silêncio. O pai procurou-o com 

insistência. Entre homens, a resposta foi sumária : 

-           É caso perdido. 

            E agora, como notificar a mãe? 

            Encontraram-na no chão, armando com o filho, um trenzinho elétrico. O controle remoto fazia 

proezas e a criança se expandia em risos. Riso de criança inocente e feliz. Mãe e filho eram a expressão da 

felicidade. 

            A verdade foi-lhe revelada com cuidado. A jovem mãe levantou-se num ímpeto. A palidez cobriu-

lhe o rosto como mascara terrível e um frio suor porejou-lhe a fronte. O corpo inteiro tremeu-lhe numa 

angustia sem nome. Mas não chorou. A Fé era mais forte. 

            Desde então, ela se dedicou mais e mais ao filho enfêrmo. Mais e mais, é redundância, pois sua vida 

inteira era totalmente devotada à criança. Sopitou todas as angústias e viu, sem verter uma lágrima sequer, 

a doença progredir. Tinha presentes em seus atos, a promessa d’Ele, aos que nEle crêem : “ A casa de meu 

Pai tem muitas moradas . . .” 

            Preenchia as horas contando-lhe histórias. Jamais deixou transparecer na narrativa, a palavra morte. 

Inadvertidamente, porém, um dia, soltou-se-lhe, na historiazinha, a trágica palavra. A criança reavivou-se e 

so erguendo-se no leito, perguntou-lhe : 

-          Mamãe, o que é a morte? 

           Ela sorriu-lhe, no mais lindo e terno sorriso e lhe disse : “ Você percebeu que depois de um dia de 

brinquedos e folgares você, à noite,cansado e sonolento deita-se na cama do papai e da mamãe e dorme, 

sem nem sequer tirar a roupinha? Aquele não é o seu lugar. E notou que no dia seguinte você acorda na sua 

caminha, de pijama, todo feliz? Pois é : durante a noite o papai levantou-o cuidadosamente, trocou-lhe a 

roupinha e, pé-ante-pé, levou-o ao seu verdadeiro leito. 

           O Pai do Céu procede assim, conosco. Aqui, não é o nosso lugar. Estamos aqui provisoriamente. 

Não moramos aqui definitivamente. Passamos pela terra. Vamos a caminho do Pai. 

           Lá um dia, sem que o saibamos quando, como e por que? Ele se aproxima, nos toma pelas mãos, e 

nos conduz ao seu seio infinito. Lá é a nossa morada segura, definitiva, eterna”. 

           Você entendeu, meu filho? 

           A criança passou os bracinhos ao redor do pescoço da mãe, abrançou-a com ternura e beijou-lhe a 

face.  

            Então, ela chorou. 
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                     Depois que o homem aprendeu que, colocando um pé diante do outro conseguia vencer 

distâncias e que, aumentando a freqüência de seus passos diminuía o tempo de percurso, sua ânsia por 

velocidade não teve mais paradeiro. Não podia vencer grandes distâncias correndo, dadas as limitações de 

seu físico e percebeu assim, que precisava de algo, uma máquina por exemplo, que o ajudasse a vencê-las 

sem cansar-se. 

                   O primeiro aparelho que apareceu foram duas rodas de bambu ligadas por um eixo; um acento 

e a fôrça motriz fornecida pelos pés. Foi esta, talvez, a primeira concepção de bicicleta surgida na China. 



                   Muito tempo depois, no século XIV, o italiano Giovanni Fontana inventou um veículo com 

quatro rodas, que se movia por meio de roldanas. 

                   Em 1790 surge pelas ruas um veículo estranho. Duas rodas, uma adiante e outra atrás, ligadas 

por uma trave e sobre elas um individuo que atendia pelo nome de De Sorac. Avançava velozmente 

caminhando. Era um meio  de locomoção bastante incômodo que devia ser mantido sempre em equilíbrio 

por quem o cavalgasse e não obedecia a direção alguma. Proporcionava, porém, colisões freqüentes e 

quedas espetaculares. Assim mesmo, passa para a história da locomoção com o nome de “celerífero”. 

                   Em 1817, em Manhein – Alemanha, surge pelas ruas um outro curioso veículo. Duas rodas 

uma na frente da outra, atreladas a um cavalete de madeira, um selim e uma haste que servia de guidão. 

Seu inventor – Karl Frederich Von Drais, selvicultor, agrimensor, guarda florestal. O veículo foi apelidado 

de draisiana em sua homenagem. 

                  Malgrado as ironias, os apupos, a caçoada dos habitantes do lugar, Drais resolveu mostrar a 

viabilidade de seu invento. Realizou numa façanha incrível para a época : foi de Karlsruhe com sua 

Draisienne, até Estrasburgo em apenas uma hora, em vez de quatro pela diligência ou dezesseis horas a pé. 

Os jornais da época noticiaram o fato com grande estardalhaço, afirmando que fôra inventada uma máquina 

que diminuía  distâncias e economizava tempo. 

                 Estava inventada a bicicleta. Surgiram logo escolas que ensinavam os “intrépidos” a se manter 

em equilíbrio na máquina notável. 

                 Drais morreu na miséria lá por 1851. Mas seu invento prevaleceu. 

                 O invento divulgou-se com celebridade e sua adoção foi imediata. Desde aí, houve uma 

revolução muito grande nos hábitos da sociedade de então. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a 

juventude elegante começou a exibir-se nas praças e nas ruas montada nos elegantes veículos apelidados de 

“cavalo-brinquedo” ou “cavalo janota” pois eram, a principio, usados pelos filhinhos do papai. 

                Em 1855 o alemão Fisher, de Schweinfurt, colocou o pedal na roda dianteira, nascendo então, o 

biciclo, que permitia converter o impulso alternado dos pés no chão pelo movimento continuo dos pés 

sobre os pedais. Como aumento do diâmetro da roda anterior o veiculo adquiriu maior velocidade. Com o 

grave inconveniente, então, de atirar o ciclista ao chão, toda vez que se lhe deparasse uma pedra ou 

obstáculo. 

               Em 1868 o ferreiro francês Ernesto Michaux funda a primeira fábrica de bicicletas do mundo. Foi 

seu patricio Sargent quem equilibrou melhor a bicicleta, dotando-a de duas rodas iguais e de média 

grandeza. Em 1869, o inglês Starley tornou-a menor e mais veloz colocando os pedais entre as duas rodas 

sobre um quadro rígido. Desde aí, a transmissão da força passou-se para as rodas trazeiras através da 

corrente inventada pelo suíço Renold. 

              Em 1890 o dentista irlandês John Dunlop, pensando na trepidação das rodas, dotou a bicicleta de 

pneumático, aproveitando o processo de vulcanização inventado desde Hancoks e Parques, já aperfeiçoado 

por Charles Goodyear em 1839. Num último aperfeiçoamento surgiu-lhe em 1898 a roda livre e a bicicleta 

tornou-se um veículo quase perfeito tornando-se o seu uso perfeitamente prático e auxiliar do homem. 

Logo mais, surgem as bicicletas “tandem” para mais de uma pessoa. 

             Desde o seu aparecimento, houve uma revolução total nos costumes. Escândalo foi, quando a 

rainha Guilhermina da Holanda, manobrando sua bicicleta, saiu sozinha pelos parques e ruas da capital. 

Desde aí, o feminismo que já se manifestara com estrépito fêz do veiculo o propagador de suas 

reivindicações sociais. 

            Em 1885, na Alemanha, Wilhelm Maybach adotou à bicicleta um motor de Otto, já aperfeiçoado 

por Daimler e o próprio Maybach. Sua intenção era dotar o veículo motor tornando-o relativamente “mais 

seguro e de fácil manejo”. 

            Foi quando acabou de vez, o sossêgo das mães mártires do progresso. A “moto” assim chamada 

matou, nestes últimos quarenta anos, em todo o mundo, mais gente do que a primeira Grande Guerra 

Mundial. 

           Neste ano, na Alemanha tão somente, já morreram 727 jovens e na França, cêrca de 3.800 vidas  

foram  ceifadas. 
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                                                   PROF.  ANTONIO  RAIA 
 

 

            O caríssimo casal Prof. Antonio – Pedrina Raia, de Campinas, novamente em giro turístico para 

além do arco-iris. Desta vez, pelo Mediterrâneo ocidental e Espanha. Não cremos seja para ambos, a 

primeira vez que cruzam o mare-nostrum. São andarilhos constantes, hoje no Pólo Sul, amanhã na Europa 

central, depois em cruzeiro pelos paises escandinavos e assim, vão saboreando sua merecida aposentadoria 

alimentando o intelecto com o bom gosto de digressões inteligentes. 

               De tudo isso, é-nos prazeroso participar com o ilustre casal, pois onde quer que estejam vem-nos 

a provocação amistosa de cartões e volumes admiráveis que nos proporcionam grande alegria , inteirando-

nos das belíssimas horas gastas em museus, cidades históricas, outros climas. 

              Nós entendemos o fino gosto do casal amigo. O Prof. Raia foi nosso colega de turma da antiga 

Normal, prosseguindo após, em cursos e estudos especiais. Fizemos ambos parte daquela juventude 

privilegiada que teve por mestres, autênticos humanistas. Homens profundamente cultos, sábios, ilustrados. 

Entre eles, o querido e saudoso professor Dr. Sylvio Galvão, mestre em História Universal. Tinha ele o 

dom especial de nos deliciar as aulas sem que nos apercebêssemos do fluir das horas. 

             Eram palestras eruditas. Penetrava-se na Antropologia, estudava-se a Geografia regional e então, o 

homem e o meio-ambiente na cronologia das épocas. Dessas exposições encantadoras saia-se com o 

espírito revigorado de novos e maravilhosos conhecimentos. Daí, o nosso gosto pela cultura vasta. Daí, a 

nossa queda para as velhas civilizações e o nosso constante viajar histórico. 

            Desta vez, chega-nos de Maiorca um belíssimo postal : Lãs Palmas, a capital e suas praias 

admiráveis. A ilha é a principal do arquipélago das Baleares. Em pleno Mediterrâneo ocidental parte 

integrante da Espanha oriental. Goza-se lá de clima admirável. À vista panorâmica é helênica : céu 

constantemente azul, águas mansas e transparentes quebradas, aqui, ali não tanto  pela proximidade de 

Gibraltar, mas pela incursão delongada, em alto mar, de esquadras alienígenas que fiscalizam e controlam o 

mare nostrum. 

           A visão panorâmica do postal nos enseja o contraste da linha litorânea fechada pelo  colar de 

arranha-céus modernos complementada no mar azul pelas inúmeras embarcações e veleiros de milionários 

turistas. Lá longe, no cimo da montanha, perdido em vegetação densa e brilhante, o castelo medieval 

testemunha do passado. O contraste: o antigo e o moderno. 

           Maiorca nos lembra que foi , noutros tempos, não o paraíso de milionários obesos e enfastiados, mas 

o ninho e refugio da intelectualidade pensante. Lá se refugiaram Chopin e George Sand no auge de seu 

romance fugaz. Foi sob as caricias da ilha que brotaram os mais belos “ scherzos” e os noturnos da obra 

chopiniana e foi lá que a autora da Indiana escreveu seu delicioso romance “ Malgré tout”. 

           Já em pleno andarilhar pela Espanha, Raia e Pedrina enviam-nos com deliciosa mensagem, dois 

volumes : um, em espanhol, “ La Mezquita-Catedral de Córdoba” e outro, em francês: “ La Alhambra y el 

Generalife”. Duas preciosas joias que intregarão nossa já vasta e rica coleção : “ O Mundo em Casa”.  

          A matéria desenvolvida com fins especiais de divulgação internacional é complementada por uma 

série fotográfica realmente perfeita executada segundo a moderna tecnologia, com belíssimos efeitos de 

colorido, luz, nitidez e perfeição em alto nível. Volumes preciosissimos, raros, de alta aquisição. 

         O primeiro destaca Córdoba no vale ameno  do Guadalquimir, a capital islâmica da Europa, cuja 

dominação atingiu a sete séculos na península arquitetônica de “la Mezquita”, hoje catedral romana, a 

grandiosidade exuberante e típica da arte árabe. 

         Já o segundo volume, a magnificência do Alhambra de Granada nos coloca  frente  



A uma das maravilhas da arte universal. O belo e profundo estudo de Emilio Fuentes Laguna vai mais 

longe, dá-nos a exuberância de detalhes a influencia dos séculos de dominação muçulmana  contribuindo 

grandemente na etnia, nos usos e costumes, na etimologia, na arte, na ciência e na economia da península 

ibérica. 

         Gratissima, Raia-Pedrina. 
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                                  SUCESSOS    DO    CINEMA: Casablanca 

 

 
                               Na noite de sábado último, foi aguardada com grande expectativa pelos 

saudosistas. A televisão abria um parentese em sua programação que já se esvasia e se torna 

desinteressante, para exibir velho filme da década de cinqüenta. 

                                       Pode-se presumir, sem margem de êrro, que a grande maioria dos aparelhos deste 

imenso país estava concentrada para uma vez mais exibir aos seus respectivos telespectadores, o polêmico 

filme Casablanca. Desta vez, colorido. 

                                      São os efeitos da moderna e mais avançada tecnologia. Daqui por diante poder-se-á 

assistir a qualquer grande produção do passado, filmada originalmente em preto e branco, com as cores 

ambientais de que se não possuía  recursos  necessários, na época. 

                                      O filme programado foi antecipadamente anunciado como uma das excelentes 

conquistas modernas. O computador realizou agora uma das suas mais incríveis façanhas. O processo 

descrito é caríssimo, meticuloso, lento, mas absolutamente realizável. Daqui por diante assistir-se-á, 

colorida, nítida, brilhante, a toda aquela escala de bons e inesquecíveis filmes vividos por um elenco 

extraordinário de artistas que se tornaram ídolos das gerações. Assistiremos na certa, coloridos e sempre 

novos, a Rebeca, O Morro dos Ventos Uivantes, a Ponte de Waterloo e toda a série clássica do inigualável 

Laurence Olivier. 

                                    Casablanca é filme notável. Tantas vezes quantas programado, terá grande indice de 

audiência. E note-se, até a juventude desenfreada dos nossos dias o aprecia e aplaude. É enredo romântico 

que magnetiza as platéias. Dizem seus críticos que ele nada oferece de original. È tema desenvolvido ao 

talante de seu diretor. Opinam os aficcionados que é muito bom . Cuida de um episódio imaginário da 

última Guerra Mundial. Os horrores dos Campos de Concentração e a grande e heróica ação dos “maquis” 

franceses são muito por alto relembrados. 

                                   O cenário muito bem engendrado retrata um café em Marrocos, possessão francesa 

na África. Esse é o lugar onde se desenrola todo o filme. O tema central é um belo romance de amor vivido 

por um triângulo amoroso de indiscutível atração : Humfrey Bogart, Paul Henreid e a bela e inesquecível 

Ingrid Bergman. Ora, onde entra a bela interprete sueca, lá está a galeria completa de seus eternos 

admiradores, não importa a idade. Aqui fala o bom gosto, a homenagem ao real talento dos grandes artistas 

do passado. 

                                  Casablanca não se restringe a canção romântica. Há em destaque, como parte 

humorística do filme, toda a “entourage” da guerra : a luta pelos passaportes que levarão de Casablanca 

para Portugal – a nação não beligerante na época e último aeroporto para a América, portanto, para a 

liberdade. 

                                  Nesse permeio, a figura mais que extraordinária de Claude Rains encarnando o Chefe 

de Policia astuto, vivo, venal, tudo fazendo pela sua França distante. Peter Lorre está presente fazendo sua 

ponte de espião e assassino. 



                                  Umberto Eco, na interpretação da linguagem moderna da semiologia, cita o filme em 

seu último livro “Viagem na Irrealidade Cotidiana” como um filme vulgar mas que conta a favor de seu 

sucesso, como jogo sempre presente da luta do Bem contra o Mal. 

                                 No filme tudo se aproveita : Há em destaque o cenário exótico do Marrocos francês, 

onde no ambiente internacional do Rich’s Café se reúnem todas as noites em redor de uma mesa de jogo, 

todos aqueles aparentemente prisioneiros que lutam por um passaporte obtido a preço  altíssimo. 

                               Há outros amores, puros e inocentes que lutam por sair também da aridez daquele 

ambiente cosmopolita cheio de ciladas e de traições. Há a história anônima dos que lutam pela cruz de 

Lorena, pela libertação da França invadida e dominada. 

                              Todos esses condimentos dão ao filme um sabor todo especial afirmando uma vez mais 

o segredo de Hollyood dos velhos tempos. Hoje, a decadente cidadela do cinema debate-se contra a 

precariedade dos temas em que se sobressae  a violência, lutando ainda com a concorrência da 

cinematografia internacional. 

                              O belo subentendido do filme está na trágica sorte de seus personagens : o heróico Lazlo 

prosseguirá na luta empenhada certo de que não possui o amor da jovem esposa; Ilse não recupera sua 

antiga paixão e Rich abdica de todo um sonho vivido, a favor do rival. 

                              Sai-se do filme com uma perfeita visão da nobreza de carater, da grandeza do sacrifício, 

de valores humanos que redimem a vida. Os eternos  mitos  revividos. 
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                                                           O    CONTO    DO    MÊS 

 

 
                        Naquele começo de século as ruas empoeiradas e vermelhas da terra, eram faixas largas 

e espaçosas, desenhando no mapa citadino a previsão inteligente de seus primeiros delineadores. Havia já o 

meio-fio, e as calçadas, lado a lado, eram assentadas em grossas e rígidas pedras da serra. 

                        Os plátanos de copas densas de folhas largas e espalmadas, davam sombra nos dias quentes 

de estio violento, estendendo sua silhueta repousante até a banqueta do jovem artesão. Que sonhava. 

Sonhos altos, inatingíveis. 

                        Era um belo rapaz. Alto, claro, físico encorpado, cabelos escuros denunciando ainda distante 

calvicie, fisionomia aberta à vida e às coisas boas que ela reserva, sempre desejando mais alto  e mais fácil. 

                        Bom artesão, trabalhador, honesto, fazia da sua pequena arte o motivo de orgulhosa 

satisfação. Econômico, ajuizado, possuía recursos capazes de sustentar um lar. 

                        Mas aí entrava uma inclinação intempestiva de seu ser. Ele mesmo se desconhecia. Algo 

recôndito, misto de lobo voraz, de inesperado monstro irrevelado. Era ele um sonhador. Havia aquela 

jovemzinha revém-saída do Sion, dona de um par de olhos admiráveis, pretos como jabuticaba, sorriso 

formoso de madona abrindo-se em duas covinhas nas faces acetinadas, na exibição de dentes como pérolas, 

que eram um convite à perdição dos homens. Filha de viúva rica, moradora do solar mais adiante, ela 

passava-lhe diariamente, excitando-o sem o perceber, no talhe grácil de sua figurinha biscuí. 

                       À sua passagem conturbava-se o jovem sapateirinho. Fervia-lhe o sangue em turbilhão, 

transmudava-se o natural controlado e pacífico. Um animal rugia em suas entranhas. Aquela moça linda 

seria sua. 

                       Naqueles momentos as marteladas no couro avivavam-se e até que o vulto feminil 

desaparecesse na esquina, o toc-toc nervoso era ouvido em todo o quarteirão. 



                       Um dia, aquele toc-toc excitado chamou a atenção da jovem. Então ela se lembrou de que 

havia um par de chinelinhas “de chambre” a consertar. Atravessou a rua e dirigiu-se ao seu anônimo 

apaixonado. Acertaram o conserto. 

                       Ela trouxe-lhe as chinelinhas : uma mimosura em puro cetim róseo, saltinhos médios meio 

gastos, enfeitadas ricamente de delicadas urzes de nanzuque azul – Por favor, o Sr. conserte os saltinhos e 

retire as florzinhas, um tanto infantis para o meu gosto. 

                       Assim começou para ele, o delírio de uma paixão. Outros consertos vieram. O diálogo dos 

dois não ia além de suas habilidades artesanais. Ela mal se dava conta do que se passava com o rapaz. Ele, 

porém, explodia em paixão. Ela apreciava o esmerado trabalho do profissional. Nada mais que isso. Ele 

subia aos píncaros, em vendo-a adentrar a sapataria, trazendo-lhe novas tarefas. Foi só isso. 

                      Um dia, tornou-se noiva. Havia na cidade, chegado há pouco, o novo Juiz de Direito. Rapaz 

de grandes méritos. Orador fluente, linhagem tradicional, excelente folha de serviços prestados à Justiça. 

Conheceram-se no Clube. 

                      Para o infeliz sapateirinho o golpe foi duro demais. Voara alto em seus sonhos de rapaz. 

Dentro dele rugiu o animal enfurecido. Quadro trágico de romance e passionalidade. 

                      Aproximavam-se as bodas. Os sapatinhos de cetim branco eram algo folgados para amimosa 

pequenes dos pés. Uma palmilha resolveria o assunto. Apelou para o desditoso apaixonado. Acertaram a 

palmilha. Ele lhe devolveria em dias, a encomenda. 

                      No baile do casamento, ela sentiu, de repente, o pé direito dolorido. A dor foi aumentando de 

forma cruel. Não dançou mais. Ao retirar o calçado, já noite a dentro, o pé tumescera : arroxeado, doido a 

mais não poder, deixou-a louca de dor. 

                      A causa-mortis foi tétano violento, inexplicável, pela incisão ocasional de alicate de unha. O 

sapatinho de cetim foi guardado como triste memória. Na palmilha, imaculada, aqui, ali, manchas 

desapercebidas de veneno de coral. Um crime impune.  

                     O miserável artesão, com o passar dos anos, enlouqueceu. Na gavetinha da banqueta 

abandonada, foi encontrada uma inocente e graciosa urze azul. 
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         Civilização : 

           Um náufrago inglês, depois de nadar horas seguidas, chega a um lugar que não conhece. Anda muito 

tempo através de vales e montanhas e chega afinal, a uma vilazinha mais ou menos densa de habitantes, e a 

primeira coisa que vê, é uma forca com o corpo de um homem dependurado. 

-   Graças a Deus, diz ele, é terra civilizada. 

        Sinal dos tempos : 

     Lei de Murphy : “O que está ruim tende a piorar”. 

        O cuco : 

Um imitador chega tarde e embriagado a casa. Na hora que entra, o cuco canta três vezes. Ele continuou à 

imitá-lo até completar as doze horas. No dia seguinte, durante o café, sua mulher lhe diz : 

-     Querido,  precisa mandar consertar o cuco. 

-     Porque? 

 Esta noite ele cantou três vezes, depois cantou mais sete vezes, deu um soluço, cantou mais três e falou um 

palavrão. 



      Aula de religião : 

  O professor incansável explica e reexplica a ordem e os livros que compõem a Bíblia. Depois, faz uma 

avaliação por escrito. Entre as perguntas, esta: 

-   O que é o Gênesis? 

Um aluno responde: 

- Meu amigo Mauro é um gênesis em Matemática. 

    Aula de História do Brasil : 

O professor faz avaliação e pergunta a um aluno : 

-   Por que Dom João III criou o sistema de Governadores  Gerais? 

O aluno responde : 

-  Porque se ele viesse para cá quem ficava  lá? 

   De  Art Buchward,  humorista  americano : 

       Num concerto onde se executava a Terceira Sinfonia de Beethoven, uma senhora que estava a seu 

lado, perguntou-lhe : 

-  Desculpe-me, Sr. mas o que é que estão tocando? 

-  A Terceira Sinfonia de Beethoven. 

   Ela virou-se para o marido e disse-lhe baixinho: 

-   Por sua culpa chegamos atrasados e perdemos a primeira e a segunda sinfonia. 

      Solução  Prática : 

-  Patroa, esta pedra de gelo está dificil de partir. 

-  É ? E se você fizer de conta que é um dos meus pratos de porcelana? 

Q.I. – Do filme “Complô em Novembro” : 

O repórter do jornal “Los Angeles Dispatch” ao Chefe de Policia : 

- Tenente Quince, seu Q.I. é tão baixo que a última vez em que foi avaliado precisaram fazer um buraco no 

chão para encontrar o resultado. 

-  E daí!!!! 

-  Declararam seu cérebro uma zona de calamidade intelectual. 

   Do filme “Agente 88”: 

- Que aconteceu nesta vila? 

- Os bandidos passaram por aqui e levaram todas as nossas mulheres. 

- Mas por que vocês não se organizaram e foram atrás deles? 

- Você já viu as nossas mulheres? 

     Civilização : 

Finalmente a civilização está chegando a Marawaka-Papua-Nova Guiné : 

  Os selvagens estão desprezando aquele tradicional ornamento de osso no nariz, substituindo-os por 

modernas e elegantes canetas esferográficas  usadas. 
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                     ACADEMIA    BOTUCATUENSE    DE    LETRAS 

 

 
                      Com o oitavo Serão Acadêmico realizado em 29 último, na residência do casal Drs. Ivanil- 

Claudia Pires de Campos, ele, membro efetivo ocupante da Cadeira 19 – Paulo Setúbal, deu a Academia 

Botucatuense de Letras por encerradas suas atividades no ano a findar-se. 

                      Usou da palavra da noite, oacadêmico Dr. Luiz Peres. Sua palestra foi um substancioso 

estudo médico-cientifico sobre importante assunto no mundo atual : Tóxicos.  O trabalho dividiu-se em 



duas partes : na primeira, a discriminação dos tóxicos. Sua origem, seus feitos, sua dissiminação e os 

resultados deletérios na sociedade moderna. Na segunda, o conferencista desenvolveu a pesquisa 

evidenciando a participação dos jovens na proliferação do vicio, enumerando uma série de causas que 

levam o adolescente ao precoce e inexorável declínio. 

                     Muito aplaudido, o orador mereceu o debate, onde as opiniões puseram em relevo o 

indiscutivel valor do estudo desenvolvido, deliberando a assembléia que se divulgasse pela Imprensa tão 

salutares e proveitosas  pesquisas de cunho  sócio-médico-cientifico. 

                     Em boa hora iniciados os “Serões”, trouxeram à ABL um saldo valioso quer sob o ponto de 

vista social pois unem e confraternizam os acadêmicos, como pela oportunidade de se desenvolverem 

importantes trabalhos de ordem prioritariamente literária, trazendo todos, a excelência de estudos 

profundos sobre os mais variados temas. 

                     Desse modo, organiza a ABL paulatina e criteriosamente o material para aproxima edição de 

seu segundo volume. O ecletismo dos temas da livre escolha de seus autores merece, sob o crivo da análise 

critica os mais entusiastas louvores, eis que transmitem além da mensagem cultural, o real e interessado 

cuidado com que foram elaborados, quer sob o purismo estético, quer como forma estilística. 

                    No primeiro Serão na residência do Prof. Sartori, a cargo do arquiteto Eugênio Monteferrante 

Netto, foi enfatizado o perfil do mestre há pouco desaparecido, o Prof. Eng. Agrônomo Benedito Abilio 

Monteiro Soares, caráter invulgar de técnico absoluto, grande invertigador do “folclore” caboclo, homem 

estudioso, decidido, integro, de ação rápida, incisiva e nobre. 

                   Seguiu-se a palestra do Prof. Aécio de Souza Salvador, na residência do casal Raphael Leda 

Galvão de Avellar Pires e versou sobre o perfil do maestro Villas Lobos e sua marcante personalidade na 

extruturação da música nacionalista. Sua obra imensa domina os centros musicais mais adiantados do  

mundo impondo-se pela originalidade da forma e a musicalidade do  texto. 

                   O terceiro serão do ano sobrelevou o acadêmico Prof. José Antonio Sartori que discorreu, na 

residência do casal Dr.Olivio-Eneida Stersa, sobre as “Conquistas da Ciência no Século XX”, 

proporcionando aos circunstantes uma legitima e atualizada aula de Ciência Moderna. Seu trabalho 

analítico, perpassou as várias etapas humanas, desde o Cro-Magnonaté os supercondutores de cerâmica 

capazes de transportar eletricidade propiciando, por seus poderes magnéticos, alevitação dos trens de 

altíssimas  velocidades. 

                   No mês de Junho, o Serão realizou-se na residência Arquiepiscopal, onde Dom Vicente 

Marchetti Zioni recebeu o coeso grupo acadêmico para ouvir o Dr. Olívio Stersa. Um belíssimo trabalho 

preparado com esmero e arte sobre o histórico da Misericórdia Botucatuense. Pesquisa, cronologia e o 

perfil inconfundível de uma legião de médicos liderados pelo fundador Antonio José da Costa Leite que, 

com as sucessivas Diretorias Administrativas trouxeram o importante nosocômio tornando-o, nos nossos 

dias,  um monumento modelar. O trabalho perfeito está sendo editado, como depoimento muito próximo do 

primeiro Centenário da Santa Casa. 

                  Julho marcou o Serão realizado na residência Antonio-Lidia Marão, homenageando o casal 

benemérito a quem deve a Academia sua sobrevivência de dezesseis anos já cumpridos. O orador da noite 

foi S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, acadêmico, que discorreu sobre o Código do Direito 

Canônico, expondo-o didaticamente, no longo curso da História, base legal que assegura à Igreja Católica 

sua personalidade jurídica, desde os  albores do Cristianismo. 

                 O casal Dr. Osmar-Zelia Delmanto, assegurou a continuidade dos serões, quando então usou da 

palavra a acadêmica Profa. Leda Galvão de Avellar Pires, que passeou pela Antiguidade Clássica grego-

romana para depois enveredar para as nascentes do teatro Brasileiro fazendo um longo e completo estudo 

das origens afro-amerindias do nosso teatro desde Anchieta até os nossos dias. Nem  faltou ao trabalho da 

Leda, a belíssima contribuição do Projeto Rondon, no Norte, onde os estudantes e assistentes sociais fazem 

maravilhas. Muito aplaudida e plenamente aceita a tese brilhante. 

                Na residência Dr. Peres-Alda, realizou-se o sétimo encontro acadêmico – 12-10-88, quando a 

Profa. Maria Amélia Blasi de Toledo Piza fez brilhante palestra sobre o Movimento da Arte Moderna 

Brasileira. Iniciou ela a exposição, partindo de 1816, quando aqui aportou, com cientistas e sábios  



convocados pelo descortino político de Dom João, Príncipe Regente, o pintor Francês Debret. A palestra 

foi complementada pela exibição de slides com  quadros de Tarsila Amaral, Anita Malfatti e toda a corte  

da  semana de Arte Moderna, em São Paulo. 

                Por esta resenha, avaliar-se-à, com plena satisfação, a esplêndida atividade  intelectual  da  nossa 

Academia Botucatuense de Letras. 
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                                                          O    CONTO    DO    MÊS 

 

 
                 Lá fora chovia intermitentemente. A leve garoa caia sobre a Metrópole, ora mais ora menos, 

como diáfana gaze liquefeita. Dentro do grande magazine a música, longe de acalmar, irritava os 

empregados já cansados. Era a semana do Natal. O movimento era uma loucura. Todos os Departamentos 

atendiam a uma clientela heterogênea, compacta, exigente. O vai-e-vem do público e o vozerio, davam ao 

ambiente abafadiço uma sensação  irritante. 

                O adolescente “boy”, rodando agilmente os zigue-zagues dos patins, percorria de ponta a ponta o 

imenso andar térreo, levando aos servidores, como menino recadeiro, as novidades que colhia servindo nos 

demais setores – O chefão maior já chegou. Há movimento na Secção do Pessoal. Haverá assembléia por 

estes dias. Os diretores já se mobilizam. Deslizou célere para junto de Lilia e segredou-lhe : - Vi a lista dos 

dispensados. Você está lá. 

                Ela bem o antevia. Não bastava sua eficiência, não tinha tempo de serviço suficiente e sua 

estabilidade perigava. A jovem fisionomia, bela e inteligente, anuviou-se estremecendo intimamente. Um 

ritus perceptível vincou-lhe os lábios. Ligeira palidez cobriu-lhe o rosto formoso e os olhos a custo 

retiveram as lágrimas. Contudo, era necessário continuar o trabalho até o fim, sem esmorecer. 

          -  Sua vez, senhor! Dirigia-se ao comprador seguinte, que, percebia, de há muito a olhava com 

atenção, sem sombras de pressa ou nervosismo. Alto, bem apessoado, num terno alinhado, fisionomia 

simpática, olhar firme através de lentes de uns óculos de executivo, tez muito clara a revelar extremados 

cuidados com a pele sadia, cabelos escuros entremesclados de fios brancos, um perfeito cavalheiro, desses 

que, pela elegante finura conquistam  facilmente. 

        -    Eu quero ver  relógios-pulseira. Para senhora. 

             Ela pôs-lhe à vista uma série de estojos finíssimos luzindo as mais lindas jóias em matéria de 

relógios. E veio o diálogo inevitável : fabricação, número de rubis, cromado, a ouro, a prata, com 

brilhantes, linha suíça, linha Paris, tipo noite, luso, esporte, e toda gama que leva à comercialização. A 

argumentação dele era pausada, séria, de bom entendedor. As respostas dela eram breves, exatas, sem 

aquele fraseado rebuscado e cheio de nuances que convencem ocomprador. Ele observava-a mais do que 

por ser  simples  cliente. 

            Estudava-lhe a fisionomia enublada, triste. Havia em sua atitude real  interesse. 

            Enquanto o atendia, ela amargava no intimo, todo o drama prefigurado do próximo desemprego. O 

“boy”, farejador de todos os setores, estava certo. Era melhor preparar-se para cancelar matricula, 

interromper os estudos, e sair à cata de outro emprego. 

            Via-crucis amarga e dolorosa. Como ficaria o aluguel do apartamento? Um mundo de preocupações 

submergia-a no momento. 

            Observando-a, o cliente procurava retardar a compra. – Se a senhorinha pudesse me ajudar a definir 

a escolha . . . è para sua esposa?- Não. Mas para alguém muito querido. Amizade preciosa que não se 

desgasta  no  decorrer da vida. 



           Insinuou-se-lhe, a ela, uma amante. Ele acorreu logo, na intuição de um juízo menos exato. 

Acrescentou : - É para minha irmã, uma freira educadora! – Então leve este! E propunha-lhe um relógio 

simples, elegante, feito  para madre  regente. 

          A conversa nesse tom levou-os a uma natural aproximação. Feita a escolha, ela mesma preparou a 

embalagem. Uma simpatia recíproca tornava-os menos formais – Sou quase um estranho nesta Paulicéia 

natal. Moro há anos na Europa onde deixei uma filha, órfã de mãe, em colégio interno. Sinto-me aqui 

sozinho, nestes dias de extrema emotividade. Permitir-me-ia em agradecimento à sua atenciosa colaboração  

que a convidasse para jantar logo mais à noite? 

          Ela olhou-o com firmeza. Não era dada a aceitar convites, máxime, de estranhos. Contudo, pensou, a 

situação de ambos era peculiar. Talvez sob a luz de velas esqueceria por momentos, aquela dorzinha funda 

que lhe varava o coração? Acedeu. 

         Jantaram outras noites mais. Estabeleceu-se uma mutua confiança. Vieram as confidências. Ele, 

muito conciso. Ela abordou as agruras previstas com o próximo desemprego. Ele consolou-a :- E se você 

continuar no emprego? Ela ripostou-lhe com certo escarninho : - Só se fosse para provar mais um milagre 

do Natal!. . . Ele tomou-lhe a mão, mais intimamente : - E se fôr?. . . 

         Na Noite de Natal ela ofereceu-lhe no modesto apartamento, uma consoada domesticamente 

preparada. Consoada sem criança não tem graça. Com eles, o trefego “boy”. Sem patins, tagarela como 

sempre, enlevado com os presentes trocados. 

        No dia seguinte ele voltou à Europa, desta vez, com evidente intenção de retôrno. Dias depois, ela 

recebeu um cabograma com sua assinatura e tão somente : “Parabéns”. Não atinou com a mensagem. 

       A lista da dispensa saiu na véspera do Ano Novo. Houve agitação, choro, revolta, ameaça de greve, 

tristezas mil. Ela nem sequer aventou para os nomes. Tinha certeza estar entre eles. Estourou de alegre 

surpresa, quando o pequeno “boy” veio girar-lhe entorno, com os patins rascantes. Havia alvoroço e alegria 

em sua voz : - Lilia! Seu nome foi suprimido da lista. O único! 

       Só ao ler o jornal interno da Empresa, dias depois, é que ela reconheceu o milagre. O dono do 

magazine, o Presidente estrangeiro da Firma, de retrato estampado na primeira página, estivera com ela na 

Semana do Natal. 
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                                MISERICÓRDIA     BOTUCATUENSE 

 

 
                A atmosfera de celebrações, festas, muitas expectativas, que propicia o mês de Dezembro, 

enseja também a confraternização de classes, amiude as reuniões sociais, abranda a rigidez hierárquica e 

estabelece um clima amistoso de muita alegria e transbordante entusiasmo. Isso vimos de conferir. 

                   Num dos vastos recintos da ala em construção, reuniu a Diretoria da Misericórdia 

Botucatuense, às vinte horas no dia 22 último, os funcionários, o Corpo Clinico e demais convidados para a 

celebração festiva do Natal. 

                  Do programa muito bem elaborado constou a celebração da Santa Missa oficiada pelo Revmo 

Pe. René Van Hoorich, digníssimo Capelão da Paróquia de São Lucas, lá residente., seguida de breve ato 

social onde falaram vários oradores. Depois, um coquetel a todos. 

                 Na ocasião, foi oferecida a cada servidor daquele Hospital, uma bem organizada Cesta de Natal, 

fato singular que transfundiu no ambiente uma contagiante alegria e plena satisfação. Era o justo prêmio 

àqueles abnegados servidores pela diuturna vigília e inteira dedicação à assistência aos enfêrmos, eles 

todos responsáveis pela regularidade com que funciona a Santa casa.  



                 Presente encontrava-se como convidado especial, o Exmo. Sr. Dr. Arimar Pereira de Barros, ex-

Presidente da Santa Casa, ocupando hoje a Presidência da Associação dos Hospitais do Estado de São 

Paulo. 

                Com sua peculiar facilidade oratória, saudou S. Sa. a atual Diretoria, enaltecendo a abnegação de 

seus componentes na nobre prestação de serviços em prol da assistência hospitalar. Estendendo seus 

cumprimentos ao Corpo Clinico, aos enfermeiros e assistentes sociais, e aos demais servidores, ressaltou o 

orador os quase cem anos que fizeram da tradicional Santa Casa um estabelecimento que marca um dos 

mais grandiosos fatos do passado  botucatuense. 

                Uma palavra especial, toda repassada de carinhosa amizade e profundo respeito foi, pelo orador 

destinada ao revmo Pe. René, figura preciosa em nosso meio social por suas excepcionais virtudes de 

religioso e inatas credenciais de cidadão aqui integrado e benquisto de todos. 

                Pe. René agradeceu na sua conhecida expressão de “pouco e breve” escondendo na modéstia do 

gesto, a grandeza de alma de sacerdote. 

                Fez-se ouvir, a seguir, o atual Presidente da Misericórdia Botucatuense – Sr. Milton Chiozzo, 

oferecendo aos presentes o significado natalino da reunião. Em linguagem concisa e clara, expôs S.Sa. os 

trâmites nem sempre suaves de uma administração hospitalar, máxime na precariedade dos tempos atuais. 

               Enalteceu a cooperação diligente e sempre ativa de seus colaboradores, o perfeito entendimento 

entre o Corpo Clínico e a Administração, razão vital do perfeito funcionamento do Hospital.  

               O Sr. Milton Chiozzo, de há anos à testa da Direção da Misericórdia Botucatuense, revelou-se um 

administrador admiravelmente dotado, imprimindo aos trabalhos da Casa um ritmo constante de disciplina,  

seriedade, trabalho e respeito. Coadjuvado por seus auxiliares diretos, soube contornar as naturais 

dificuldades decorrentes da complexidade hospitalar conciliando-as com as atuais conjunturas econômicas 

pelas quais atravessam os tempos. 

               Seu tino administrativo, sua brilhante atuação, aliados a um equilibrado senso de justiça e a uma 

gratuita e inteira dedicação, tem assegurado à Misericórdia Botucatuense o seu regular e exemplar 

funcionamento, o que a credencia como o hospital modelo entre os mais destacados do Estado. 
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                                                            REI   DE   THULE 

 

 
                   Das muitas lendas que nos vêm da Idade Média, uma há vertida em versos, cantada por 

Margarida em o “Fausto” de Goethe, muito popularizada no cancioneiro lusitano, estudada pelo 

romantismo literário e que nos vem numa tradução de Anthero de Quental. 

                      Trata-se do Rei de Thule, reino imaginário, localizado na ilha de Thule, ao Norte da Europa, 

provavelmente uma das ilhas Shetland, descoberta pelo navegante Pytheas, da colônia grega de Marselha : 

 

                                      

                                                  Era uma vez um bom rei 

                                                  Em Thule, essa ilha distante, 

                                                  Ao morrer, deixou-lhe a amante 

                                                  Um copo de ouro de lei. 

 

                                                                           Era um copo de ouro fino 

                                                                           Todo lavrado a primor: 

                                                                           Se só fosse o cálix divino 



                                                                           Não lhe tinha mais amor. 

 

                                                  Seus tristes olhos leais 

                                                  Não tinham outra alegria : 

                                                  E só por ele bebia 

                                                  Nos seus banquetes reais. 

 

                                                                          Chegada a hora da morte 

                                                                          Pos-se o rei a meditar, 

                                                                          Grandezas de sua sorte 

                                                                          Seus reinos à beira-mar. 

 

                                                   Deixava um rico tesouro, 

                                                   Palácios,vilas, cidades, 

                                                   De nada tinha saudades, 

                                                   A não ser do copo de ouro. 

 

                                                                       No castelo da devesa, 

                                                                       Naquelas salas sem fim, 

                                                                       Mandou armar uma mesa 

                                                                       Para um último festim. 

 

                                                   Convidou sem mais tardar 

                                                   Os seus fiéis cavaleiros 

                                                   Para os brindes derradeiros 

                                                   No castelo a beira-mar. 

 

                                                                       Então, vasando-o de um trago, 

                                                                       E com estranhada mágua 

                                                                       Pôs nas ondas o olhar vago, 

                                                                       E atirou a taça à água. 

 

                                                   Viu-a boiar suspendida 

                                                   Até que as ondas a levaram, 

                                                   Os olhos se lhe toldaram 

                                                   E não bebeu mais em vida. 
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                                            UMA   ESTÓRIA   DE  NÚMEROS  

 

 
                   Seu problema foram sempre os números. Desde menino os números eram o seu espantalho. 

No Grupo Escolar da Vila  seus boletins de notas eram razoáveis porém, em cálculos, eram uma negação. 



                       O pai, carregado de família não podia dar-se ao luxo de manter na escola o primogênito 

quando outros filhos já estavam na época da alfabetização. Foi assim que ele deixou os livros e empunhou 

a enxada. 

                       O sitiozinho melhorava. Havia o esforço conjunto de seis braços – o pai e os cinco filhos – a 

remanejar a terra anualmente : feijão, milho, arroz à beira do córrego, havia sustento para toda a família. A 

rapaziada crescia. 

                       Na casa e na horta a mãe dominava,cuidando também do galinheiro. E veio a idéia, 

plenamente aceita, de se vender ovos e frangos e verdura na feira da cidade. Ele, o mais desembaraçado, o 

mais falante, o mais apessoado, foi o encarregado. 

                      Arranjaram-lhe pequena carroça improvisada, de velhas rodas de bicicleta, varais adaptados, 

carroceria de tábuas pintadas e o burro, o compadre emprestava um dia por semana, a troco do milho. 

Assim, ele veio pra cidade. 

                      Conquistou a freguesia. Até que um dos fregueses, apreciando-lhe a dura luta, arranjou-lhe 

um emprego. Ou melhor, colocou-o numa empresa. Salário de mensageiro. Mal dava para firmar-se. Mas 

estava na cidade. Era outra coisa. Cessou o braço rural. Desvinculou-se da família, porque na cidade, já 

havia compromissos de casamento. 

                    Casou-se. A principio, a patroa continuou no emprego de doméstica. Era uma ajuda razoável. 

Nada de filhos. Primeiro, a casinha própria, ou melhor, o terreno. O sogro cedeu-lhe um espaço regular, no 

vasto quintal. Ergueram-se as paredes e o teto, e as janelas e portas e a pintura. Ainda ai, os números não o 

emanciparam. Houve, em muito, a ajuda do sogro. 

                    Então, chegaram os filhos. Sim, os filhos : gêmeos. Havia pelo lado da esposa, uma avó 

gêmea. E a lei da hereditariedade, nos seus saltos, brindou-o com gêmeos. 

                    Vivia individado. A esposa deixou o emprego e dedicou-se ao lar. Boa ajuda, sem dúvida. Mas 

a vida doméstica apertou-se mais. Dedicada aos filhos, à casa e a ele, uma só fonte de renda dava-lhe 

cuidados extremos. Mal podia cumprir os compromissos do mês. 

                    Só de vez em quando ia ao sitiozinho paterno. Que já não era mais sítio, era agora uma ridente 

e próspera chácara, onde trabalhavam todos unidos, mantendo o lema de prosperidade comum. Os irmãos, 

de famílias constituída, tinham já sua casa, seu fusca 79, sua poupança amealhada, e os filhos na escola. 

Um caminhão Ford, possante, servia a feira na cidade. Tudo ia bem, na família unida e próspera. 

                    Só ele estagnara. O salário oscilava conforme as intrincadas ocorrências da Economia. Mal 

dava para o sustento. Se tivesse permanecido no sítio, estaria tão bem quanto os irmãos. Mas, paciência! 

                    No fim do ano, aguardou com impaciência, o décimo-terceiro. Que veio, mas para mal seu, a 

patroa adoeceu. Mal súbito, à noite, exigindo urgentes recursos médicos. Ele fez o possível. Por fim, o 

pronto socorro. O médico do plantão exigiu um especialista. Este, reclamou exames de laboratório e chapas 

radiográficas. Tudo foi cumprido. No final, felizmente, tudo deu negativo. Graças a Deus. 

                   Ainda uma vez, os números riram-se dele. Não sobrou nada. E para tanto, o sogro ajudou  nas 

despesas. O Ano Novo estava começando. Quem  sabe, sua vida melhoraria agora! 
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                           CONCURSO    NACIONAL   DE   CALIGRAFIA 

 

 
                      Neste fim de ano ainda tão próximo, a longa e sofrida agonia estagnada do Imperador, 

que durou cerca de quatro meses, não aconselhou o alto nível de educação do povo japonês à realização do 

tradicional e concorridíssimo Concurso Nacional de Caligrafia. 



                      Aquele povo sofreu, dia a dia, hora a hora, os transes agônicos da família imperial que vivia o 

drama pungente da perda iminente de um pai. 

                      A imprensa mundial, divulgando a cada passo a incencivel evolução funesta do quadro 

clínico que prostara o Chefe da Nação, trazia em suas entrelinhas a profunda sensibilidade do povo 

vivendo, com os membros da Corte, as angústias e as dores de um luto inevitável. 

                     O Imperador tinha já seus oitenta e sete anos de vida e o organismo gasto não confrontava o 

mal que o minava. Sem alterar a vida normal do País, cessaram todas as manifestações ruidosas que, de 

leve, pudessem externar um menor respeito, uma insensibilidade cívica ao drama imperial. 

                      A ponto de, segundo depoimentos, omitir-se nos cartões e mensagens natalinos de 88, os 

votos de “Feliz Ano Novo”. Não. O Imperador estava á morte, não seria de bom tom os augúrios por um 

“Ano Alegre e feliz”. 

                     Belo e nobre exemplo de um povo que, malgrado o milenarismo arraigados e o anacronismo 

de crenças e costumes frente aos tempos modernos, impõe-se ao respeito das Nações pelo seu indiscutível 

civismo e pelo amor à tradição em que o soberano é visto e sentido como o Chefe de uma força coesiva 

inquebrantável.  

                     O  concurso faz parte do folclore nacional e anualmente desfilam perante uma Comissão de 

mestres, milhares e milhares de cartazes em que se destacam frases na mais perfeita e caprichada 

ideografia. 

                    É assim que aquele povo manifesta seu amor à propria língua. Capricho e perfeição gráfica. 

Amor à bela forma, ao torneado da letra, ao grupamento de simbolos. Algo prosaico e antiquado para 

nossos costumes ocidentais! 

                    Foi-se o tempo em que, nas escolas primárias, nos ginásios e colégios, havia o cuidado 

especial e a inclusão nos horários de aulas, de uns minutos para a caligrafia. Ia-se desde a postura do corpo, 

a posição das mãos, a tomada da caneta e enfim, o desenho caprichado da letras. E havia nota! 

                   Para se exercer a profissão de Guarda-Livros ou Contador,era necessário liminarmente possuir-

se uma boa caligrafia. Havia os enormes conta-correntes preenchidos, ou melhor, escriturados a mão, a 

pena Mallat e os punhos  imaculadamente  engomados. 

                   A abertura de Títulos era um verdadeiro espetáculo de Arte. O bom guarda-livros conhecia os 

tipos ronde, gótico, o itálico, e o livro se apresentava como verdadeira jóia contábil, quer pela exatidão, 

quer pela apresentação. 

                   A evolução tudo transformou, mas temos de reconhecer que algo de muito fundamental, de 

muito visceral ao comportamento humano deixou de existir. Tudo isso engloba-se hoje, na mudança de 

caráter dos povos. E dos indivíduos. Tema ao gosto critico de Umberto Eco, o teórico da Comunicação, em  

sua “ Viagem na Irrealidade Cotidiana”. 

                   Surgiu em São Paulo, um novo campo empresarial. Um vigário de Paróquia necessitava de 

alguém, com letra bem legível, que se prestasse a colaborar no expediente da Igreja . trabalho simples : 

confecção de cartazes, sobrescritos de envelopes, programas de casamento e tudo o mais relacionado com 

religioso-social. Surgiu uma jovem com  caligrafia vertical  impecável prestando-se ao serviço. 

                  Seu trabalho agradou e cresceu. Ela passou simplesmente a atender aos inúmeros programas de 

casamento, expedição de convites, e tudo concernente. O trabalho avolumou-se. Houve necessidade de 

auxiliares. Estava formada na Paróquia, uma nova modalidade profissional. Rendosa, com serviços 

prestados com elegância, correção lingüística, perfeição. A empresária  e executante está  empolgada.  

                  Há dias, um anúncio ao jornal convocou os calígrafos de reconhecida capacidade para emprêgo 

na Firma da Paróquia. Salário alto. 
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                   Trapalhão, cara amassada, desengonçado, raquítico, membros disformes, voz esganiçada, 

um bom humor debochado, fumando um cachimbo de bambu, misto de super-homem cujos poderes advêm 

do espinafre, eis Popeye protegendo sua eterna namorada Olivia Palito das investidas de Brutus. O incrível 

homenzinho completa agora sessenta anos e continua sempre o mesmo. Não se resolveu ainda nem noivar 

e nem casar. Assim sendo, produziu um dos romances mais longos das histórias em quadrinhos e desenhos 

animados, cujos protagonistas não envelhecem e se conservam indenes ao casamento. 

                  Popeye, nascido em 1929 por obra de Elzie Segar, cuja assinatura era o desenho de um charuto ( 

cigar ), completa seus bem vividos sessenta anos como um dos mais antigos personagens do cartunismo. 

Foi o único a ganhar até agora, do governo americano, o prêmio singular por estimular as crianças a 

comerem o espinafre. 

                 O que nos consola é que todos os personagens das histórias em quadrinhos já ultrapassaram 

malgrado as aparências, os cinqüenta anos. Somos todos contemporâneos. Eles nos alegraram os tempos 

escolares e nos acompanharam como hábito de leitura diária, amenizando entre os horrores lidos, o perigo 

do pessimismo atroz . São histórias estapafúrdias mas trazem mensagem e muito humor. 

                 Gato Felix já passou dos sessenta e cinco anos. Popeye completou sessenta e Michey Mouse, 

também cinqüenta. 

                 Histórias em quadrinhos, publicadas em jornais são anteriores a 1895. Naquela dada Richard 

Fenton Outcault publicou o Yelou Kid – O Garoto Amarelo – no New York Sunday World. A história se 

passa em favelas americanas onde um garoto chinês, vestindo camisolão amarelo, faz sátiras politicas e 

sociais. È considerada a primeira edição moderna em quadrinhos, por utilizar o balão de diálogos. 

                Essas historinhas por imagens contam aventuras fantásticas, prolongando o suspense até o trunfo 

final do herói. Fantasias contadas por meio de desenhos atingem os sonhos e aspirações humanas. Esses 

sonhos englobam todas as camadas sociais e, seja qual fôr a solução ética, moral ou cívica do problema 

agrada a todos. 

               Em 1905 o New York Herald publica em cores a criação de Winsor MaCay “ Little Nemo”, uma 

legitima obra surrealista “avant la lettre”. Conta os sonhos fantásticos de um garoto que acaba sempre 

caindo da cama. Seus companheiros – Flip, um anão esverdeado que fuma sempre um interminavel charuto  

e Impy, um canibal sorridente, procuravam atingir o País dos Sonhos. Pela continuidade de suas histórias 

ousadia e traços realistas, o Museu de Arte Moderna de Nova York solicitou da viuva de MaCay os 

originais das tiras para compor seu acervo. 

               Pafúncio e Marocas ( Maggie e Jiggs ), nascidos em 1913 da cena de George Mac Manus, conta a 

história de um humilde personagem que graças a um prêmio da Loteca, passa a viver com o peso da 

ostentação e as “gafes” da mulher, ex-lavadeira ( Maggie) Marocas e a filha Rosinha que se vestem à 

última moda, freqüentam chás e reuniões sociais, enquanto ele se refugia entre velhos amigos em botecos 

jogando cartas e bebendo. 

               Em1929, na Bélgica, um jornal católico e anticomunista publicou a criação de Hergé ( George 

Remi) : “ Tintin no País dos Soviéticos” influenciando toda uma geração de desenhistas europeus. Tintin 

aparece sempre acompanhado de seu cãozinho Milu. 

               Em 1934 Al Cap promove uma das maiores criticas ao “american way of life” publicando Li’l 

Abner ( para nós Ferdinando ). È a caricatura do caipira norte-americano que o autor transforma num leitor 

fanático das aventuras de Fearless Fordick, para paródia do clássico policial Dick Tracy. Durante dezoito 

anos Al Cap manteve Li’l Abner à beira  do casamento, e quando lhe perguntavam o porquê dessa 

indecisão, repondia : “Eu apenas enredo minha gente nas consequências de sua própria estupidez e depois 

lhe extraio o cérebro para que nada possa fazer”. 

              Famosa foi a amizade de li’l com um animal misterioso chamado Shmoos, espécie de um símbolo 

anti-comunista romântico. 



              1934 foi o ano pródigo de historietas desenhadas. Dick Tracy era popularíssimo e Buck Rogers já 

viajava pelo espaço quando Alex Raymond lança o “Jim das Selvas” e “O Agente Secreto X-9”, este com 

texto de Dashiel Hammet. Foi nesse tempo que apareceu também o “Flash Gordon” que precedeu as 

corridas espaciais. 

              Graças ao cientista Dr. Zarkov, o jovem estudante da universidade de Yale e sua namorada Dale 

Arden vão parar no planeta Mongo, sofrendo a perseguição implacável do Imperador Ming. Flash Gordon 

empolgou, pelos lances, a juventude de seu tempo. Foi levado à cinematografia e a série,  no Casino  foi  

concorridíssima. 
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                    É tempo de releituras. Saem das estantes volumes já percorridos. É o prazer dos 

reencontros. São roteiros anteriormente cumpridos em viagens pelos caminhos do espírito, parando aqui, 

ali, quando os personagens nos vêm pela frente trazendo-nos na sempre roupagem da fantasia os traços 

inconfundíveis com que os talhou o escopro de seus autores. 

                   São as velhas leituras que sempre nos acenam e nos enternecem. Desta vez, foram três ótimos 

romances de três grandes escritores ingleses : Charlote Bronté, James Hilton e J. Cronin. É bom voltar a 

eles e aprender-lhes a mensagem bela e humana dos caracteres ali descritos. 

                  É como se retornássemos de longas caminhadas, revendo terrenos estranhos, de onde brotam, 

passo a passo, novas e incontidas emoções, velhos amigos que conquistáramos por longo tempo deixados 

para trás. 

                  Relemos “O Professor”, de Charlote Bronté. Romance leve, agradável, que  nos revela uma 

outra Charlote, não a trágica autora de Jane Eyre presa às charnecas selvagens da Inglaterra onde as terras 

pantanosas abrigam pássaros estranhos e a dramaticidade alia-se aos luares que se escoam na opalescência 

dos eternos nevoeiros das noites silenciosas  e trágicas. 

                 Esse foi o cenário em que viveram as três irmãs Bronté – Charlote, Emily e Anne, cerceadas em 

seus sonhos emancipadores pelo rigor missionário do fanatismo paterno, um homem letrado e culto, 

luterano extremado, que lhes impingiu o rigorismo bíblico, o latim e o grego, história e religião. 

                Charlote, a mais velha, rebelou-se. Antes que a tuberculose lhe minasse, como às irmãs, o viço da 

mocidade, partiu para Londres e de lá para a Bélgica onde se fez mestra num Internato de alunas filhas de 

famílias  abastadas. 

                Conheceu portanto, outros, ambientes e se inspirou então para compor “O Professor”. São cento 

e oitenta páginas adoráveis retratando um jovem fracassado na carreira comercial que encontra no 

magistério secundário o verdadeiro clímax de suas ambições intelectuais. O romance desenvolve-se numa 

classe de muitas jovens lindas e inteligentes, para se fixar na mais modesta, na menos bela, que oculta na 

simplicidade de atitudes um espírito brilhante, lutador, que vence e leva consigo o mestre apaixonado e 

tímido. Belas páginas. 

                James Hilton é o utor mais atual. Morreu em 1954 deixando-nos entre outros, o memorável 

“Adeus Mr. Chips” e o que acabamos de ler “ Não Estamos Sós”. É um romance que destaca um erro 

judiciário baseado em provas circunstanciais. 

                Na pequenina cidade de Calderbury, um médico é condenado à forca pela morte da esposa, por 

envenenamento. O processo incompleto e falho baseou-se em provas circunstanciais. Na sua longa e 

benemérita clinica o médico vem a conhecer uma quase adolescente, bailarina de um circo de quarta classe. 



A completa indigência da jovem comove-o a ponto de levá-la para casa, fazendo-a preceptora de seu filho, 

um menino com problemas  psíquicos. 

                A aparência de escândalo torna a inteira população esquecida dos benefícios recebidos do 

médico, um homem inteiramente voltado para a medicina e para os  seus  doentes. Ele é julgado e  morto. 

                Só vinte anos depois retorna a Calderbury o filho já tornado homem e confessa, em vão, a autoria 

do crime. Fora ele que misturara os comprimidos de um vidro para outro, causa da morte da própria mãe. 

Em vão quer reinvindicar a  memória do pai. Os tempos eram outros. 

                Esse é o conteúdo dramático de “Não estamos sós”, um  dos mais comoventes dramas do 

romance moderno. Há sempre a Justiça do Alto que não se engana. 

               Por fim, “Os deuses riem”, de Archibald Joseph Cronin, ou melhor : J. Cronin, o mais brilhante 

exemplo de médico autor literário. Sua bibliografia é imensa e bela, destacando-se o romance de fama 

mundial : “ A Cidadela”. Embora apaixonado pelo teatro, escreveu uma única peça, exatamente : “Os 

deuses riem”, levada com grande êxito por toda a Inglaterra. 

              Seu tema é a eterna luta entre o materialismo cientifico e a espiritualidade religiosa. Noivos, Paul 

Venner reluta em abandonar suas experiências cientificas sobre a cura da loucura para acompanhar a jovem 

médica e missionária Mary a caminho da China para a propagação da Fé. Vence sua tese depois de 

dramáticas fases. Vitorioso, pensa casar-se e continuar em Londres quando um incêndio em seu laboratório 

mata-lhe a  noiva  extremecida. 

              Então, convertido ante um poder maior do que a Ciência, ele abandona tudo e parte para a remota 

China onde em holocausto, dedica-se  aos  pobres. É  uma peça  teatral  belíssima. 
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                 O tema da Campanha da Fraternidade desta Quaresma que ora se inicia é : - Comunicação. 

Palavra versátil que abrange na sua amplitude um sem número de interpretações. É por demais elementar 

que o homem, como ser social, não subsiste isolado, ensimesmado, voltado para dentro de si mesmo. 

                  A Comunicação manifesta-se desde os primeiros vagidos da criança. A infância criada sozinha, 

sem a intercomunicação com o meio ambiente, dos cuidados, do afeto, da palavra, torna-se um ser isolado, 

encurralado na misantropia. 

                A Comunicação aproxima, irmana, relaciona. Daí advém a sociabilidade para o individuo e os 

grupos. Obra benfazeja foi a do Marechal Rondon que desbravou os sertões, alargou os limites e 

estendendo os fios telegráficos inaugurou Postos, fundou aldeias, levando ao índio arredio e circunscrito os 

benefícios da civilização. Esse é um exemplo frisante do que pode a Comunicação. 

                Lamentavelmente para os tempos modernos a Comunicação assumiu um alarmante aspecto 

negativo e, pode-se dizer sem erro que sua radiação indiscriminada modificou os costumes, desestruturou a 

sociedade, solapou a família e o comportamento individual. 

                Não adianta que a modernidade, com os super-avanços da Técnica tenha atingido a perfeição em 

matéria de comunicabilidade. O fato é que temos que reconhecer ter ela trazido para o seu integral 

aproveitamento, muito fator negativo.  

                Ela vem demonstrando indiscutivelmente a que ponto máximo atingiu o engenho humano. No 

entanto, nem tudo dela é aproveitável e  útil. 

                Mencionar-lhe os erros seria citar um longo enumerado de falsos valores conduzidos todos pela 

programação da mesquinhez de interesses guiados pela malicia, pela cupidez, pela concupiscência, pela 



criminalidade consciente que destrói caracteres e despersonaliza a sociedade. Consideremos aqui tão 

somente o lado positivo da Comunicação. 

                O Osservatores Romano – edição em português – está completando seu décimo-nono ano de 

circulação e seu milésimo número editorial. Entrosam-se ambos os temas para um gaudioso comentário. É 

motivo de júbilo. E como! 

                O exemplar comemorativo em recheado de informações históricas, razão melhor para se celebrar 

o acontecimento com muito entusiasmo. 

                Em 30 de janeiro de 1970, após diversos números experimentais, surge para nós, o Osservatores 

com as mesmas características das demais publicações em outros idiomas – agora, em definitivo – escrito 

em português.  

                Sua precípua finalidade é difundir a Doutrina, a palavra de Cristo pelo seu representante o Papa, 

levando-a aos mais recônditos lugares do mundo, na força expressiva de sua religiosidade. 

                O Osservatore Romano impõe-se pela respeitabilidade de suas colunas que transmitem a 

ortodoxia da Igreja, levando a todos os cristão do mundo, no seu próprio idioma, a palavra de Cristo pelo 

seu representante o Papa João Paulo II. 

                Suas páginas fazem-se o arauto da Fé, da Doutrina Cristã autêntica na cristalina limpidez dos 

ensinamentos evangélicos. Através delas transparece a amorosa Paternidade do Chefe Supremo da Igreja, o 

Zeloso Pastor, o Pai amorável que vigia com dedicação impressionante o imenso rebanho que lhe foi por 

Deus confiado. 

                Ao destacarmos o jubiloso duplo acontecimento, queremos enaltecer na pessoa de Monsenhor 

Antonio Expedito Marcondes, atual Redator Chefe da Edição Portuguesa do Osservatore, o brilho da data 

que marca um novo êxito na transmissão da palavra escrita, levada agora, desde dezenove anos passados à 

Comunidade Católica Latina, de idioma português, pela mensagem cristã de fidelidade, de exaltação, de 

união em torno da pessoa amorável de S. Santidade João Paulo II, Chefe espiritual  da Santa Igreja Católica  

Apostólica  Romana. 

              Monsenhor Antonio Expedito Marcondes é botucatuense, filho do querido casal Antonio-Zizinha 

Marcondes, católicos fervorosos, antigos moradores nesta cidade, transferidos para São Paulo quando os 

estudos do filho, destinado ao sacerdócio exigiram  cuidados  maiores. 

              É uma honra para a nossa cidade contar entre seus filhos ilustres, com o nome de Monsenhor 

Expedito, exalçado aos píncaros do jornalismo  católico  do Vaticano. 

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 10/02/1989 ) 

 

 

 

                                  ACADEMIA    BRASILEIRA    DE    LETRAS 

                                       Candidatura de Francisco Marins 

 
                            Este começo de ano chama-nos à responsabilidade por um acontecimento que, se 

realizado, elevará nossa cidade às galas de um justo orgulho, de uma grande vitória. 

                            Em Março próximo, haverá eleição na Academia Brasileira de Letras para o 

preenchimento da vaga deixada por Menotti Del Picchia poeta, romancista e grande expressão nas letras 

nacionais. 

                            Para tal vaga concorre nosso grande e querido escritor botucatuense Dr. Francisco Marins 

comum acêrvo dos mais valiosos, numa produção literária que lhe consumiu os anos da mocidade e lhe 

alentou a vida em fora, no domínio da Cultura e das Letras. 

                           Francisco Marins entra na competição contando quase que exclusivamente com um 

curriculum dos mais ricos e completos. Sua bela trjetória pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco 



sedimentou-lhe um sonho de juventude qual fosse o problema do livro. Suas produções literárias 

granjearam-lhe desde então, o renome e o justo conceito de autêntico escritor e romancista. 

                          Foi Presidente da Câmara Brasileira do Livro. Editor, ocupou a Presidência da Comissão 

Estadual deLiteratura, assim como também, Presidente do Conselho Estadual de Cultura do Estado. 

                          Seus justos méritos levaram-no à indicação do nome para o prêmio internacional Hans 

Chistian Andersen, um dos mais belos lauréis na Literatura Mundial Infantil. 

                         Por duas vezes eleito Presidente da Academia Paulista de Letras, Francisco Marins é 

detentor na seara literária, de vários prêmios de bastante significado : - Premio Carlos de Laet, da 

Academia Brasileira de Letras pelo livro : “Aldeia Sagrada”; prêmio Fabio Prado, pela União Brasileira de 

Escritores, pela excelência de seu “Volta à Serra Misteriosa”; prêmio Prefeitura Municipal de São  Paulo, 

pelo livro : “Clarão na Serra” e por último, prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, pela obra 

“Grotão do café Amarelo”. 

                         Minerador incansável das letras, a cada filão encontrado, na seqüência sempre ascedente de 

uma imaginação rica de idéias e de imagens a par de uma memória admirável  Francisco Marins tornou-se 

um dos mais  conceituados  escritores  infanto – juvenis, trazendo ao mundo de hoje, através de suas obras, 

a memória prodigiosa de sua própria infância toda ela transcorrida na fazenda dos ancestrais. 

                         É escritor tipicamente regionalista, dum regionalismo romântico, evocativo, belo, 

entremeado de lendas, costumes, usanças, que enriquecem o folclore nacional. 

                        Sua leitura amena, sedutora, conquista-nos desde as primeiras páginas retratando-nos o 

interior brasileiro, as avançadas dos pioneiros, os índios, através da aventura maravilhosa do 

bandeirantismo latente que não cessa. 

                        Pois bem : escritor na legitima expressão da palavra, traduzido e apreciado em nove idiomas 

diferentes, com milhões de exemplares em pouco consumidos pela inteligência de outros povos, Francisco 

Marins muito terá que lutar pela justa premiação de seus anseios. A forte concorrência à vaga pode 

dificultar-lhe a posse. Há em jogo, a corrida dos candidatos. 

                       A eleição para a Academia Brasileira de Letras leva em conta uma série de conceitos dentre 

os quais, a significativa promoção do candidato por parte da sociedade que o rodeia. 

                      Cumpre pois, uma movimentação maciça em favor da candidatura Marins para a Academia 

Brasileira de Letras. 

                      Vitorioso será ele se lhe premiarem o justo valor e mais vitoriosos seremos nós sempre 

contamos com nossos grandes vultos, motivo de nossa ufania e de nosso acendrado amor à terra botucuda e 

a seu patrimônio cultural. 
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               Deixaram à esquerda as margens caudalosas e abruptas do rio e enveredaram pelo atalho de 

chão batido que os levaria ao próximo pouso. Diziam-se compradores de ouro velho mas procuravam na 

certa a pedraria preciosa que se entressachava nas montanhas distantes. Tinham pistas seguras. Era preciso 

achar o caminho. No momento, eram apenas três viajantes solitários. Só a mochila, uma arma segura e a 

alimária. 

                  O sol de há muito varara o zênite. Sua luz mortiça coava-se pelo matagal cerrado que se juntava 

na perspectiva final da estrada poeirenta e deserta. Tinham fome e sede. O cansaço dominava-os. 

Avistaram um casebre lá longe e para lá seguiram. Um velho, sentado à porta, acolheu os com a afabilidade 



tranqüila do sertanejo. Para refeição, angu simples e cana. Para o pouso, o chão duro da tapera. Porém, se 

quisessem, a copa acolhedora da paineira próxima. 

                   Descarregaram a mochila e soltaram os animais que se puseram a ruminar o capim sêco de um 

verão ardente. Aplacaram o estômago com a cana adocicada, cortada aos toletes e aquentada na chama de  

um  fogareiro  primitivo  tocado a querosene. E era só. 

                   Esparramaram-se no chão duro presos de uma sonolência irresistível, ouvindo como se viesse 

de longe, a voz pausada e grave do velho a lhes ditar conselhos : - Não sigam viagem, moços! O sertão é 

cheio de perigos. Há ciladas por todo lado . . . 

                   O sol, no horizonte distante, era uma bola de fogo espadanando raios no céu violeta. De repente 

se foi. Escureceu. Na banda do oriente, o céu mal se tingira de negro e a luz cheia surgiu radiosa, tímida, 

galgando as alturas. Um pesado silêncio conquistou o espaço invadido pelas aves em demanda do ninho, 

dominou a mata e se assenhoreou dos arredores. Eles só ouviam, indistintamente, a voz pausada e grave do 

velho caboclo . . . no estribilho . . . 

                “O sertão é cheio de ciladas, seus moços! . . .” A modorra dominava-os penetrando-lhes os 

sentidos, subjugando-os pelo cansaço, pelo mormaço, num envolvimento pesado do ar abafadiço e do 

murmúrio selvagem do rio encachoeirado não muito distante. 

                “O sertão . . . cheio . . . ciladas . . . perigos . . . Quando não sejam animais, há as diabruras . . . do 

coisa ruim . . . moços, acreditem! . . . Um deles, mais afoito, estremeceu na postura, soergueu-se e fixou, 

olhos pesados, no velho que agora cortava calmamente o fumo para o cigarro de palha. Entreolharam-se 

ambos. 

                 Nas pupilas do velho havia agora o traço funesto de um brilho satânico. Uma onda vaga de medo 

misturou-se ao gosto insuportável de querosene e veio estourar na boca amarga do aventureiro cansado. Os 

companheiros dormiam num sono agitado e febril. 

                Ele ainda resistiu. Piscapiscando as pálpebras sonolentas, tombou ao lado, subjugado ainda pela 

fumaça fedorenta do cigarrão de palha. 

               A noite foi de pesadelos horríveis e de dores. Espojavam-se no chão como animais selvagens. A 

cana aquecida intoxicou-lhes de gases o sangue, e a massa insossa da farinha molhada intumesceu-lhes as 

entranhas. Sonharam coisas horríveis. Vez por outra estremunhados, tocavam-se na certeza de que estavam 

juntos. 

              No quase delírio do calor tórrido e da noite longa, só tinham a realidade palpável de uma lua de 

prata a lhes bater nas faces e na voz como que longínqua do velho grave e pausado : “ O sertão . . . tem 

ciladas . . . seus moços . . . cheio  . . . perigos . . .” 

             Acordaram de um sono  sofrido quando o sol lhes bateu em cheio, grudando-lhes com o rigor dos 

raios, a roupa no corpo. Era já dia alto. Entreolharam-se em pânico! Onde estavam? E a tapera? E o velho? 

            .  .  . só o fogareiro a entremesclar sozinho, no cenário verde,  as emanações do querosene. Um 

frêmito de pavor sacudiu-lhes o corpo dorido. Ao seu redor, a mataria adensando-se como por sortilégio. 

Bem perto, os animais insones olhavam-nos na doce dolência de mansas alimárias. 

            De um salto, encilharam os cavalos e presos de terror, partiram em disparada. Às tantas, pararam já 

perto do rio e voltaram-se horrorizados. A mata, vindo-lhes no encalço, cerrava-se sobre o caminho. 

Dispararam. 
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                       Quarta-feira de cinzas, dia 8 de Fevereiro de 1989. O Papa João Paulo II dá inicio ao Ano 

das Comemorações, envolvendo a Imprensa escrita, falada e projetada. Um dos principais órgãos da 

Comunicação é o Jornal e rever a sua história é sempre interessante. 

                       1450 – Mogúncia, margem do rio Main – Alemanha. Uma velha e secular prensa de vinho é 

desviada de sua função e, sem o saber, dá inicio à Comunicação da era moderna. 

                      Em 1400, portanto cinqüenta anos antes de Gutenberg, os coreanos inventaram o tipo de 

metal fundido. Devido, porém, a complicações de sua linguagem perdeu-se o uso prático da invenção, até 

que o caligrafo, xilógrafo e metalúrgico alemão Joannes Gutenberg, auxiliado por Joannes Fust e Petter 

Schoeffler os redescobriram, independentemente de qualquer contato com os orientais. Além disso, usando 

Gutenberg dos conhecimentos adquiridos de pintores holandeses, adaptou uma tinta para uso de sua 

impressora. 

                     Muito antes de 1450, Bíblias haviam sido impressas por processo de xilogravuras e ficaram 

conhecidas como as Bíblias pauperum ( Bíblias dos pobres ) que despresadas pelos eruditos da época 

desapareceram como desaparecem hoje as publicações de segunda categoria. 

                   Qual teria sido a primeira coisa a ser impressa com essa nova e maravilhosa máquina? Foi a 

Bíblia, com quarenta e duas linhas, comumente conhecida como Bíblia de Mazarino ( possuidor ) ou a 

Bíblia de Gutenberg ( impressor ). Assim sendo, essa nova descoberta que maravilhou o século XV foi 

posta a serviço do principal poder do tempo : a Igreja. Mas a característica da comunicação duplicada pela 

máquina foi a de se envolver com todos os assuntos pertinentes ao homem. 

                   Hoje, os exemplares raros ainda existentes, alcançam nos Leilões da Sothelby’s,- Londres, 

cifras astronômicas. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro possui dois exemplares da Bíblia de 

Mogúncia  datada de 1462 e a Biblioteca Municipal Mario de Andrade, de São Paulo, possui a “summa 

Theologie” de Santo Antonio, publicada em Veneza em 1477 e mais, um “fac-simile” da Bíblia de 

Gutenberg. 

                  A nova descoberta espalha-se com rapidez, pela renânia. Em 1454 Caxton já imprime na 

Inglaterra e Aldus, na Itália. Não decorrera cinqüenta anos da descoberta da América e Juan Pablos 

montava sua tipografia na cidade do México. 

                 Vemo-la, a impressora, numa versão mais resistente e melhorada, viajando em carroças pelo 

Oeste americano. No filme de Jessé James, o Coronel grita : - “ Roy, Roy vou escrever um Editorial contra 

os agentes da Estradade Ferro. Começo com aquele dos ladrões de cavalos .. .” 

                 Onde quer que fosse o prelo metia-se logo em assuntos que exaltavam, estimulavam ou 

perturbavam o homem. Serviu à igreja veiculando debates sobre a Reforma, trazendo até nossos dias a 

produção intelectual da Renascença. Serviu aos fortes, fracos, injustiçados, possibilitando as Revoluções 

Francesa e Norte Americana. Enfim, serviu à todos os amos que a quiseram. 

                 Estimulando os analfabetos a aprenderem a ler, associou-se ao desenvolvimento da educação 

pública. Mercadores expertos descobriram que o jornal vendido em quantidade e por baixo preço 

subsidiava a comunicação de “massa”. A história social dos jornais é a história da batalha para a 

circulação. 

                O primeiro jornal do mundo foi o Tshin-Pao ( Jornal de Pequim ) editado em 1.161 d.C. O 

primeiro jornal europeu foi editado em Augsburg ( Alemanha ) em 1505. O primeiro jornal editado no 

Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, editada em 1808. 

                O primeiro jornal de Botucatu foi a Gazeta de Botucatu, fundada em 1876 por Miguel Tocci e 

Luiz Augusto Tavares. 
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                                                UMA   HISTÓRIA   DE   AMOR     



 
                 Eles chegaram afinal, ao cair da tarde de inverno. O vilarejo é pitoresco. Emoldura-o a 

sinuosidade das encostas alterosas recobertas da neve glacial. A igrejinha do burgo rodeia-se de casitas 

iluminadas aqui, ali, pela luz que se côa pela vidraça. Lá dentro, saltam as crianças ao redor da mesa. O pai 

ocupa a cabeceira enquanto a mãe amorosa derrama nos pratos de ágata  alvinitente a sopa saborosa e 

quente. 

                     Mais além, na encosta, cercado de altos muros e arvoredo cerrado e pontiagudo, abre-se o 

castelo de Mayerling, residência imperial para a estação da caça. Viena e sua corte brilhante estão longe, a 

quilômetros de distância. Afinal, estão sós. Servem-nos cautelosos e discretos, o Conde de Hoyos e o fiel 

camareiro Loschek 

                    Mais alguns dias decorrerão em paz. Poderão os amantes saborear da liberdade a que tanto 

almejam. Não há vigias. Não há olhos curiosos e acusadores que lhes cerceiem os passos. Aqui, na discreta 

solidão hibernal do castelo darão vazão a seus sentimentos. Amam-se e nada os deterá nesse amor proibido. 

                    A Igreja negou-lhe, a ele, a anulação do casamento. O Trono da Áustria ratificou a sentença. 

Agrilhoado irremediavelmente a um casamento indissolúvel ,convencional, infeliz, sem perspectivas. A 

ela, restava uma mocidade em flor presa aos laços de um amor impossível. Já haviam ambos desafiado a 

pragmática da Corte que os condenara sem perdão. Só restava agora uma única saída. 

                   A baronesinha Maria Wetsera deixa ao amante a decisão a tomar. Sua vida a desabrochar foi já 

tocada por um amor irreal. Enfrentara a rigidez da família e as severas convenções da Corte. Encararia a 

morte também. Refugiam-se ambos na solidão hibernal de Mayerling. 

                  Dia 30 de Janeiro de 1889. Há cem anos, portanto. É plena madrugada. O castelo mergulha no 

silêncio. Lá fora, o plenilúnio ilumina a paisagem de neve. Aqui dentro, na simpleza da alcova, repousam 

os amantes. O sangue da mocidade estua-lhes nas veias. Há vida e calor em seus corpos aprisionados pelas 

estreitas  estruturas  humanas. 

                  Ela dorme tranqüila. Sabe que ele decidirá por ambos. Ele vela-lhe o lindo rosto, num misto de 

amor e desespero. Soergue-se no leito. 

                  Súbito, na calada da noite, repercute um tiro. Despertado, o fiel Loschek caminha cauteloso pelo 

corredor. Mais uma detonação. O Conde de Hoyos ouvira também. A porta da câmera está fechada por 

dentro. Resolvem arrombá-la. 

                  Aos seus olhos atônitos, revela-se-lhes a dolorosa tragédia. Maria Wetsera, rodeada de flores, 

está morta. Ao seu lado, para ela inclinado, a cabeça esfacelada, jaz Rodolfo, o príncipe herdeiro do 

Império Austro-Húngaro, um dos maiores e mais poderosos da Europa. 

                  Em sua carta-testamento, haviam ambos decidido que fossem seus corpos sepultados juntos, no 

cemitério campestre de Alland, longe do murmúrio e da ostentação da Corte. 

                  A pragmática contudo, decidiu o contrário. Num cerimonial triste e fúnebre foi o corpo do 

príncipe trazido à noite, ao Hofburg – o palácio imperial de Viena – e entregue ao protocolo suntuoso dos 

Habsburg. 

                 O Trono não aceitou a tragédia. O laudo pericial deu a morte, por suicídio, como a conseqüência 

de um longo e crônico processo de paralização das faculdades, com a decorrente queda vertical, o que 

denota quase sempre, psiquicamente interpretando, um insidioso caso de lesão cerebral. 

                 Maria Wetsera foi enterrada dias depois, no melancólico cemitério do Convento de 

Heilingkreuz, após a dramática e pungente saída de seu corpo do castelo de Mayerling, alta madrugada, 

pois que a Corte de Viena não admitiu a existência de um outro corpo junto ao cadáver do herdeiro. 

                 Com a tragédia de Mayerling, morre o Romantismo. Uma outra era vinha se pré-anunciando nos 

horizontes da sociedade européia. Bem poucos hoje se recordam da desventura dos infelizes amantes até na 

morte separados. 

                 Começa a se desmembrar o poderoso império austro-Húngaro. Em 1989, é assassinada a mãe de 

Rodolfo, a graciosa Sissy, tornada a Imperatriz da Áustria. Na cadeia de acontecimentos, dá-se em 1814, o 

assassinato, em Serajevo, de Francisco Fernando, o herdeiro do trono de Viena. Estava aberto o cenário 

para a Primeira Guerra Mundial. Depois da trajédia de Mayerling, o mundo inteiro mudou. 



 

                                                                                              ( A Gazeta de Botucatu – 10/03/1989 ) 

 

 

 

                                                          A    ÁRVORE    DA    VIDA 

 

 
                   Dizem seus biógrafos que ela, sendo celta, nascera em solo primitivamente druida, portanto, 

seu berço fora – no complexo cadinho genético do Império Romano do Ocidente – a Britânia, que, através 

das sucessivas alterações topônimas vem a ser a Inglaterra de hoje. 

                  Em antiqüíssimas eras os mesmos bosques sagrados haviam presenciado os cultos estranhos 

prestados ao deus Sol nos altares circulares de Stonehenge ao iniciar-se o solstício do verão, ou melhor, na 

entrada da Primavera. 

                  Agora, porém, vencidos os séculos, herdara e cultuava ela, de Coel seu velho pai e visionário 

Chefe tribal, o culto dendólatra em cujo centro o carvalho era já, na sua antevisão profunda, a 

concretização da Árvore da Vida. 

                  Essa preciencia, essa intuitiva certeza de encontrar a Verdade, antecede de séculos a filosofia de 

um outro iluminado cuja essência era : “Crer antes compreender depois”. 

                  Nas brumas cinzentas do Canal, ela encontra um dia, o centurião que a fará, pela força 

misteriosa de um Poder Superior, a Imperatriz de Roma. Da união de ambos, nasce Constantino a quém o 

velho avô visionário daria as chaves enigmáticas de um lábaro. 

                 Filha e esposa de guerreiros, Helena encarna por incríveis pendores, a mulher guerreira. Ela 

mesma orienta e acompanha a formação  militar do próprio filho. 

                 Conhece mais tarde, o repúdio do esposo e a solidão inconsolável. Apega-se ao filho que se 

torna seu único arrimo, sua razão de continuar vivendo. No longo exílio voluntário em Verulan, ela 

conhece Albano, cristão fervoroso que exerce no reino o apostolado da nova Fé. Ele conquista os servos 

dela e Helena é servida, sem o saber, pelos escravos cristãos. Ela não os entende mas os respeita. O velho 

Coel não lhe dissera que a grande Arvore estenderia seus ramos e a agasalharia um dia? Assiste cética, ao 

novo ritual e recebe das mãos do agonizante Hilário, o cálice consagrado com as Divinas Espécies. 

                Contudo, quando pressente a morte do esposo reacende-se a chama do amor conjugal que não se 

extinguira de vez. Corre-lhe ao encontro e dele recebe os últimos  alentos. Soubera perdoar. 

                No leito de morte, o César do Ocidente faz do filho seu herdeiro e seu último decreto, já tocado 

pelo martiriológio cristão, honrando a própria esposa, determina a abominação imperial à perseguição dos 

iniciados. O Cristianismo chegara ao trono de Roma, levado pela nobreza de uma mulher. 

                O velho Coel lhe predissera também, que a ramaria da Árvore da Vida lhe agasalharia os 

momentos de tormenta e as inenarráveis dores que lhe acutilariam um dia o coração. E a tormenta chegou. 

Viu periclitarem as virtudes másculas do filho amado. O incenso da Corte Imperial obnubilaria o perfil do 

homem e do guerreiro. A dúvida cegara-o e ele se torna homicida. 

                Então o Cristianismo não afastava os erros? Que filosofia era essa? Erra-se, perdoa-se, torna-se a 

errar . . . O Bispo Osius esclarece a desorientada mãe e imperatriz. Para todo crime se faz necessária uma 

reparação. Um sacrifício ingente, sobre humano, mas sacrifício. 

                Ela se impõe a si mesma, para remissão dos pecados do filho, uma busca em Jerusalém. O velho 

Coel predissera ao neto : “ E viverá até ver a Árvore da Vida”. 

                Septuagenária, doente e claudicante, ela parte. Revoluciona Jerusalém. Tem plenos poderes 

imperiais. Não descansa. Insone, noite e dia, ela determina escavações. Não importam os desacertos. Ela 

encontrará o Lenho, a Madeira preciosa onde Ele morreu na Cruz. 



                Um dia, da terra revoluta do que fora a colina do Golgota, três cruzes são exumadas. Numa delas, 

fiapos de um pergaminho com caracteres hebraicos quase ilegíveis. Mas, qual delas era a Árvore de onde 

dimana o Perdão, a vida? 

                Helena não titubeia. Chama para junto de si, Simão, o jovem companheiro de pesquisas, de mão 

mirrada. Aproxima-o de um dos lenhos. A mão do jovem, por milagre, se restabelece. Helena abraça-se à 

grande Cruz. Ela entendia por fim, as palavras proféticas do velho e querido pai. Ela encontrara a Árvore 

da Vida. 

                Ao seu regresso a Roma, o Império imenso já era cristão. 
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                    “A história social dos jornais é a história da batalha da circulação”. Os jornais passam a 

exercer nas comunidades em crescimento as funções realizadas nas aldeias pelos contactos diretos. Elas 

funcionam através daquele tipo de opinião pública que nasce da tagarelice e da compreensão que gera a 

familiaridade. 

                         O jornal pôs em ordem na tagarelice mantendo os leitores informados com o que não 

podiam ver nem ouvir. Para isso, necessitava o jornal de um público alfabetizado, o que lhe foi fornecido 

pela educação pública. A alfabetização compulsória na Inglaterra data de 1870. Foi o primeiro páis a fazer 

isso. 

                        O jornal necessitava de uma circulação rápida e eficiente que lhe foi fornecida pelos 

serviços de correios. Daí lhe adveio a importância que lhe foi dada pelo grande número de leitores 

originando-se desde então o desenvolvimento da democracia. 

                        O telégrafo e o cabo submarino aceleram a divulgação das notícias e a fotografia dá nova 

dimensão à palavra escrita. 

                        A exploração tipográfica estendeu as mentes e as vozes dos homens para reconstituir o 

diálogo humano na escala mundial. 

                        Antes da prensa de Gutenberg, as notícias circulavam oralmente ou por meio de cartas mas, 

as melhores como os escândalos nas Cortes, e os mexericos das copas e cozinhas dos palácios eram 

reservados para dar brilho às conversações ou então, tranformados pelos Fuggers e Rothschilds em 

dinheiro nos mercados financeiros. 

                       O alemão Paul Julius Reuter descobriu que seus pombo-correios eram capazes de suplantar 

os mensageiros dos Rothschilds e, aconselhado por este, em 1851, levou-os para a Inglaterra onde eram 

utilizados para ligar os terminais telegráficos recentemente inaugurados na Europa. 

                      Ao mesmo tempo, no continente europeu, um francês chamado Havas tivera a mesma idéia 

de reuter ! “os jornais eram os melhores fregueses das palavras por atacado”. O governo inglês apressou-se 

em tornar Reuter cidadão britânico, passando a influir nas notícias divulgando-as de acordo com seus 

interesses. 

                      Havas ressentido, convence a Wolff – agência alemã fundada em 1849 – que o mundo 

poderia ser dividido em três partes : a Reuter ficaria com o Império Britânico, Ásia e a rota do 

Mediterrâneo;  a Havas ficaria com o Império Francês, Sudoeste da Europa, América do Sul e parte da 

África enquanto que a Wolff  ficaria com o que sobrava. 

                      Editores americanos em 1848 resolveram gerir seus limitados recursos financeiros fundando 

sua própria agência de notícias, a “ Associated Press” causando dificuldades a Reuter. Percebendo que 



poderiam obter vantagens financeiras Havas, Reuter e Wolff admitiram a Associated Press em seu cartel. 

Editores americanos do meio-oeste fundam a United Press Associations – hoje UPI. 

                     Com o advento da radiotelegrafia, a invenção do “instantâneo”, e o aprimoramento da 

transmissão de fotos via rádio, pode-se enviar milhares de palavras e imagens por dia a um custo 

relativamente barato que as rotativas HOE, de alta velocidade transformavam em jornais tornando 

obsoletos os métodos de Reuter. 

                     Derrotada a Alemanha em 1918, Reuter e Havas apossam-se da Wolff mas surgem as 

Agências : Stefani ( Itália ), Belga ( na Bélgica ), Tass ( na Rússia ), DNB – Deutesche Nachrichten Buro ( 

Alemanha ), Domei ( no Japão) e E.F.E. ( na Espanha) No fragor da Segunda Guerra Mundial desaparecem 

as Agências Havas, Domei, Stefani e Transocean. 

                    Todo esse movimento preocupa profundamente o Papa Pio XII que num discurso de 

17/12/1950 assim se manifestou : “ Não é exagero dizer-se que o futuro da sociedade moderna, bem como 

da estabilidade de sua vida interior, dependem em grande parte da manutenção de um equilíbrio entre a 

fôrça das técnicas de comunicação e a capacidade de reação do individuo”. 

                    Previra Pio XII que os meios de comunicação dariam ao homem opiniões, idéias e 

preconceitos alheios já prontos e que o individuo aceitaria passivamente sem questionar ou examinar um 

certo número de opções para tirar suas próprias conclusões. 
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        SUBSÍDIOS   PARA   A  HISTÓRIA   DA   IGREJA   DE   RUBIÃO 

 

 
               Muito raramente ela subia o morro. Mas o seu diálogo com o Santo era diário e freqüente. À 

tardinha, quando findava o dia, ela dava cabo das trabalheiras do Hotel e então se recolhia num suspiro de 

cansaço e desafogo. Punha-se recostada nos travesseirões do largo leito, janela aberta frente à massa 

espessa do morro, lá bem lá encima, e, terço na mão, começavam os diálogos muitas vezes entrecortados 

pela irreverência dos netos que lhe invadiam o merecido  repouso. 

               O Santo lá no alto, no nicho de pedra, bem a entendia. E como dialogavam! 

               Dispensava-lhe outros sacrifícios. Pois sabia que daquela mesa alva de louça rebrilhante e talheres 

luzidios saia, mais do que de listões e quermesses concorridas o subsídio certo seguramente pingado na 

construção lenta, porém, continua, de seu novo templo em ereção cujo primitivo modelo vinha de distante 

aldeia medieval, berço lusitano do Sr. Manoel Guimarães, o construtor. 

               Ela herdara dos antepassados peninsulares aquela fé ingênua de devoção sincera arraigada num 

coração puro, aberto à crença simples e profunda nos poderes celestiais. I Vangeliii, soletrados desde a 

infância remota em Pontremole, trazidos entre o ondear inseguro da travessia, acompanharam-na pela vida 

em fora como sinal firme de esperança no novo mundo. Aqui, na modesta vila, ela mantinha aquela mesma 

crença pura de uma alma simples. O Santo a amparava e dava-lhe forças. 

               Agora, os tempos estavam difíceis. Havia falta de material para a construção. Não havia dinheiro 

e os materiais subiam de preço a cada dia. Estava ameaçada a obra. Ela não esmoreceu. Vencera tantas 

dificuldades! Intrépida por temperamento, não se apercebia do feminismo imanente que lhe acalorava os 

ímpetos. Era preciso que o Santo a ajudasse. Já pedira demais aos hospedes do Hotel. Agora, era preciso 

um auxilio do céu. De que jeito! O Santo que resolvesse! 

               Já ganhara tantas lutas com a comissão das obras! Veja-se : quando se cogitou da construção da 

igreja, surgiram os entendidos locais como óbices : não há máquina que suba a vereda ingreme para 

aplainar o cimo do morro. A tração ferroviária abalará os futuros alicerces. Ela não teimou. Não era da sua 

alçada. Mas convocou os engenheiros de fora e ofereceu-lhes um suculento “minestrone” à moda 



pontremolesa regado a finos vinhos estrangeiros. No meio do ágape, ela propôs-lhes o duplo problema. 

Eles riram-se gostosamente da sua simplicidade. Mas quinze dias depois a planta foi aprovada e as obras 

começaram. Pois agora, esse impasse : falta de dinheiro. O Santo entendia a sua preocupação. E havia de 

socorrê-la. 

                Os horários, naquele tempo, eram assim : às dezesseis e meia da tarde, subiam de São Paulo, via 

Tibagi – Noroeste, dois trens de passageiros. À noite, pelas vinte e três horas, desciam os trens do Interior 

rumo à Capital. Na pequena vila, esse era o momento que congregava na Estação os moradores frente ao 

botequim aberto para o café, os pastéis, vez por outra, a água tônica. Caninha não havia. Então, era o 

trança-trança dos passageiros que desciam para a pousada ou o lanche apressado de salgadinhos e doces 

reforçando a viagem. Servidores da Estrada, compradores de revistas e jornais, curiosos e tresnoitados 

trocavam palavra sobre a política, a vida, a noite, o frio. 

              Foi quando, numa noite, desceu do trem noturno uma figura alta, bela , elegante, alinhada. Em 

contraste frisante com os passageiros que desciam via Capital. Dir-se-ia, malgrado o traje europeu, um anjo 

destacado de um quadro de Da Vinci com os louros cabelos pelos ombros, olhos azuis celestiais, faces de 

querubim. Dirigiu-se ao botequim pedindo um café. Pousou no balcão uma linda pasta de fino couro 

brilhante, em acabamento de metais. Enquanto tomava o café, circunstantes mais ou menos encabulados. 

Pagou, cumprimentou a todos com o leve levantar de mão, num aceno, e dirigiu-se para os lados do Hotel. 

A vila não tinha iluminação. E ele perdeu-se  na escuridão. 

             Não constou seu nome do livro de registro dos dois hotéis da vila. Ninguém discutiu o fato. Uma 

como que temerosa discreção abafou qualquer comentário. Mas dias depois, lá no morro, ao acender o 

lampião da tarde, o velho Frederico encontrou dentro do nicho da capelinha de pedra, uma linda pasta com 

milhares de notas de valor. 

             Nessa tarde, invadindo o quarto da Nona, a criança travessa ouviu-a balbuciar risonha, olhando lá 

no alto,a capelinha iluminada pela luz resplendente da lua : 

- San Michele ou San Raffaello? …  
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                                                          O    CONTO    DO    MÊS 

 

 
               Ao primeiro cantar do galo, o sino do terraço da casa grande onde se hospedava, bateu as 

estridentes badaladas do amanhecer. Ele revolveu-se na cama larga, já acordado. Não era possível! Quatro 

horas da madrugada! Envolveu-se friorento nas cobertas agasalhantes e propôs-se continuar o sono. Mas 

qual! 

                   Em vão! Bateram-lhe à porta. Era o Zeca, encarregado pelo primo fazendeiro de pô-lo de pé, 

com os colonos . Submeteu-se. Levantou-se. 

                   Afinal, ali estava para uma temporada de cura. Devia submeter-se, se não quisesse subornar-se 

a um tratamento mais rigoroso  em clinica especializada. Estivera às portas de um “stress” violento. 

Resultado de uma vida intensa de jornalismo e reportagens para a imprensa falada e escrita da metrópole. 

Gastara impiedosamente seus verdes anos e juventude. Sem regras, nem medidas. Tudo pela profissão. Daí, 

trocou os dias pelas noites. Trabalho estafante, ingente, sem interrupções e descanso. Sobreveio-lhe muito 

cedo a estafa, o afrouxamento dos nervos, a insegurança, o quase “stress”. 

                   Um casal de primos do interior acolheu-o na fazenda como a primeira medida forte que o 

disciplinaria para uma reeducação de vida e volta à saúde. Nada de cadernos de anotações, máquina 



dactilográfica, livros, traduções, discos, radio, televisão. Tudo fora-lhe proibido. Alimentação adequada e à 

hora certa. A prima, por sua vez, tinha-lhe cuidados de mãe.  

                   Começo rigoroso de uma dieta que a principio o revoltara. Mas o primo, de acordo com as 

ordens médicas, foi severo : 

-          Aqui, quem manda sou eu. Você vai se deitar cedo, levantar-se muito cedo, trabalhar quando quiser, 

mas sob as minhas ordens. Pra começar : pela manhãzinha, ordenhar as vacas, com dois caboclos. Eles o 

ensinam! 

                   E ali estava ele. Fazia quinze dias que a rotina o castigava com os trabalhos que jamais 

imaginara. Tinha que reconhecer. Começava a melhorar. A vida no campo propiciava-lhe uma melhor 

disposição. Depois da ordenha, um duplo copo clássico de leite tépido e perfumado dava-lhe um empurrão 

vigoroso para andar, andar, percorrendo a plantação imensa, detendo-se nos horizontes sem fim de uma 

paisagem tranqüila pintada em céu azul, de montanhas de pastel, de ribeirão a grugulejar de patos e 

marrecos. Aprendeu a sorver o ar puro matinal, a banhar-se nos raios esplêndidos de um sol sem nuvens e 

neblinas, enriquecendo os pulmões que lhe enrijaram os nervos, tonificando-os e restabelecendo-os. Pela 

primeira vez, tomou dos anzóis e iscas e aprendeu a pescar . .  . A noitinha ouvia o tagarelar sem fim da 

caboclada reunida, cheias de lendas e superstições. Incrível! A vida lá fora, na cidade grande era só 

violências, malandragens, greve, agressões, gritaria, insatisfação. 

                   Aqui o patrão liberal, compreensivo, justo, protetor. A fazenda era uma beleza! Haveria de 

escrever um livro a respeito. Havia bailecos aos  sábados. Mas  eram-lhe proibidos. 

                   A regra era assim: alimentar-se bem, sem exageros. Após a refeição, gostosa cama. Adeus, 

noites trepidantes da metrópole! Adeus, enfiadas nos bares até o dia nascer! Adeus madrugadas aquentadas 

no café repassado de dias, no vai-e-vem  das redações. 

                   Qual novo Jacinto do Eça, ele deixara a civilização sofisticada da Capital, à procura de uma 

Rosinha hipotética no mundo rural. A sua saúde! 

                    Já melhorara bem. O primo incumbiu-o de verificar as terras vizinhas postas à venda, uns bons 

alqueires de terra fértil, que ele compraria e onde ensaiaria o cultivo da soja, palavra do momento. Montado 

numa alimária mansa, o Zecaao lado, para lá se foi. O caminho longo, a estrada boa, a principio. Depois, a 

proximidade de matas cerradas e o rio, grande rio avolumando o caminho. Barrancos separavam-nos  das 

águas  marulhantes. 

                  Numa enseada, vozes feminis em risos e cantares. Cantigas singelas de lirismo e amor. O Zeca 

explicou : “ São as moças lavando roupas no rio”. Ele quis ver melhor. Subiu o barranco e divisou lá 

embaixo, um grupo de mocinhas em flor, brincalhonas, alegres, que lavavam e cantavam. 

                  Uma havia, de saia vermelha rodada, de fimbria presa à cintura, deixando à mostra, pés nas 

águas, umas pernas roliças e bem torneadas, de linhas perfeitas. Seu riso era franco e bom. Franzidos os 

lábios, ela fazia o acompanhamento das canções, assobiando como a mais afinada e cristalina flauta. A 

melodia era fácil. Do alto do barranco, ele assobiou também. Conheceram-se. E os encontros se repetiram. 

Ela era sadia, pura, sem  malícia. Ele adorou-a. 

                 As terras foram compradas. O fazendeiro necessitava de um braço forte, alguém de confiança 

que o ajudasse a gerir o novo chão. Que orientasse a experiência da soja. Alguém que guiasse a caboclada 

arregimentada. Ofereceu-o a ele, numa como provocação : “ Se o primo não pretendesse voltar à 

metrópole, agora já curado, eu era capaz de propôr-lhe  sociedade . . .” 

                 Ele riu deliciado, saboreando o cafézinho da tarde, uns longes maliciosos no fundo dos olhos 

perdidos nas dobras de uma saia vermelha presa à cintura : - Mas quem lhe assegura que eu retornarei à 

matropole? . . . 
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                            ACADEMIA    BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 



 

 
           A principio foram trabalhos de arregimentação dos componentes fundadores da Instituição que 

seria num futuro muito próximo, a realização de uma Academia de Letras há tanto tempo idealizada. 

             Os trabalhos não foram fáceis. Mas caminharam avançando gradativamente : organização dos 

livros-protocolo; das fichas respectivas; do curriculum de cada acadêmico; recepção dos primeiros livros-

doação; organização da correspondência e tudo o mais que social e literariamente é imprescindível à 

organização de uma Academia. 

            D. Lídia tornou-se a colaboradora dedicada, debruçada emocional e entusiasticamente às tarefas que 

a rigor não lhe competiam. Fazia-o de boa vontade, ao impulso muito nobre da concretização de um fato 

único : uma Academia de Letras numa cidade tradicionalmente culta e civilizada, que os recebera 

fraternalmente e que os fizera cidadãos seus. 

           Havia a predominar em tudo, o companheirismo, a amizade profunda, a ternura e a compreensão 

que a unia ao companheiro de tantos anos, e àquele grupo de idealistas que porfiavam por sua Academia. 

Ela foi realmente, a primeira secretária  da Agremiação. 

           E a Academia surgiu, graças aos esforços de ambos : D. Lídia – Dr. Marão. Mecenas modernos 

dispostos a se despojarem para que a Academia fosse uma brilhante realidade. 

           Ela surgiu, em definitivo, num festivo 17 de Março de 1973, numa Sessão de gala só comparável 

aos grandes fastos do Passado. Não há na crônica citadina destes últimos vinte anos, cerimônia igual em 

nivel e elitismo cultural. 

          Quarenta membros a constituem entre Acadêmicos Efetivos, Honorários e Correspondentes. Aí está 

ela nos seus dezesseis anos de existência. 

          Como toda instituição de caráter artístico-cultural ela sofreu reveses, e não poucos. Foi preciso 

escolmar-lhe os entraves; foi necessário sustentá-la materialmente, eis que, sem sendo eminentemente 

cultural é caracteristicamente abstrata no trato das idéias . Até hoje sem sede própria, vem, não obstante, 

prestando desde seus primórdios, ativa e respeitável  participação  nos eventos  cívico-culturais da cidade. 

          Reconhecida como de utilidade pública por Decreto Municipal, está devidamente registrada no então 

Departamento Cultural do ministério da Educação e Cultura. 

         Tudo isso, e mais sua respeitável honorabilidade e o reconhecido conceito de que gosa na opinião 

pública esclarecida,fazem da Academia Botucatuense de Letras um sólido pilar  na  tradicional  cultura  

citadina. 

         Tal como se apresenta hoje, tudo deve  a Academia Botucatuense de Letras ao despreendimento, à 

abnegação, ao denodado trabalho desse batalhadores da  primeira  hora : D. Lídia – Dr. Marão. 

         A ponto de, chamarem-nos os acadêmicos, numa clara demonstração de afeto e gratidão – os pais da 

Academia. 

         Agora o casal Marão completa seus cinqüenta anos de vida matrimonial. Justo que seus filhos 

adotivos lhe prestem a verdadeira homenagem de filhos  gratos  e carinhosos. 

         A Academia Botucatuense de Lestras, está programando e realizará em sua honra, uma festividade 

que lhes expressará todo o carinho, toda a amizade de que são credores : dia 22 de Abril corrente : 

         Missa solene, oficiada por S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, acadêmico e  dd. Arcebispo  

Metropolitano. 

         Almoço de homenagem, a se realizar no Restaurante Chaillot, quando então saudará os 

homenageados, a acadêmica Leda Galvão de Avellar Pires. 

          Mais uma vez, expressando suas peculiaridades, a Academia Botucatuense de Letras se transforma 

numa grande família reunida ao redor de seus caríssimos benfeitores, prodigalizando-lhes entre muita 

alegria, músicas, risos e aplausos, o muito de afeto e amizade que transborda de cada  coração. 
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                    XAP SHOT é a designação pela qual vai ser conhecida na América Latina a câmera RC- 250 

compacta sistema “Still vídeo” que depois de diversos testes mostrou-se accessível ao usuário comum. 

Trata-se de uma câmera fotográfica revolucionária que capta as imagens, projeta-as diretamente no video 

da TV podendo depois ser transferidas para fitas de vídeo cassete doméstico e armazenadas em 

computadores através de periféricos apropriados. Esta novidade lançada no mercado internacional em 

fevereiro último, já se encontra entre nós. 

                   Takao Mishiro diz : “ A Xap Shot vai popularizar a fotografia digital, usada profissionalmente 

em alguns jornais e agências noticiosas do Japão e dos Estados Unidos”. 

                    Estamos no ano das Comunicações para a Verdade e a Paz e a fotografia é um elo que liga a 

grande corrente dos veículos da Informação. Buscando suas origens encontramos no inicio da linha, os 

desenhos das cavernas que nos transmitem o desejo do homem primitivo de gravar para transmitir a seus 

descendentes o que existia ao seu redor. 

                    Quando se fotografa ocorrem dois fenômenos : um óptico e um químico. O fenômeno óptico 

foi descrito por Leonardo Da Vinci, quando analisou as propriedades da câmera escura. O fenômeno 

químico seria descoberto em 1802 pelo ceramista inglês Josias Wedgwood que substituiu a chapa de vidro 

por uma de papel impregnada de nitrato de prata. Nesse meio de tempo Alois Senefelder encontra-se em 

dificuldades para gravar peças teatrais de sua autoria. Recorreu então a chapas de pedras polidas das 

pedreiras de Solnhofen – Bavária – Alemanha, descobrindo que as mesmas, contendo traços de gordura, 

permitiam a reprodução de figuras. Estava descoberta a litografia, que a partir de 1826 passa a ser em 

côres.  

                    1834 – Brasil, Vila de São Carlos – atual Campinas. O francês Antoine Hercule Romuald 

Florence inventa a fotografia, mas como todo gênio, é dispersivo e não dá valor ao invento, substimando-o 

até cair no esquecimento. 

                    O ano de 1839 foi pródigo para com a fotografia. O astrônomo Sir John Herschell descobre a 

propriedade do hipossulfito de sódio em dissolver o cloreto de prata não alterado pela luz. O Oficial do 

Exército francês Nicephoro Niepce e o decorador Louis Daguerre descobrem a maneira de sensibilizar 

chapas de prata metálica. Tais chapas são expostas à luz numa câmera escura já aperfeiçoada por João 

Baptista Della Porta, físico italiano que adaptou nelas uma lente conseguindo mais nitidez nas imagens. 

Estava descoberta a fotografia chamada no tempo Daguerreotipia. 

                  Suíça – William Henry Fox Talbot – olhando a maravilhosa paisagem dos Alpes, pensa : “ – 

Como seria encantador se se pudesse imprimir essas imagens naturais de maneira durável, fixas no papel! 

Aproveitando-se de tudo que havia sido descoberto até então, parte para a Inglaterra e meses depois perante 

a Sociedade Real lia sua comunicação intitulada “Notas sobre a Arte do Desenho Fotogênico ou processo 

pelo qual os objetos naturais podem ser delineados sem a ajuda do lápis do artista”. Esta comunicação nada 

mais era que a descoberta que Talbot fizera : copiar negativos  sobre o  papel quantas  vezes  desejasse. 

                   1840- Estados Unidos – Samuel Morse, inventor do telégrafo, tira fotografias de sua mulher e 

filha. 

                   Brasil – Dom Pedro II é iniciado na arte da Daguerreotipia pelo abade francês Louis Compte, 

tornando-se o primeiro fotografo amador brasileiro. 

                  1869 – o médico Louis Ducos de Auron descobre o processo de se fotografar em  cores. Estava 

completo o ciclo da Fotografia. 

                  Fotografar naqueles tempos não era nada fácil. Uma exposição, mesmo em dia de sol, levava 

meia hora e a pessoa fotografada tinha que ficar imóvel com a cabeça presa a um  suporte de ferro. 



                  A situação melhorou com a descoberta dos cristais de jena, em 1881, que corrigem o 

astigmatismo das lentes; aparecimento dos filmes em rolos em 1889 e a comercialização da câmera 

Brownie pondo ao alcance de todos um material barato e fácil de manipulação. Outros aperfeiçoamentos 

permitiram diminuir o tempo da exposição para alguns milésimos de segundo. 

                 Nesse ano da Comunicação para a Verdade e a Paz, do 150º  aniversário da Fotografia e do 134º 

aniversário de Botucatu, dedico estas notas evocativas aos fotógrafos da cidade e, de uma forma especial, 

aos veteranos João Pinto da Rocha, Juan Hernandez, Progresso Garcia, Michelluccio Caricati, Minoru 

Sakate – em destaque, à memória de um grande amigo e colega – José Barbosa, o saudoso JB, a quem devo 

muito do conhecimento que  tenho sobre  a  Arte da Fotografia. 
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                        ORQUESTRA    DE    CÂMERA    DE    BLUMENAU 

 

 
                    O movimento musical do mês de Abril, riquíssimo nas suas várias manifestações populares e 

eruditas, encerrou-se nesta cidade com o brilhante concerto da Osquestra de Câmara de Blumenau, 

realizado no Cine Nelli, em 26 último, regido por Norton Morozowicz. 

                    A famosa Orquestra reputada entre os críticos especializados como a melhor do gênero no 

País, teve sua origem no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e vem se notabilizando pela excelência de seus 

músicos integrantes. 

                   Ela remonta ao inicio da colonização alemã naquela região e traz de origem, o traço 

fundamental musical erudito da população imigrada, desde os meados de 1800, ou seja : século XIX. 

                  Programada para percorrer dez cidades interioranas do Estado, coube a Botucatu, o privilégio da 

primeira audição. Graças à gentileza da Direção do Sudameris do Brasil S/A – São Paulo, que tem dado 

extraordinária demonstrações de apreço e distinção ao povo desta cidade que bem o merece. 

                 Orquestra de cordas, conta entre seus elementos violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. O 

programa selecionado e de alto nível artístico, formou-se de peças de autores estrangeiros e nacionais, 

clássicos e modernos. Desde o Concerto de Vivaldi e Valsas de esquina de Mignone, passando por 

Radamés Ignatalli, Tchaikovsky e Bella Bartok. Houve dois números extra de Piazzola. 

                Grande silêncio durante a execução. Entusiásticos aplausos a cada número ouvido. 

Comportamento elegante da platéia, refletindo o alto nível educacional do povo botucatuense. 

               Grande , imensamente grande o Conserto de Vivaldi, para dois violoncelos e Cordas em Sol 

Maior. Pela primeira vez Botucatu, pode assistir ao vivo e apreciar devidamente, a execução belíssima de 

violoncelos-solo acompanhados pelos demais instrumentos. Solistas, segundo programa : Adriane 

Savytzky, Nelly Péricas e Mônica Wolff. 

              Antonio Vivaldi é músico do século XVII – XVIII, por mais de dois séculos esquecido e 

arquivado. Ressurgiu nos últimos tempos, com a re-edição de seus Concertos, agora divulgados quando se 

estuda a Música barroca. Foi compositor e violinista famoso. Sacerdote em 1703, não pode, por crônica 

doença pulmonar, exercer o sacerdócio, dedicando-se então à Música, à Composição e ao magistério. 

Dedicou-se à juventude órfã e abandonada, regendo orquestras jovens . É Compositor vanguardeiro da 

Música Barroca. 

             Vivaldi exerceu forte influência sobre  Bach que lhe copiou a mão, muitos de seus concertos, e 

inspirou-se em sua Música para compor o “estilo italiano”. 

              Os concertos de Vivaldi, a maioria destinados e compostos para a juventude que educava e regia, 

dão à Arte instrumental um grau de colorido e dramaticidade inusitados. A Música é leve, graciosa, grave, 

harmoniosa. 



             Segundo os historiadores, o Barroco estendeu-se desde 1.600 ( séc. XVII) até 1750 ( séc. XVIII ), 

nascido na Roma dos Papas, vale dizer, na Itália. Cada país, sucessivamente adotou-lhe as normas, dando-

lhe, porém, segundo suas tendências naturais, características próprias. Atingiu a maioria das Artes, 

salientando-se principalmente na Arquitetura, na Pintura e na Música. 

             Foi praticamente uma revolução na Arte, portanto seus autores, aceitando paradoxalmente o 

Renascimento, violavam-lhe as regras assentes no equilíbrio, na medida, na sobriedade, no racionalismo, 

na lógica. 

            O Barroco foi movimento de ansiedade, de novidade, de amor pelo infinito inatingível, pelos 

contrastes, pela audaciosa assimilação de todas as regras clássicas para transfundir-se na inebriante 

manifestação do espírito audaz e inquieto. 

            Enquanto o Renascimento sereno e comedido voltava-se para a razão e o classicismo grego-

romano, o barroco surgia na manifestação dos sentidos, para a fantasia, para o fascinio. Tudo isso 

encontramos em Vivaldi. 

            De parabéns está a alta Direção do Sudameris do Brasil S/A proporcionando-nos tão belo e raro 

Concerto.  
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                                                        O    CONTO    DO    MÊS 

 

 
           Porta fechada a chave, o colegial está em seu quarto, junto à escrivaninha, e faz que estuda. 

Esvaziou a bolsa escolar e dispôs sobre a mesa, com, grande aparato, o estojo de lápis e canetas, os livros, 

cadernos, até a caixa de lápis de cores. 

          Tem apenas dez anos mas não se desvencilhou dos brinquedos dos sete. Numa das gavetas semi-

aberta, estão os carinhos de brinquedo. Miniaturas as mais lindas e perfeitas de automovinhos. 

         Do lado de fora, a mãe : 

-       Filho,o que você está fazendo? 

-       Estudando, mamãe! 

        Você comeu o lanche da tarde? 

-       Está aqui, mamãe. Estou comendo aos pouquinhos. 

-       Então estude filho! 

         Livro à frente, caderno aberto, a mão esquerda manipula os carrinhos na gaveta. Com a direita, 

lambisca o sanduíche de pão e manteiga. No prato, pelos bordos, bombons. 

        Ele pensa alto: 

-    A mãe não ouviu pela televisão que amanhã os professores entram em greve. Mas a minha tarefa está 

atrasada. A “tia” disse. Os outros colegas já fizeram a sua. Eu tenho que fazer duas. Se não, vem mais 

castigo – Oi! Uma formiguinha! De onde ela apareceu? Ei! .. . Mais uma! Elas sentiram o cheiro do 

bombom! . . . E agora? 

       Largou por momento, os carrinhos. Inclina-se na mesa, queixo nas mãos e põe-se a acompanhá-las. As 

pequeninas formigas invadem o prato. 

-   Se eu quiser posso matá-las. Só com o dedão. Amasso-as e pronto. Coitadinhas .. . Oi! .. . mais outra! E 

outra .. . Se a mamãe descobre formigas no quarto,vai fazer faxina!. . . Que horror! Tudo fica cheirando a 

detefon.. . Tudo de pernas pro ar, por causa destas coitadinhas! 

       Espalha pela mesa, por sobre o caderno e o livro, migalhas de pão. De um bombom tira o invólucro e 

dá uma mordida. Esfarela chocolate entre as migalhas. 

      As formiguinhas avançam. Ele faz barreiras com a régua, com o lápis, mas elas avançam. 



-  Comam, suas bobas! O que é isso, agora? Aonde vão! Cada uma pega sua migalha e volta! ... Nossa!... 

Como pesa para elas um nadinha de chocolate!... A outra vai ajudar.. . Eh! Para onde vocês vão, suas 

bobas? ... É pra comer aqui!... senão não brinco mais!... O quê? Mais formiguinhas? Quem contou que aqui 

“tem” lanche? ... 

-  Gozado! Elas não comem.. . estão carregando .. . para onde vão? Olhem só!. . . Umas vão, outras vêm... 

Se encontram, e acho que conversam! .. . Por que a gente não ouve o que elas “se” falam? Uma ajuda a 

outra. Não brigam. . . Eh! ... assim não dá! ... Se vier mais formiguinha eu não como o meu lanche! Ah! 

Deixa pra lá .. . Coitadinhas . . . 

         A mãe, lá de fora : 

-       Filho, você acabou a lição? 

-       Não ainda, mãe. 

-       Está difícil, quer que eu ajude? 

-       Não!!! 

-    Bandidinhas! Formaram duas filas: uma que sobe e a outra que desce. Vão pelo pé da mesa Olhe! O 

chão está cheio delas, na direção da tomada de luz! Onde será o ninho delas? Na parede? No chão? Lá 

fora? ... Tudo em ordem, não se confundem, não se atrapalham, conversam e trabalham .. . Num 

buraquinho tão pequeno, elas passam .. . umas vêm outras vão. Não brigam, tudo em  ordem . . . 

       As horas correm. 

-     Filho, acabou a lição? 

-     Estou no fim .. . 

-     Afinal, qual é essa tarefa? 

       Na sua ingênua traquinice o menino folheia rapidamente o livro, e toma um  titulo a esmo : 

-     Comunicação. 
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                                        MÚSICA   ROMÂNTICA   DESCRITIVA 

 

 
           Para os estudiosos da Música, esta divisão é cediça : existe a Música Absoluta, composta pela 

combinação artística e harmoniosa de sons que se dirigem imediatamente aos sentimentos e podem 

expressar um estado d’alma. É a Música pura, erudita, absoluta que nos dá Beethoven entre outros, como 

mestre. 

             Há também a Música Romântica subdividida em Romântica propriamente dita, e para exemplo 

temos Chopin; e Romântica Descritiva, de que usaram com tanta arte e beleza Tchaikovisky, Shumann e 

tantos outros, inclusive, Chopin. 

             Alexander Robert Schumann foi grande pianista e compositor alemão, firmado no século XIX. À 

parte seu admirável talento para a criatividade e a interpretação, celebrizou-se pelo grande amor dedicado a 

Clara Wieck, filha de seu mestre de piano, e musa de sua profunda inspiração. 

             Clara era eximia pianista. Soube entender a alma do artista. Foi sua principal intérprete. Para 

vencer no amor, enfrentaram a oposição paterna, impondo-se muitos transes, entre eles, a separação. 

             Quanto mais sofrido, mais profundo esse amor. O sofrimento é a fonte inspiradora do artista, 

tornado naturalmente, um poeta. Sim, que ambos: poeta e músico são artistas. Um, transmite na frase 

harmoniosa, cantante e ritmada a música que lhe vai n’alma. O outro, transpõe para a pauta toda poesia que 

lhe inspira a composição musical. 

            De uma carta de Schumann a Clara Wieck, datada de 17 de Março de 1838 : “ A impasciência, à 

espera de tua carta, deu asas à minha fantasia e, para disfarçar a minha ansiedade comecei a compôr ... 



Tenho caderno cheio de coisas confusas, esquisitas, sentimentais e graves. Ficarás admirada quando as 

tocares. Neste momento estou a estalar de tanta música que sinto dentro de mim”. 

           “Também compus agora uma coisa delicada, eco talvez das palavras que me escreveste, dizendo que 

por vezes tenho ainda uma alma de criança”. 

            E Schumann inspirado, descreve musicalmente “Kinderscenen”, ou seja : Cenas Infantis, uma obra 

prima de romântismo descritivo que enfeixa curtas melodias leves, graciosas, técnicas, esmeradas. 

            Todos esse trechos formam num encadeamento harmonioso, deliciosas historinhas infantis : “ Por 

Países Estranhos” – História Curiosa – Cabra Cega – Súplica de Criança – Felicidade Completa – 

Acontecimento Importante – Ravêrie – Ao Canto do Lume – Cavaleiro de Pau – Sério demais – Para meter 

Medo – Oração – O poeta fala . . .” 

            Em “ Por Países estranhos” Schumann descreve um conto narrado ao menino, pela Babá que o 

adormece. Um singular país onde se encontram maravilhosos jardins com flores e frutos dourados. Neles 

brincam e se encontram gigante fantásticos e anões graciosos. A criança adormece. Só se ouve, pela 

música, o embalar do berço. 

            Vem depois “ Acontecimento Importante” que se expressa ora numa promessa de festa ou talvez a 

de um presente. Mas vem o outro irmãozinho e mete-lhe medo anunciando a presença de um lobo! É 

quando se ouve o trecho descritivo : “para meter medo ...” 

            A seqüência toda é uma sucessão de quadros artisticamente reproduzidos através dos sons 

genialmente harmonizados. 

            E chega o momento da oração. A criança adormece. Tudo se cala. Os ruídos exteriores vem morrer 

à porta do quarto infantil que uma tépida lamparina alumia. Só se ouve o doce embalar do berço. Cessa a 

música. 

            Então o músico poeta, testemunha silenciosa e observadora das cenas infantis, inspira-se em quadro 

tão simples, puro e humano. E compõe na pauta musical, o seu mais belo e sutil  poema.  
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                Com a descoberta de Louis Ducon, em 1869, do processo de fotografar em côres, ficou fechado o 

ciclo da fotografia. Agora o gênio inventivo do homem procurava dar movimento às fotos. 

                Por volta do ano 65 a.C., já o poeta romano Lucrécio descobrira o principio da persistência da 

visão, fato provado experimentalmente 200 anos depois por Ptolomeu de Alexandria. A Ciência sempre 

preocupada em provar os problemas investigados pela Filosofia possibilitou pequenas conquistas 

encaminhadas para a descoberta de um aparelho que projetasse o movimento. 

              Por isso, quando a fotografia imprimiu o instante dos objetos, assegurou o passo das investigações 

nesse sentido. 

             Muito embora a palavra cinematografia provenha da França, é de origem grega : graphein = 

escrever e kinema = escrever o movimento. O primeiro aparelho que fazia os desenhos aparentarem 

movimento, foi o fenacistoscópio, que não passava de dois discos habilmente dispostos que em movimento 

rotativo simultâneo davam vida às figuras. Essa novidade foi descoberta em 1832 pelo belga Joseph 

Antonine Ferdinand Plateau. 

             Um passo decisivo para a fotografia do movimento foi dado em 1870, quando o criador de cavalos 

Leland Stanford e o pioneiro dos fotógrafos americanos Edward Muybridge fizeram uma aposta para saber 

se os quatro pés do cavalo, durante uma corrida, levantavam-se ou não simultâneamente do chão. Edward 



dispôs 24 câmeras fotografias uma ao lado da outra com cordões esticados através da pista de corrida 

ligados ao obturador da máquina. Ao correr pela pista o cavalo ia rompendo um a um os fios disparando 

assim os obturadores. Em duas dessas fotografias, os pés dos animais ficaram no ar. 

            Em 1887 Edison e seu assistente William Kennedy Laurie Dickson procuravam montar um 

aparelho para par a ilusão de movimento às fotografias mas só depois que o clérigo Hannibal Goodwin 

concebeu e George Eastman desenvolveu o filme flexível à base de celulóide, obtiveram sucesso. 

            Em 1894 o cinetoscópio já era uma realidade em Nova Iorque. Paris e Londres exibido pelas três 

companhias Edison, Biograph e Vitagraph que faziam filmes curtos associados ao vaudeville, descrevendo 

por exemplo a posse do Presidente americano MacKinley. Nesse mesmo ano era inaugurada a primeira sala 

de espetáculo em Nova Iorque. Um ano depois, na França, os irmãos Lumiére projetam publicamente em 

uma tela cenas simples da chegada de um trem, cachoeiras, paradas militares, enfim tudo que se movesse. 

            Em 1897 Thomas A. Edison causa o primeiro impacto escandaloso fazendo um filme de apenas 30 

segundos mostrando John Rice dando um beijo em May Irwin. O nome do filme : “O beijo”. Se aquela 

platéia de 92 anos atrás pudesse ver hoje as novelas da “Globo” .  .  . Nem pensar .  .  . 

            Ernest Hemingway escreveu “ Por Quem os Sinos Dobram” interpretado com sucesso pelos 

saudosos Gary Cooper e Ingrid Bergman. Ingrid é a camponesa Maria que encarna uma personagem, que 

pelo visto, nunca foi a um cinema, se não não perguntaria a Gary “ em que lado deveria pôr o nariz ao ser 

beijada. . .” 

            Depois do escândalo Edison, somente eram permitidos nas telas beijos tipo “A bela Adormecida e o 

Príncipe Encantado”. 

           O cinema inicial registrou cenas de encantadora ingenuidade. O filme dava sensação de realidade e 

impressionava o público. Quando eram cenas de ondas do mar quebrando-se nas praias, as melheres da 

platéia  instintivamente levantavam as saias, de medo de molhar-se. 

           Como não apresentasse novidades, o povo foi se cansando e o cinema viu-se na iminência de 

extinção. Quem salvou a situação foi o mágico francês George Méliès, que em 1898 passou a ser o próprio 

ator : desenhou cenários; dirigiu, escreveu e filmou centenas de contos, histórias de fadas, ficção cientifica, 

tornando-se o primeiro ator da indústria cinematográfica. 

           O cinema é na verdade um meio de comunicação dos mais eficientes. Ele é um produto hibrido 

nascido da fusão da fotografia, da mecânica, da eletricidade, da tecnologia de Gutenberg, da eletrônica e só 

as pessoas letradas podem aceitá-lo como é. 

           Há ainda, no anedotário do cinema, aquela contada por John Wilson, da Universidadede de Londres 

: Os nativos africanos, mesmo conhecendo fotos e filmes, não aceitavam a ilusão do espaço e tempo. Ao 

assistirem ao filme “O Vagabundo” de Chaplin, consideravam os europeus uns mágicos, capazes de 

ressucitar gente que depois de levar uma bordoada na cabeça, era capaz de indiferente, sair andando. 

Quando o artista saia da tela, por uma porta, os ingênuos negros corriam atrás da tela, para ver onde ele ia. 

Como nada encontravam, mostravam-se fascinados pelas formas ocultas que resultavam efeitos mágicos.  

           Muito se há de falar ainda, sobre o cinema. 
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                                                DELITOS  E  DELINQUÊNCIA 
 

                         O noticiário televisivo mencionou há dias e os jornais após confirmaram um caso de roubo 

em joalheria. O roubo em si, é hoje fato corriqueiro, mas as circunstâncias em que  ele se efetua, às vezes, é 

que são notícias. 

                         Uma jovem adentrou um estabelecimento, no Rio Grande do Sul, para comprar um anel de 

brilhante. Na escolha premeditamente indecisa, valeu-se da distração do balconista – ou do dono da casa, 

quem sabe? – e se apossou subrepticiamente da jóia. De valor, naturalmente, elevado. 



                         Do fascínio das mulheres por jóias, isso está inserido na própria psicologia feminina. Que 

mocinhas alienadas sonhem com brilhantes, malgrado o calcanhar coscorento traduza pelas sandálias 

abertas o pauperismo em que vivem, o quotidiano nos dá conta a qualquer momento. Deixemos de lado o 

fascínio e o status. Atentemos para a jóia. 

                        A mocinha saiu sem comprar nada. O balconista, porém, verificou de pronto, a falta de um 

anel no mostruário. Apelou para a segurança do estabelecimento a ponto de alcançar a jovem antes que 

ganhasse a rua. Entre a negativa dela e a afirmação do roubo, o caso foi levado à Delegacia do Distrito.Para 

solucionar o impasse : a moça foi submetida ao Raio X e o roubo confirmado: ela engolira no ato, o anel. 

Lá estava o brilhante  refulgindo em  seu  estômago. 

                      Esse fato nos levou há anos atrás, quando a assinatura da “Folha de São Paulo” valia por 

qualquer de seus excelentes colaboradores. Lia-se com prazer sempre renovado uma crônica de Santayana, 

de Flávio Rangel, Pe Charboneau, do Dr. Lacas, de Ceneviva ou do Dr. José da Costa Junior, Juiz emérito, 

sem contar com as preciosidades culturais de Mello Mourão, por cuja colaboração até hoje assinamos a 

“Folha” na esperança  de seu retorno. 

                     De Costa Junior – é preciso que aqui se evidencie o nosso extremado bairrismo conservador, e 

com que orgulho! – foi ou é ainda, proprietário em Itatinga de belíssima chácara onde passa – ou passava – 

seus fins de semana. Na sua ida de São Paulo a Itatinga ou retorno, sempre mencionou Botucatu em suas 

colunas relevando o grande Hospital das Clinicas de Rubião Junior e as belas  instalações  de nossa  

Faculdade de Medicina. Sem deixar de citar nossa turística serra. 

                   Não vamos derivar o assunto. Sempre lemos, recortamos e colecionamos as suas memórias 

constantes de epigrafe : “Delitos e Delinquência”. Ainda bem, que compiladas mais tarde, em livro editado, 

perdeu-se-nos o nome da editora e não pudemos a tempo, adquiri-lo. Ele cita também, vários casos 

incriveis, roubos de jóias. Conta-nos a respeito de brilhante : 

                   Uma senhora de bela aparência e ricos trajes apareceu um dia, numa das joalherias mais 

afamadas de São Paulo. Atendida gentilmente, deteve-se indecisa sobre a escolha de anel solitário. Não 

escolheu nenhum. Ao sair, deixou o vendedor desconfiado. Ele reviu num lance o mostruário e faltava um 

anel. Com as melhores excusas, ela  foi detida. 

                   Mostrou-se indignada, ferida em seus brios de senhora de indiscutível honorabilidade. Foram-

lhe examinados a roupa e os pertences. Nada foi constado contra. Saiu furiosa do estabelecimento, 

reclamando por uma reparação imediata. O fato porém, é que a jóia se não estava com ela, não estava 

também, no mostruário. 

                  Passaram-se semanas.Uma outra senhora também de muito boa aparência, compareceu na 

joalheria para fazer a mesma escolha de um anel de brilhante. O balconista já sofrido no caso anterior, 

notou-lhe algo de esquisito nos modos. Ela deteve-se nos belíssimos anéis apresentados, olhou-os todos. 

Mas não levou  nenhum. 

                 Ao sair, a segurança da joalheria foi acionada. Ela foi presa. Em seu poder estava o anel 

anteriormente desaparecido. Na averiguação policial do fato, constatou-se o acontecido : a primeira 

compradora havia realmente roubado o anel. Fixara-o habilmente com chiclete, no fundo do balcão. Esta 

última compradora  falsa era  sua comparsa. Viera  apenas  buscá-lo. 

                Pobres Evas modernas. Caem, quais pegas famintas, vitimas do fascínio envolvente das pedras 

fatais. 
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                   Dizem os biógrafos que quando Liszt nasceu, um novo cometa apareceu nos céus da Hungria. 

Sinal evidente de que nascera um ser superior que na linguagem dos astros dominaria a sociedade de seu 

tempo, pelo seu incrível  talento. E assim foi. Foi um gênio da Música. 

                   Franz Liszt é mais comumente conhecido pelas suas belas rapsódias, um punhado de canções 

populares que ele ouvia através de suas andanças pelas aldeias húngaras, transpondo as depois, em 

belíssimos “pot pourri” para os concertos de salão. Eram arranjos excelentes que já transpiravam  a 

criatividade e o gênio de seu compositor. 

                  Sua obra porém é vasta, completa e complexa. Vai desde a música revolucionária de seu tempo 

à música religiosa. Liszt foi compositor e pianista. Famoso professor, levou vida aventurosa pois que, belo, 

jovem e talentoso, seduzia suas alunas com várias das quais viveu trepidantes  romances de amor. 

                  A Música foi seu mundo exclusivo. A mocidade passou e, temperamento sensibilíssimo, levou-

o à vida introspectiva e meditativa. Viveu em várias capitais da Europa, mais tempo porém, em Paris na 

mocidade, em Weimar, mais tarde e, em Roma onde se concentrou na música religiosa. Ali, ao fim de sua 

vida, recebeu a ordem menor religiosa. 

                  Senhor de uma técnica perfeita era incomparável ao piano. Suas composições primam-se pelo 

característico imaginário e colorido. Há em sua imensa obra, páginas verdadeiramente preciosas  e 

artísticas. 

                  Dentre elas destacam-se as composições  românticas descritivas que tanto atraem seus 

intérpretes. Ali entra também, para melhor compreensão do texto musical, uma grande dose  de  literatura : 

                 Loreley- segundo a mitologia germânica, é um ser sobrenatural em beleza e fascínio.Vive na 

rocha abrupta à margem direita do Reno, nas proximidades de Coblença. À tarde, entre o murmúrio doce 

da brisa, a sereia se põe a cantar, enquanto penteia seus cabelos dourados, com fino pente de ouro. A 

maviosidade da canção, a sua beleza, atraem a embarcação e o marinheiro fascinado se deixa arrebatar, 

quebrando-se o barco no embate contra o recife próximo. 

                 Liszt nos deixa admirar a sedutora donzela e a radiosa paisagem, fazendo-se ouvir também o 

doce murmúrio das águas e o leve perpassar da brisa da tarde.  

                 São Francisco sobre as ondas – Encontrando-se no palácio dos Wittgenstein, viu Liszt na parede, 

um quadro representando um santo que caminhava sobre as águas. Procurou conhecer-lho o texto e compôs 

o seu poema descritivo : 

                 Na sua missão evangelizadora, São Francisco de Paula devia atravessar o Golfo de Messina. Sua 

pobre figura, seus trajes humildes, causaram o despreso dos tripulantes que lhe negaram acesso à 

embarcação. 

                 Apelando então para as bênçãos do céu, o santo põe-se a atravessar a pé, as águas turbulentas do 

Estreito. Vendo-se a salvo, na outra margem, põe-se de joelhos em ação de graças. Tudo isso é descrito 

com  arte e profunda  harmonia  por Liszt. 

                 Mefisto – Valsa – o tema é extraído do “Fausto” de Goethe. Há um baile na aldeia. A taverna 

regurgita de gente. Entra Mefisto acompanhado de Fausto de quem já possui a alma. Entre os dançarinos 

está Margarida. A música, porém, é de muita simplicidade, calma, sem atrativos. 

                Mefisto não a aceita. De um salto, sobe ao palco, arranca das mãos de um dos músicos o violino 

e compõe uma música frenética, arrebatadora e viva. Animam-se todos e Fausto se vê abraçando Margarida 

e com ela vai se afastando em direção ao bosque lá fora, à luz  do luar esplêndido. 

                Das brenhas, porém, ouve-se o cantar lindo e modulado de um rouxinol. Quebra-se o encanto. 

Tudo isso a música magistral de Liszt nos transmite. 
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               O cartão nos vem de Fontainebleau, postado às seis horas vespertinas, quando os carrilhões 

graves e seculares dos campanários parisienses estão lembrando ao transeunte apressado do fim da tarde, o 

momento solene das Aves Marias. Sim, porque a França católica, a que não aparece no jornalismo 

sensacionalista, filha predileta da Igreja, não perdeu a sua religiosidade, malgrado os tempos ímpios que 

por aí correm. O que se exporta não condiz com a realidade quotidiana. Que o confirmem nossos amigos 

que passaram temporada em Paris. Aquele povo tem sólidas raízes que os primeiros missionários vicejaram  

com o próprio sangue. 

                 Os missivistas agora, são os caríssimos amigos Vera-Eduardo Serra Netto em viagem pelo 

Velho Mundo, num requinte de bom gosto e historicismo. Desta vez, pela França e países ibéricos. Há no 

texto carinhoso um apelo à memória familiar. Evocar matriarcas é fazer o coração pender para o 

sentimentalismo incontido que nos emociona e consome. 

                Nesta altura, já deixaram a França rumo a Portugal e Espanha. Viram gostosamente Paris e “ sés 

arrondissements”,onde um halo de modernismo – sem sacrificar-lhe a tradição – remoça a duas vezes 

milenária Lutécia, de modo a juntar ao Louvre de Luis XIV, a mais arrojada Pirâmide de Cristal de Ming 

Pei : ao “boulevard”,o Museu auditório George Pompidou, e à velha Municipalidade, o cronotrom, o 

relógio eletrônico, que vai morrendo aos poucos para expirar finalmente às doze badaladas do último 

instante do século XX. 

              O atencioso cartão nos precipita a crônica. Não só a França, mas o mundo inteiro celebra este ano, 

a partir de 14 de Julho próximo, o lema de Liberte – Egalité – Fraternité. Virão á tona, num aluvião, as 

memórias, as pesquisas, os estudos que marcaram para a França e para o resto do mundo civilizado as 

conquistas dos Direitos Universais, episódio comparável, respeitadas as dimensões do tempo, a lei das 

Doze Tábuas. Sólidos pilares da Justiça Universal. 

             Serão relembrados na certa, os anos e os acontecimentos que precederam a maior revolta popular 

do século XVIII. Rememorar-se-ao homens e episódios, retornarão os enciclopedistas e a fria luta em que o 

racionalismo cerceava os liâmes apodrecidos de um absolutismo em declinio. Muitos vultos serão 

estudados dos Luizes a Danton, de Robespierre ao “petit caporal” Bonaparte. 

            Em meio às memórias uma cabeça feminina impor-se à consideração dos pósteros : Maria 

Antonieta. Heroína ou perjura. Vitima ou cortesã. Sacrificada ou punida. 

            A historia, sujeita a revisão não a julgou  em  definitivo. 

            Com doze anos apenas, no doce devaneio dos brinquedos e da preguiça, em loucas correrias pelas 

escadarias de Choenbrunn com Mozart, ela se torna inocentemente o objeto de um contrato político para o 

futuro e é comprometida em matrimônio com o delfim de França, infeliz rebendo de uma dinastia 

decadente. A jovenzinha desde aí se delineia num cenário de dolorosa tragédia que embora remota já 

acumula nuvens negras nas páginas da História. 

            Sua nenhuma disposição aos estudos, sua incontida inércia só reanimada frente ao espelho que lhe 

retrata uma criaturinha linda, jovem, fútil e irrefletida, fazem-na aluna risonha e rebelde frente às aulas de 

música que lhe ministra Gluck e provocam-lhe bocejos sonolentos quando o abade Vermond se esfalfa por 

incutir-lhe em lições sumárias um verniz de cultura geral com que se defrontará logo mais com ma alta 

intelectualidade francesa da época. 

            Assim preparada ela troca numa série de festejos deslumbrantes e cenários de mil e uma noites, 

aatmosfera conservadora e severa de Schoenbrunn pelas iluminarias incandescentes de Versalhes. Ferve-

lhe o sangue jovem e irrequieto. Falta-lhe uma formação capaz de enfrentar os desregramentos da Corte 

devassa. Não possui concentração suficiente para a análise real dos inúmeros problemas do governo. 

Torna-se rainha e mãe. Não, porém, à altura do cargo a que fôra lavada pela astuta diplomacia da Áustria 

de Maria Teresa e  da França de Luis XV. 

            De amada e adorada na recepção em Versalhes, torna-se odiada e vilipendiada pelo poviléu em 

erupção. Todos os “affaires” terminam na praça da Concórdia onde a guilhotina num golpe sumário 

estabelece, mais do que  os tribunais, a justiça da  oclocracia. 



            Num distante 16 deOutubro de 1793 uma carreta desfilou pelas ruas de Paris apinhadas da multidão 

ululante de sangue e de vingança. Longe estavam os dias do Petit trianon, de Fontainebleau e de 

Versalhes.Uma esquálida figura da miséria humana, mãos atadas, cabelos desgrenhados, olhar vago e 

indefinido ia a caminho da guilhotina. Assim terminou a última Rainha da França. 
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                    Os pioneiros do cinema, ignorantes da fortuna que tinham em mãos, tomaram uma decisão 

que contribuiu em muito para o desenvolvimento da nova invenção. Universalizaram a bitola dos filmes 

para 35 milimetros e a construção de máquinas para projetar 24 fotogramas por segundo. Nestas condições, 

um filme produzido nos U.S.A. podia ser exibido em qualquer parte do mundo e vice-versa. 

                   As máquinas travam e destravam o filme 24 vezes por segundo e ao mesmo tempo cortam o 

foco luminoso. A persistência de nossa visão preenche esses períodos de escuridão. Para isso as telas são 

fabricadas com material especial altamente refletivo que produz uma imagem clara com cores brilhantes. 

Na verdade, a tela fica mais tempo escura do que iluminada. 

                 As legendas e as descrições das ações eram feitas em quadros separados colocados nos trechos 

apropriados de acordo com os países a que se destinavam, exceção feita à Tailândia onde o diálogo era 

feito por artistas do teatro Thai, colocados atrás da tela. Assim chega-se aos anos do 1900. 

                Entusiasmado com o sucesso de Méliés na França, Edwin S. Porter fez em 1903, usando técnicas 

revolucionárias, o filme : “ O Grande Roubo do Trem”, com duração de 11 minutos. Foi o criador do 

suspense e alternando cenas do roubo, da fuga e da captura dos assaltantes. Foi também o primeiro diretor a 

usar o sistema de montagem. Filmava-se todas as cenas que se passavam num determinado lugar ou 

cenário e após eram colocadas em ordem. Os padrões de filmagem de Porter foram adotados por outros 

diretores e o suspense atinge o auge com Alfred Hitchcok. O lançamento do filme no mercado provoca o 

aparecimento dos Nickelodeons, os primeiros cinemas públicos em Pittsburg, em 1905. A palavra vem de : 

nickel: 5cents de dolar, e odeon : teatro. 

               Os nichelodeons eram instalados em armazéns ou garagens desativadas adptadas às pressas para o 

mistér. As platéias eram formadas por imigrantes e operários na maior parte analfabetos. O aviso : “ Não 

bata os pés, o asoalho pode ceder” atesta o nível dos espectadores e a precariedade  das  instalações. 

             Fatos como este provocam a repulsa dos artistas de teatro que consideravam o trabalho do ator 

cinematográfico degradante, e uns poucos que se aventuravam mantinham-se no anonimato, o que era bom 

para os produtores, pois evitava-se assim, o pedido de aumento de salários. 

             A maior parte dos filmes americanos era feita em Nova York ou em Forte Lee – Nova Jersey, 

sujeita a variações climatológicas constantes, que muito atrapalhavam as filmagens. Descobriu-se então 

que em Los Angeles o clima era mais estável, além de possuir uma grande variedade de cenários naturais 

próprios para filmagens. Em 1907 foi feito o primeiro filme na região. 

             Em 1911 a Nestor Company constrói o primeiro studio num distrito de Los Angeles chamado 

Hollywood que com o passar dos tempos viria a ser a capital  cinematográfica do mundo. 

             Para se avaliar o tino comercial dos pioneiros do cinema conta-se que : 

-       ao responder a um reporter que desejava saber o segredo de seu sucesso na Arte do Cinema, o 

respeitável proprietário de um studio mostrou uma placa de prata, dizendo : “Todos os dias lavávamos em 

nossos studios milhares de metros de filmes. Da lavagem resultava uma água preta, lançada na sargeta, que 

escorria até a esquina próxima onde era engolida pela boca de lobo. Certa ocasião apareceu-nos umcidadão 



que, mediante pequena remuneração, propunha captar a água escura e lançá-la fora da cidade onde não 

pudesse criar problemas. Não houve resposta. 

-      passados mais alguns dias, ele apareceu-nos de novo, propondo-se fazer gratuitamente o serviço, 

visando a tão somente remover a água preta da frente dos estúdios. A palavra poluição não existia  então. 

Resposta negativa. 

-   mais alguns dias e ei-lo de volta, propondo pagar 5cents, de dolar por galão de 5 litros da água para 

lançá-los  fora da cidade. O proprietário do studio chegou ao final da dialogação :- Vamos deixar de 

encenação, que para isso pago muito bem meus artistas. Conte-me logo o segredo e ficamos sócios : 50 por 

50%. 

           O proponente decidiu-se :- Como o Sr. sabe, todo filme é feito à base de nitrato de prata. Depois de 

revelado, a prata pode ser recuperada mediante uma simples operação de laboratório. Assim sendo, o Sr. 

está lançando diariamente no esgoto uma enorme fortuna.  

          Toque aqui, meu sócio Sr. Louis B. Meyer. Acabava de nascer a Metro Goldwin Mayer.” 
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                                          PADRE   RENÉ   VAN  HOORICKX 

 

 
           Fomos, logo nas primeiras horas da manhã, levar-lhe nosso sentido adeus. Ele nos abençoou. 

Deus seja louvado! 

             Agora, ele partiu rumo à longinqua pátria européia. Um dia, ele chegou aqui, no pleno vigor de 

seus cinqüenta anos. Trazia consigo o nobre ideal da apostolicidade. Hoje, está partindo de volta ao berço 

pátrio, combalido, paraplégico, dorido e exangue qual chama bruxoleante de um cirio melancólico. Leva, 

porém, com ele, a certeza de haver cumprido sua missão : setenta e tantos anos a serviço do Senhor. Não há 

glória maior. 

            Incrível que pareça, ele conviveu com a cidade cerca de vinte e cinco anos. Sempre recolhido em 

sua quase cela na Misericórdia Botucatuense, sempre solicito no trato espiritual aos enfermos, sempre 

diligente em seus horários para as várias missas diárias, transportando-se pelo seu anjo da guarda, de uma 

Capela a outra, de um Hospital a outro. Vigário da Paróquia Ambulante São Lucas. 

            Sacedote de rigida formação, de grande cultura e de extraordinária vivência, passou entre nós, nos 

longos anos de convívio, sem que nada em sua discreta atitude lhe traísse o potencial de conhecimentos 

adquiridos na larga existência de estudos e meditação e na profunda experiência de vida. 

            De origem holandesa, estudou na Belgica. Chamavam-no aqui, “o Padre belga”. Vinha de 

conceituada família : o pai, rico proprietário e a mãe, de origem fidalga. Belo tipo de nobreza européia, era 

um vocacionado especial : dedicou-se à seara de Cristo. “Andare alle gente”, trocou as amenidades da vida, 

pela áspera e estreita viela do apostolado. Deixou superfluidade, pelas agruras  da África. 

           Longos trinta anos passou-os nas selvas africanas. Na estreita vivência com gupos tribais os mais 

selvagens e agressivos. Aprendeu-lhes os usos e costumes. Assimilou-lhes os vários dialetos. Penetrou 

fundo as raízes das crenças primitivas. Soube sentir-lhes as misérias, o desvalimento, o “apartheid” injusto, 

e a essência da alma pura, simples, sofredora. 

         Amou-os e valeu-lhes em Cristo, numa total e perene doação. E foi amado. Era chamado entre os 

pigmeus – a “formiga branca” sempre mourejando daqui, dali, a varejar rios, a escalar morros, a atravessar 

pantanais. Mereceu das tribos selvagens o maior respeito, a maior proteção. Dentro da noite, de uma aldeia 

a outra, na sombra da floresta traiçoeira, sabia que estava sendo protegido pela dedicação e silenciosa 

vigilância dos” pés chatos” conhecedores do terreno. 



          Era na essência, um sociologo, um stnologo e um mineralogista. Nas raras e preciosas conversas que 

com ele mantivemos saímos mais enriquecida de seus incríveis conhecimentos. De uma feita, defrontando-

se com uma senhora que exibia na lapela do vestuário uma bela “fantasia”, ele advertiu-a :-Cuida, minha 

senhora! Traz aí uma jóia preciosa! A senhora sorriu incrédula, pois comprara o broche num belchior da 

Capital. Mais tarde mandou avaliá-lo: era realmente uma gema puríssima. 

          Havia um misto de piedad e saudosismo em seu claro olhar, quando ele citava passagens 

interessantíssimas de “seus negrinhos”. Na África, ele foi tudo para todos no cumprimento fiel do voto 

religioso. Conforme as circunstâncias e o desamparo das tribos isoladas, ele foi o enfermeiro, o médico, o 

obstreta; foi o despenseiro e o pacificador. Batizou, curou, educou, catequizou, repartiu a Eucaristia e 

encomendou as almas  libertadas da terra. 

            

Nos seus momentos evocativos abria-se-lhe a alma para os mais chegados, e suas recordações tornavam-se 

lições autênticas de humanismo, de despreendimento  e de cooperação. 

          Conhecia a palmo o solo africano e as formações raciais que lhe proporcionaram sérios estudos e 

úteis observações no tocante às Ciências. As tribos revelaram-lhe, cada qual segundo seus costumes, os 

segredos que brotavam da terra maravilhosa, e do clã a que pertenciam. 

          Preso o coração à África distante, durante as suas homilias dominicais, verdadeiras e breves jóias 

evangélicas, ele não raro, entremeava o enunciado teológico com as passagens encantadoras vividas entre 

os  seus jamais  esquecidos “negrinhos”. 

          No último Natal em que o Presidente Chioso realizou- entre tantas medidas humanas para com os 

funcionários da Santa Casa – a Festa da Fraternidade, o grande sacerdote foi o objeto central das 

homenagens e das atenções dos presentes. Na ocasião, foi saudado pelo Exmo. Sr. Dr. Arimar Ferreira de 

Barros que lhe exaltou os méritos de sacerdote exemplar. A festa foi  filmada. 

          Mais tarde revimos em grupo a filmagem. O padre destacava-se pela sua ridente e simples figura. 

Agora ele se foi. Nossa respeitosa e sincera  homenagem: Padre René van Hoorickx. 
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                                                    A   PROCURA   DO    AUTOR 

 

 
               A causa da disputa entre patrão e subalterno era uma só. A mulher malaia que acompanhava o 

inglês. O pretexto, o macaquinho. E chegaram à via dos fatos. Houve luta e o cientista jazeu por horas 

prostrado em consequência dos socos recebidos. O ajudante vitorioso, bêbado e violento, saiu cuspindo-lhe 

uma frase :- “ E não fica nisso, não!” 

               Na vidraça, do lado de fora, uma única testemunha : o macaquinho. 

               O cientista viera da Malásia, designado pelos Laboratórios de Londres, para novas pesquisas 

sobre a mosca dos pantanais. Grande sábio num corpo dominado pelo álcool, excelente caráter defraudado 

pelas derrotas do mundo civilizado : o único filho morto num acidente brutal. Logo depois, o divórcio. 

Procurou nas selvas a acomodação do seu inconformismo. 

              Restou-lhe a ciência que lhe assegurava a vida. Por única companhia, a sinuosa e quente malaia, 

misto de amante, doméstica e escrava. A inteligência e a vivacidade do macaquinho cobriam-lhe as horas 

de desânimo. Encontrara ambos numa enchente, nas florestas cerradas da malasia. Agora a mulher era 

objeto da disputa entre chefe e subalterno. 

             Com a transferência, coube-lhe assumir, junto à Missão Inglesa no centro da África, o laboratório 

de pesquisas. Encontrou no nativo seu ajudante. Ótimo auxiliar mas truculento e péssimo de gênio. Bêbado 

inveterado, a abanar-se o dia inteiro contra os rigores tropicais. Primeiramente, a implicância com o 



pequeno animal, inofensivo e apegado ao dono. Tratava-o a pontapés. Pô-lo imediatamente fora do 

laboratório, limitando o na vidraça, do lado de fora do recinto. Não adiantaram os protestos do amo e 

senhor. 

             Depois, aquele namoro descarado com a malaia. Era a lei da selva. E a selva era dela. O inglês era 

o intruso. O cientista percebeu logo que a luta era desigual. Acabaria logo sua missão e partiria. Por ora, 

havia muito trabalho a prosseguir. 

            O ambiente agora era intolerável. Relacionavam-se patrão e empregado, no extrito campo 

experimental. No mais, acirrada antipatia e inimizade. Por entre eles, maliciosa e insinuante, a malaia 

tentadora. Ao macaquinho apenas, a simples posição de observador das atividades do laboratório quando 

primeiro passeava entre as retortas e provetas, entre as lâminas e o microscópio. 

          Horas e horas lá ficava o animal na expectativa de um momento de relaxamento em que o chefe 

permanecia sozinho no amplo laboratório. Então ele entrava, as enrodilhava no pescoço do amo, ora 

andando daqui, dali, a fazer-lhe micagens e caretas, passeando ora pelas estantes, ora pelos armários de 

ácidos e instrumentos. Mal chega o ajudante, lá se ia o pobre mico para o seu território de banido : a 

vidraça do lado de fora, de onde se punha a tudo observar e a ver. 

           Um dia o ajudando propôs ao patrão cessar a guerra. Porque inimizade? Precisavam trabalhar juntos. 

A paz pelo menos no ambiente de trabalho. Para comemorá-la, uma chávena de chá, gostoso, refrigerante. 

O cientista assentiu. O ajudante preparou a água, a erva e o açucar onde depositou sorrateiramente uma 

quantidade tóxica mortal. Uma hora depois, o cientista jazia morto. 

          Agora estavam felizes o nativo e a malaia. O laboraório era deles. Veio logo a designação para que 

ele assumisse o posto e continuasse os trabalhos enquanto outro chefe não se apresentasse.Tudo ia às mil 

maravilhas. 

          Naquela tarde, o sol era escaldante. A temperatura subira ao máximo. O calor estava insuportável. 

Optaram os dois amantes por um chá leve, refrecante. Ele preparou as xícaras. Ferveu a água. Temperou a 

erva. Adoçou. Tomaram ambos. Ao longe, na vidraça, o macaquinho observava. Meia hora depois, 

estavam os dois amantes  mortos. 

          O macaquinho entrou, observou-os num muchocho. Depois foi ao armário, devolveu o vidro de 

tóxico, jogou a erva no lixo, dissolveu na água corrente o açúcar que ele envenenara e saiu. Afundou-se  na 

floresta. 
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                                         IMAGEM   DE    SANT’ANA 

 

 
               Pensam muitos, enganosamente, que a belíssima Imagem da Senhora Sant’Ana que está na 

Basílica Menor, em nicho caprichosamente iluminado, foi sempre a mesma desde a fundação da cidade. 

Não é bem assim. 

              A primeira Imagem foi outra. Pequenina, tosca, em terracota, mal pintada, tem aproximadamente 

uns vinte centímetros de altura. Dizemos “tem” porque, por um estranho milagre subsistiu até hoje e se 

conserva entre nós. 

              Apagadinha e humilde ela faz parte do precioso acervo histórico do casal Dr. Francisco – Dona 

Elvira Marins. Sempre ocupou um lugar especial entre os muitos objetos históricos que constituem – entre 

tantos outros – o patrimônio artístico da mansão do ilustre e querido casal. 

              Aparentemente é uma imagenzinha grotesca. Nem sequer são bem nítidas e bem contornadas as 

feições da Santa. O passar do tempo desmaiou-lhe a côr das vestes. É mais uma obra artesanal do que 

propriamente artística. Tem, porém, a seu  favor, a marca do tempo. 



              Traz ainda, em seu potencial histórico a autenticidade legitima da primeira Santa que subiu a serra 

no século passado, e que teve o soberano poder de se tornar a Santa Padroeira da cidade e da região 

arquidiocesana. 

              Tomá-la nas mãos, examinar-lhe os delicados contornos, causa-nos inevitavelmente arrepios de 

comoção e verdadeira unção. Pensar-se que se está sentindo entre os dedos o lento perpassar de um século 

no dia –a-dia de uma freguesia que se foi aumentando, crescendo e ganhando fôros de cidade. 

              Como teria ela chegado até o cimo da serra? Em que circunstâncias? Como foi instalada para a 

decorrente devoção de seus fiéis? 

              Conta-nos Donato, na primeira edição de seu “Achegas” que ao doar Gomes Pinheiro terras para a 

freguesia nascente, impôs como condição, mudar a Padroeira Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra ( 

capela dos Costas ), para Nossa Senhora Sant’Ana, em homenagem a sua esposa Ana Florisbela Machado. 

             A Santinha ( e aqui vai o nosso  afetivo tão religioso, tão terno para com a Senhora ) já existia no 

rude lar do colonizador. Ocupava por certo, o quarto do casal, em nicho devocional sob o reflexo da chama 

viva da lamparina votiva. Ali certamente, todas as noites, reunida a família, desfiar-se-iam Os Pais Nossos, 

as Ave-Marias e os Glória, invocando a proteção  divina contra  tantos perigos do sertão imenso. 

            Fora trazida de longes terras sulinas, em meio às alfaias da jovem desposada que, acompanhando o 

marido na aventura colonizadora, trocara por amor, o confôrto de um centro mais desenvolvido pelas 

agruras do sertão  paulista. 

            A viagem naturalmente fôra difícil, penosa e demorada, no lombo de muares suarentos. Aqui 

chegou inteira, graciosa, leve, exibindo em cores vivas a coloração feita de origem. Colocada ternamente 

em nicho de honra, na intimidade do quarto do casal, iluminou-lhe os passos no sentido da vida e da 

grandeza do lugar. 

           Daí para o altar tosco da capelinha da freguesia foi ato de pura devoção e despreendimento do casal. 

Hoje, depois de cento e trinta e tantos anos de passar de mão em mão, está muito bem colocada entre o 

acêrvo e propriedade do casal Marins. Essa por certo, é a trajetória histórica da Imagenzinha da  sra. 

Sant’Ana,  nosssa Augusta Padroeira. 

          A outra, a soberba  e bela imagem, hoje ocupa o nicho central da nossa Catedral, é, segundo os 

entendidos, de madeira maciça, carvalho secular, esculpida com arte, procedente de Portugal. Mas essa é 

outra história. 
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                              DOS    CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA . . . 

                                                               XXIV 

 

 
             A história das invenções, desde o primeiro machado de pedra é uma narrativa fascinante e 

peculiar à nossa espécie, pois o homem é o único animal que faz instrumentos e os utiliza. 

                Uma das características da nossa civilização é a habilidade mecânica e a capacidade inventiva do 

ser humano, entre os quais podemos citar Johanes Gutenberg, Nicephoro Nièpce, Irmãos Lumiére e tantos 

outros. 

               O cinema é uma invenção notável que leva a arte cênica a milhões de pessoas que jamais 

pensaram em entrar num teatro. Como meio de comunicação de massa traz vantagens e problemas pela 

capacidade que tem de manipular idéias, emoções e a opinião pública. Os anos de 1903 a 1908 

estabeleceram os alicerces definitivos do cinema e até 1911 David Work Griffith dirige centenas de filmes 

empregando técnicas revolucionárias. A Câmera deixa de ser estática, aproxima-se cada vez mais dos 

atores até que toda a tela é tomada pelo closed-up. Usando tal técnica dramática e expressiva, descobriu 



que poderia criar tensão num determinado momento, através do ritmo de montagem, usando cenas curtas 

em rápida sucessão. 

              Foi ele o criador da técnica ( flash-back ) de voltar atrás no tempo, ou mostrar o que o personagem 

estava pensando. No período de 1908 a 1917, fabricantes de câmeras e projetores aliam-se com produtores 

de filmes e formam um truste impondo sua vontade aos exibidores, obrigando-os a aceitar pacotes de 

filmes produzidos ou a produzir, com um ou dois aceitáveis, e os restantes de má qualidade. A Paramount 

entra no setor de exibição construindo cinemas. 

             A grita foi geral. Uma sentença judicial liquida com o truste em 1917. A Paramount, porém, 

continua no ramo de exibição e a cobrar cada vez mais caro os seus próprios filmes. Exibidores se 

organizam e formam a First National Pictures ( mais tarde Warner Bros ), conseguindo filmes de 

produtores independentes e sublocando-os  a  interessados. 

            Finalmente o deslanche – 1912 – a famosa atriz de teatro Sarah Bernhardt concordou em estrelar e 

ser identificada no filme “Rainha Isabel” derrubando o tabu de que trabalhar no cinema era degradante. 

Aparecem desde então os famosos Bronco Billy Anderson, no far-west; Buster Keaton e Charlie Chaplin, 

na comédia, Theda Bara, Mary Pichford, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino, na dramaturgia. É nessa 

época que surge o famoso diretor de comédias Mack Sennet. 

           Durante o conflito de 1914 a1918 a Europa deixa de produzir filmes aumentando a procura de 

películas americanas que carreavam lucros enormes para seus realizadores o que lhes deu ensejo para 

produções maiores, melhores e mais interessantes. 

           Isso faz  com que A. Thomas H. Ince Pictures introduza o sistema de produção em massa de filmes 

que dominaram a indústria cinematográfica de Hollywood  durante  muitos  anos. 

           Com a produção do “nascimento de uma Nação”, em 1915 e “Intolerância” em 1916, Griffith prova 

que o cinema é uma forma de arte maior, desalojando os nickelodeons e se introduzindo nos teatros antes 

destinados  somente a tal gênero de diversão. Nasce então o cine-teatro. Em 1917 o diretor Ernest Lubitsch 

dirige a atriz polonesa Póla Negri, nome artístico de Barbara Apolônia Chapulec em “Mulheres Fatais” 

seguido de “Carmen” e “Madame Du Barry”, este  em 1919. 

          A imprensa começa a dar atenção ao cinema transformando-o numa ocupação respeitavél. O diretor 

Griffith, que ocultava sua ligação com talarte, passa a se expôr publicamente. Os artistas são valorizados 

como indivíduos. Surgem as revistas de fãns contando a vida dos astros e esmiuçando – lhes as  

intimidades. 

          Forma-se o sistema de estrelato e os artistas passam a ser conhecidos pelos nomes ou apelidos dados 

pelo público. Mary Pickford é identificada como a “menina dos cachos louros”. Hollywood se impõe como 

centro mundial de produção cinematográfica. Os produtores imprimem nos filmes lições de moral do fim 

da era vitoriana. Exploram os temas: 

Vale a pena ser bom, o amor, as virtudes femininas, o casamento, as compensações da pobreza, e outros 

mais. Criticam violentamente os movimentos trabalhistas e os lideres sindicais. 

Algumas reações forçaram a padronização dos assuntos e eles passam a girar em torno de vaqueiros, 

aventuras  históricas, terror  ou comédias. 

Diante da limitação destes assuntos os produtores viram-se numa encruzilhada: como criar ao mesmo 

tempo algo que fosse original e novo? 

 

                                                                                                      ( A Gazeta de Botucatu – 28/07/1989 ) 

 

 

 

 

                                    MEMÓRIAS  DA  RUA  CURUZU 

                                       



 
                 A memória percorre a antiga rua ainda empoeirada dos primeiros decênios do século. As 

calçadas já no alinhamento eram arborizadas, exibindo de lado a lado, no plantio alternado o verde claro 

dos plátanos de folhas espalmadas. 

                    Naquele tempo nem sequer se usava a palavra Ecologia como programa de atividade. Mas a 

bela rua exibia seu colar esmeraldino de folhagem viçosas. 

As robustas copas formavam no correr das horas ilhas de sombra ao abrigo das quais os homens se 

agrupavam na discussão ferrenha entre cardosistas fiéis e biliosos democratas reformistas. 

                    De volta da escola os meninos remoinhavam a terra vermelha numa acalorada partida de gude. 

As meninas, essas, graciosas e arrumadinhas, laço de fita nos cabelos, em uniforme limpinho e cuidado, de 

blusa branca imaculada, levando nas mãos a bolsa escolar, começavam aos grupinhos de três ou mais, a 

subir as esquinas tagarelando, rumo ao Cardoso de Almeida. 

                   Os estabelecimentos mantinham naquela altura da rua o clube social do bairro: o barzinho de 

Nhaninha, o empório de sacos e molhados, a barbearia, a sapataria. Na calçada de cima, a Farmácia Italiana 

muito bem montada em prédio próprio recém construído, era um paradoxo de luxo naquele trecho modesto 

de rua. 

                    Meio dia. Sol a pino num verão escaldante. Silêncio e paz na rua, só interrompida dali a 

instantes, pelo berrante a se aproximar conduzindo o gado atropelado a caminho do Matadouro, lá longe, 

pelos lados do Salgueiro. 

                    Cerravam-se as portas, fechavam-se os estabelecimentos, batiam as janelas de brise – brise 

branquinhos a onda invasora do poeirão que dá rua se levantava ao desfilar agônico da bolada – uns trinta 

ou mais bois destinados ao corte para o dia seguinte. 

                    No barzinho, o fascínio dos doces caseiros. Vastos salão de pesadas portas maciças. Em torno 

das paredes, prateleiras rústicas envidraçadas. Dispostos em pratinhos de louça reluzente, os bom bocados, 

as queijadinhas,baba de moça,beijinhos, bem casados, os quindins, vez por outra,uns bolos recheados, as 

brevidades que estouravam na boca,ah!... as bombas recheadas de goiabada... 

Noutras vitrinas os vidros e as compotas: ali, laranja, mamão, abóbora, banana,tudo curtido em cal e 

envolto depois em espessa calda açucarada. 

                  Na parte inferior do balcão envidraçado,as balas: de coco, de café, de abacaxi, de amendoim e 

os deliciosos alfenins artisticamente dispostos em pratinhos decorados... Ah! Os alfenins 

Os alfenins de que hoje nem sequer se conhece o nome, eram a delicia e o atrativo maior do barzinho de 

Nhaninha. Só ela os fazia de dar água na boca. Alvinhos, reluzentes, torcidinho como rosquinha, derretiam 

logo que tocavam o céu da boca. E que delicia! 

                Compunham-se de uns poucos ingredientes: 

Massa branca de água e açúcar cândi e óleo de amêndoa. Mas o grande segredo, o profundo mistério de seu 

paladar de ambrósia estava nas mãos de Nhaninha! Só ela acertava o ponto, só ela conhecia as mínimas 

regras do hidromel. 

                Se lhe perguntavam da receita, ela exibia num olhar vivo de águia orgulhosa por trás de uns 

velhos óculos de aros prateados , toda a malicia de quituteira eximia, respondendo entre o riso de protesto: 

É tão fácil!... Massa e amêndoas! Mas fosse alguém se meter a fazê-lo . . . não saia nada. . . 

               Sabia-se muito bem do cuidadoso preparo, só dela: fogo lento. Antes, estragava a massa; depois, 

tornava-se amarga. Vinham depois, as gotinhas de limão. Outro cerimonial de que ela não lançava mão. O 

numero das gotinhas, era só seu: Se puser muitas desfaz o sabor. Se puser poucas não adianta nada... 

E ria-se da curiosidade das freguesas. 

              O barzinho fazia parte do velho e espaçoso casarão onde vem acabar a rua Fernando Boava, seu 

progenitor. É um quarteirão só, largo e habitado. 

Dizem as crônicas que o antepassado, ao doar as terras para a construção da Igrejinha de Nossa Sra. Do 

Rosário, exigiu como condição, que se abrisse uma travessa pela qual ele pudesse já idoso e reumático, ver 

de longe ao menos, a Capela de Nossa Senhora. 



             Fiel a memória dos seus. Nhaninha se postava todas as tardes, quando as vésperas eram tangidas 

pelo sino da Capela, em solene atitude de oração. Mãos juntas, chalé preto a cabeça, alta e hierática, lábios 

cerrados num murmúrio de prece, ninguém que lhe fosse na compra de um doce era atendido. 

Alheia ao ambiente ela se entregava a meditação do instante, indiferente ao que se passava derredor. 

            O urbanismo levantou muros. Particulares construíram residências. Mas ainda hoje, quem bem o 

observar, constatará que do terraço da nova casa surgida após o casarão, vê-se a porta principal da nova 

Igreja de S. Benedito, belíssimo templo hoje, de linhas modernas, que substitui a antiga Capela.    
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                          ACADEMIA    BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 

 
                     A Academia Botucatuense de Letras realizou recentemente visita de cordialidade a S. 

Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, em razão de sua renúncia do governo pastoral de nossa 

Arquidiocese, por limite de idade, fato já oficializado e publicado no “ Osservatore Romano”, edição em 

português, de 9 de Julho último. 

                    A visita revestiu-se de características históricas, pois que realizou-se em circunstâncias 

altamente prazerosas, tributando-se a S. Exa. Revma., na ocasião, uma  homenagem amiga e carinhosa. 

                    Estiveram presentes o Presidente da ABL Dr. Antonio Gabriel Marão e Lidia; Dr. Osmar 

Delmanto e Zélia; Profa. Leda Galvão de Avellar Pires; Prof. José Antonio Sartori; Dr.Luis Peres; 

Dr.Olivio Stersa; Dr.Eugênio Monteferrante Netto; Dr. Fausto Moscogliato, Profa. Maria Anna 

Moscogliato e a escriba. 

                    Enriqueceu a comitiva o caríssimo casal Dr. Francisco – D. Elvira Marins, ao qual coube, pela 

sua proverbial fidalguia e gentileza, transformar a agradável visita num acontecimento histórico, 

homenageando-se de forma inédita, o ilustre Prelado. 

                    Recebidos cordialmente, saudou S. Exa. Revma., o Dr. Antonio Gabriel Marão, que enfatizou 

o significado da visita e a euforia de todos pela permanência de Dom Zioni entre nós, fato que mais estreita 

o relacionamento  acadêmico. 

                   Levada carinhosamente pelo Dr. Marins e d.Elvira, achava-se presente a primeira Imagenzinha 

de Sant’Ana, peça belíssima da valiosa coleção da Família Marins. Graciosa, pequenina, trazendo no seu 

todo a aparência de velha relíquia, obra delicada do artesanato de um século, era a  figura  principal  da 

reunião. 

                 Em breves palavras, historiou o Dr. Marins a sobrevivência de delicada Imagem até os nossos 

dias, e a razão primeira  de  sua posse. 

                 Sendo o momento especialmente favorável, sentiu o ilustre casal o ensejo de se oferecer a Dom 

Zioni, numa exteriorização de profunda estima e acatamento, permanecesse a Santinha com ele, até o final 

de seus dias pastorais. 

                Dom Zioni agradeceu sensibilizado o gesto. E sugeriu então, que permanecesse a Sra. Sant’Ana 

em Palácio, até a próxima vinda de S. Exa. Revma. Dom Antonio Maria Mucciolo, o que se dará, segundo 

o programado, em 9 de setembro vindouro. 

                A convite de Dom Zioni, a comitiva se dirigiu para a Capela do Palácio, onde foi, por Dom 

Vicente, entronizada em destaque no altar de rígidas e sóbrias linhas. 

                Na sua já rica existência de cento e trinta e quatro anos, acrescente-se à histórica Imagenzinha o 

haver permanecido em Palácio, como elo ligando de uma forma toda espiritual os dois períodos dos mais 

importantes na vida religiosa da cidade: o fim do governo pastoral de Dom Zioni tão cheio de méritos e 



grandezas e o inicio promissor do governo de Dom Antonio Maria, que todos aguardam com esparançosas 

expectativas da continuação brilhante dos tranqüilos vinte anos ora transcorridos. 

               A graciosa Imagenzinha de Sant’Ana voltará à coleção Marins, na oportuna visita que a 

Academia Botucatuense de Letras fará ao novo titular  de  nossa Arquidiocese. 
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                                                        SIR  LAURENCE  OLIVIER 

 

 
                  Sobre a morte de um gênio todos devem se manifestar pois que ele se sobrepondo ao meramente 

humano atinge as raias do divino, do sobrenatural, dando-nos uma visão perfeita do poder superior. 

                  Referimo-nos hoje, ao ator Sir Laurence Olivier, morto em sua herdade, nos arredores de 

Londres, há precisamente um mês. 

                  Verdade é, como já foi dito alhures, que a sua exaltação no mundo inteiro, resulta num lugar 

comum como : foi um grande artista, soube levar a Arte interpretativa aos píncaros da Perfeição; 

sobrelevou-se a todos os demais interpretes que o precederam, assim por diante. 

                 Afinal, cabe à crônista mesmo do interior, bisonha e entusiasta, dedicar-lhe algumas linhas. De 

Olivier conhecemos apenas a interpretação cinematográfica. Uns poucos filmes apenas. Mas o bastante 

para despertar-nos uma admiração profunda e entusiasta. Foi o herói da nossa geração, quando o cinema, 

com muito acêrto, fazia um papel educativo, levando nos a ótimos filmes. O contrário de hoje, pois que 

muito pouco se aproveita em nossos dias. 

                Seu maior realce está nos palcos. Mas ele foi artista teatral quase que exclusivamente na 

Inglaterra. Muito pouco concedeu a Hollywood, de onde saíram excelentes produções. Assim, bem poucos 

podem tê-lo admirado no teatro. 

               Assistimos ontem, em sua homenagem, a “Rebeca”, um filme glorioso dos anos quarenta. É 

brilhante de começo a fim, pois nele se conjugam três excelentes artistas : Daphne Du Murier, autora do 

romance famoso; Alfred Hitchcock, mestre do suspense e Laurence Olivier, interpretando Maxim de 

Winter, sofrido, na luta tremenda de uma consciência criminosa. 

               Acabamos de ler do próprio artista seu mais recente livro “ Ser Ator”, em que se faz mestre 

interpretativo legando a seus continuadores as sábias lições da arte teatral. 

               Seu incrível poder interpretativo, começa num longínquo 1917 representando Brutus, no Julio 

César de William Shakespeare. Desde então, o carisma shakespeareano não mais o abandona pois ele 

percorre uma escalada de sessenta e nove anos de vida artística sempre coroando-se de glórias com as 

obras  imortais do bardo de Avon. 

               Ele pertenceu essencialmente ao teatro dramático, não obstante, sua incrível versatilidade levou-o 

às mais esdrúxulas caracterizações passando pelo teatro moderno, pelos personagens românticos, cínicos, 

líricos, dramáticos, sentimentais. 

               O cinema que divulgou seu talento através dos filmes, produziu entre outros :O Morro dos Ventos 

Uivantes, Rebeca, Orgulho e Preconceito, Lady Hamilton, As Sandálias do Pescador, David Copperfield, 

Jesus de Nazaré, Os Últimos Dias de Pompéia, a Fúria de Titãs, que nos chegaram à apreciação. Todas 

essas obras são clássicos da Literatura mundial. Esse foi o seu mérito. Seus temas foram sempre nobres. 

               Mesmo interpretada para o cinema, conhecemos dele a tragédia shakespeareana nos mais altos 

pontos de dramaticidade : Hamlet, Ricardo III, ambos por ele dirigidos e vividos. Em Romeu e Julieta ele 

se faz jovem com uma incrível capacidade de transmitir todos os arroubos de um adolescente em seus 

verdes anos. 



               Ricardo III parece ter sido, na leitura de seu livro, a peça maior de sua vida artística. É ela a razão 

de seu grande entusiasmo quando se expressa assim: “ . . . o vilão e o herói, o cômico – estão todas ( essas 

facetas ) em Ricardo de Gloucester, e é isso que torna o papel tão atraente. Ser capaz de conquistar Lady 

Anne e fazê-la passar do ódio à aceitação  numa cena  de cinco minutos é magia pura”. 

             Pura magia foi sua inteira vida artistica. Mago admirável do palco, ele reviveu para nós, da nossa 

geração, o inteiro teatro do genial poeta de Avon. Dificilmente surgirá um outro artista que reúna 

pessoalmente todas as suas esplendidas qualidades de interpretação. 

             Seu desaparecimento obnubila a luminosidade da Arte.Tão abrupta é a sua falta que, dir-se-ia, entre 

os aficcionados, desapareceu uma época, morreu com ele um ciclo dos mais perfeitos na difícil e tão 

admirável Arte cênica mundial. SirLaurence Olivier. Último herói romântico inesquecível. 
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                                  ACADEMIA  BOTUCATUENSE  DE  LETRAS 
                                  POSSE DO PROF. JOSÉ CELSO SOARES VIEIRA 

 

 
           A Academia Botucatuense de Letras realizou em 19 último, mais uma de suas já belas e 

tradicionais Sessões Solenes, para receber desta vez festivamente em seus Quadros, o Prof. José Celso 

Soares Vieira, seu novo Membro Efetivo. 

            O local da realização foi o vasto e nobre Salão-auditório do Instituto Santa Marcelina que se uniu à 

Academia para homenagear na ocasião o novo acadêmico que é professor de  Música naquela Casa. 

             Mais do que uma representação numerosa e distinta de professores e  alunos; mais do que a 

adolescência risonha e vivaz do G.E. Angelino de Oliveira acompanhada de seus professores, o público que 

lotou o Salão Nobre conferiu ao Prof. Celso os laureis de uma verdadeira consagração. 

            Sob a presidência do Dr. Antonio Gabriel Marão, achavam-se presentes S.Exa. Revma. Dom 

Vicente Marchetti Zioni,dd. Arcebispo Emérito; a família do acadêmico; e S.Exa. Revma. Dom Luiz 

Soares Vieira, dd. Bispo de Amapá e o Coronel Amaury Soares Vieira, dd.membro de nossas Forças 

Armadas. E mais: Revda. Irmã Maria Lúcia de Castro Alves, dd. Superiora local do Instituto Santa 

Marcelina; Revda. Irmã Leonilda Sgaviolli, dd.Diretora do mesmo Instituto; Profa. Branca Lore Mullher, 

do Grupo ART; Prof.Antonio Carlos Cesário, representante da Câmara Municipal; Prof.Haroldo 

Ramanzini, dd.Coordenador da Cultura Municipal e o Revdo. Pe. Ludovico Antonio Lara Camargo, dd. 

Vigário da Catedral. 

            Senhor de um curriculum invejável em Cursos, Estudos e Especializações, o acadêmico Celso 

Vieira recebeu de seus pares entusiástico Parecer que lhe valeu ser hoje ocupante da cadeira Nº08 fundada 

pelo saudoso Dr.Arnaldo Moreira Reis que tem como Patrono - João Guimarães Rosa. 

            Teceu o Celso substanciosa e densa biografia do Patrono, encantando a todospela exposição clara, 

pormenorizada, da Vida e Obra do grande médico, diplomata e sertanista. Analisou-lhe desde a estrutura 

original do fraseado retórico à implicância sócio-mesolígica do ambiente em que cresceu. Passou pela 

inteira bibliografia editada trazendo-nos a semântica arrevezada das palavras e dos pensamentos roseanos. 

           Ótimo trabalho de acurado estudo, de incisiva pesquisa que merece seja corvertido em livro. 

           O programa  litero-musical desenvolvido durante a Sessão, contou com os Corais do Instituto Sta. 

Marcelina e da Matriz de São Benedito acompanhados ao piano pela Profa. Elisabeth Colturato e Carlos 

Alberto Lopes sob a regência da maestrina Vera Claudia Ferrari Vilas Boas. 

            Houve um solo de violino, executado pelo aluno do Celso no Instituto – José César Marigonda e um 

outro, de violão, executado pelo Prof. Rafael Orfeu, professor também, do Instituto. Ambas as peças 



interpretadas, o Pequeno Concerto ao violino e o Asa Branca, ao violão, revelaram a excelência da Escola e 

a nobreza do ensino no Santa Marcelina. 

           A representação do Ginásio Estadual Angelino de Oliveira levou um belo Jogral interpretado por um 

grupo de alunos sob a direção da Profa. Carmen Silvia Martin Guimarães. 

           Essa foi uma Sessão Solene que marcou época dado o elitismo da assistência que não poupou 

aplausos aos bem  sucedidos números então programados. 

           Nota de destaque revelada pelas professoras do Angelino de Oliveira : os adolescentes alunos do 

Ginásio ali presentes, além de prestigiar a posse do Prof. Celso, desejaram conhecer como funciona  uma 

Academia de Letras. E sairam muito satisfeitos. 

           Fato bastante lisongeiro para a Academia que se sentiu  honrada  com  os pequenos estudantes, certa 

de que para o futuro, muitas dessas crianças serão as herdeiras e continuadoras das tradições  culturais  

desta  cidade. 
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                                AS   OBRAS   DE  MORRIS   WEST 

 

 
          Morris West foi traduzido no Brasil na maior parte de sua numerosa e rica bibliografia. Cerca de 

vinte obras dignas de uma leitura profunda e meditada. Já no nosso idioma, muito bem traduzidas 

reconfortam-nos o espírito, edificam  nossa  alma,  incentivam à vida. 

           Escritor versátil, aborda a complexidade dos temas de absoluta modernidade, disseca-os, analisa-os, 

situa-os nos mais extranhos ambientes para levar-nos depois ao epílogo que é sempre aos caminhos de 

Deus. 

           Lemos todos os seus livros traduzidos e, sinceramente, dentro de nossa grande e profunda admiração 

pelo australiano escritor, não saberíamos proferir um voto de predileção que destacasse mais, uma de suas 

obras. Não dá. São todas ótimas. 

          Sua grande penetração dos problemas humanos envoltos com as implicações sócio-politicas da 

realidade levam-no à novelística movimentada, cheia de lances dramáticos, de riscos e de “suspense”, às 

mais surpreendentes situações, para por fim, trazer-nos a solução tranqüila, humana de final feliz. 

         Sua prosa agradabilíssima conduz-nos lentamente, envolve-nos no intricado enredo apaixonante 

através de uma seqüência harmoniosa, numa cursiva elegante e atraente. 

        Estivemos na APAE em 25 último, assistindo à missa de abertura da Semana do Excepcional. O vasto 

salão transformado em igreja para a ocasião, deu-nos o ingresso a um mundo diferente, a um jardim florido 

que nos levou à emoção. 

         Sim. Um jardim, estranho jardim onde há flores, há côres, há perfumes como um jardim comum. Mas 

a essas flores algo faltou que desabrochassem na plenitude de suas pétalas. Flores coloridas às quais faltou 

a cambiante da lucidez total. Flores perfumosas pelo que irradiam de alegria casta, pura, a proclamarem na 

desvalida linguagem de que se cingem que também são criaturas de Deus. 

         Uma segunda impressão nos deu uma realidade maior, mais profunda, mais interior. Lá estava no 

imenso prédio construído com amor pelo Dr. Camilo Dinucci o espírito verdadeiramente humano de um 

jardineiro feliz. Lá estava a brisa doce e perfumosa das professoras e mestras perpassando os canteiros a 

semear a alegria, o carinho, a perseverança no trato da terra difícil e escorregadia. Terra maninha nem 

sempre plasmável aos afagos da jardinagem paciente, constante, amorosa. Lá estava o trabalho de tantos, e 

a presença fiel da Diretoria orientando, guiando, conduzindo duzentas e tantas crianças herdeiras da luz da 

Bondade, dos  cambiantes  da Compreensão, do ilimitado Amor. 



         No nosso emocionado sentir fomos levada de novo a Morris West pelo seu magnífico “Os Fantoches 

de Deus”. O mundo ameaçado numa visão apocalíptica, pela destruição total através da bomba atômica. 

Mensagem a ser levada a todos os povos numa premonição à tragédia que se aproxima pela incompreensão 

das Nações mais poderosas do mundo, inimigas ferrenhas na Política Internacional. 

        O esforço inaudito pela Paz, desenvolvido pelos sabedores do apocalipse sofreados pela ambição, pela 

malícia e mesquinhez humana. 

        Em meio a eles, a figura serena de Mr. Atha, a eles reunindo-se para o Natal no vale altíssimo do Jura 

Suíço. Rodeado de uma legião de excepcionais, trôpegos e mal formados, ele se identifica como o Cristo 

entre os vivos. Figura normal de homem do século, simples em seus trajes europeus, a evocar a Bondade 

que manterá  as criaturas todas  humanas. 

        Pediram-lhe  traduzisse o seu nome : Maran Atha : O Senhor vem! 

        E Ele afirmou : - Concedi a esta menina uma dádiva que neguei a todos vocês : a  eterna  inocência. 

        Naquele Natal pressago, a noite transcorreu iluminada pelo sorriso feliz dos inocentes na Ceia 

tranqüila. A nuvem apocalíptica passou bem longe e perdeu-se no horizonte. No outro dia anunciava-se a 

Paz. A Bondade salvara o mundo. 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 01/09/1989 ) 

 

 

 

                   POSSE  DE  DOM   ANTONIO   MARIA   MUCCIOLO  

                      –             ARCEBISPO DE BOTUCATU         - 

 

 
              Umas horas mais e estaremos recebendo festivamente a S. Exa. Revma. Dom Antonio Maria 

Mucciolo, nosso Terceiro Arcebispo Metropolitano. 

              Como paroquiana, estamos saudando desta coluna, respeitosa e alegremente, a S. Exa. Revma. 

Com o nosso pequenino, modesto mais sincero : 

-        Seja benvindo! Seja feliz sua permanência entre nós! Que o decorrer dos dias aproxime V. Revma. 

deste povo que é visceralmente bom, dócil, pacifico, educado  e acolhedor. 

-            Seja benvindo! 

             Somos, por atávica herança, um povo profundamente cristão. Nada nos tolhe ou confunde o reto 

caminhar. Fomos batizado nas águas lustrais trazidas pelos primeiros jesuítas que subiram a serra vadeando 

rios, abrindo atalhos, vencendo a agressividade dos caminhos, para plantar, bem no alto, a Cruz  de Cristo. 

             Tudo o mais que se nos cruza o longo palmilhar histórico tem a rápida evanescência de nuvem de 

verão que os fortes ventos serranos levam para além dos horizontes distantes. 

              Seja benvindo, Dom Antonio Maria Mucciolo! Aqui está inteira a comunidade arquidiocesana a 

acenar-lhe as Boas Vindas. O povo inteiro, unido a seu Pastor. 

-            Seja benvindo! 

             Nos anais da crônica já rica de capítulos densos que fazem a nossa História, avolumam-se em 

eloqüente grandeza aqueles que se referem à nossa religiosidade sempre uma , sempre coesa, sempre fiel. 

            Sempre unidos a seu Pastor, varões ilustres do Passado fizeram esta Botucatu. Aí estão à vista, os 

monumentos que falam por si sós, com eloquência altissonante : o Seminário Arquidiocesano, o Palácio 

Episcopal, o La Salle a relembrar a Congregação Lazarista, o Instituto Santa Marcelina, a Misericórdia 

Botucatuense, a Igreja dos Capuchinhos, o monumental prédio da Casa Pia, a Catedral Basílica de 

Sant’Ana, a Casa das Meninas Amando de Barros, o Asilo de Velhos Padre Euclides Gomes Carneiro, a 

Casa dos Meninos Sagrada Família e a Congragação das Servas do Senhor. 

            De cada um, o Passado registrou a participação heróica, ativa, denodada, de cidadãos nobres unidos 

à Igreja de Roma na pessoa de Dom Lúcio Antunes de Souza, primeiro Bispo Diocesano; de Monsenhor 



Paschoal Ferrari, do Pe. Euclides Gomes Carneiro, de Dom Luis Maria de Sant’Ana, terceiro bispo, de 

Dom Henrique Golland Trindade, primeiro Arcebispo  metropolitano. 

           V. Revma. Reencontra aqui a Dom Vicente Marchetti Zioni, que vinte anos de convívio com 

Botucatu conquistaram-lhe o coração da inteira cidade e Região. Suas obras numerosas, fruto de intenso 

labor, condensam-se na unidade do povo de Deus submissa e fiel à ortodoxia vaticana. 

           Para o povo botucatuense a tradição, o amor ao Passado, falam muito alto. Somos legatário do 

testamento de um Papa Santo Pio X, elevado  às honras dos Altares. 

          A grandeza da Igreja de Cristo firma-se na unidade da Fé.Um só rebanho. Um só Pastor. Essa 

unidade assegurou-lhe vinte séculos de Civilização cristã. 

          Somos povo fiel à Figura admiravel do   Santo Padre, o Papa. O Peregrino da Paz, o Pastor 

Universal. Nada nos desvincula, nada nos separa do Poder espiritual de Roma. Vossa Revma, traz para 

Botucatu, não só o seu coração de Pastor mas o distico de seu  brasão “Sentire cum Ecclesia”. 

          Pastor e povo unidos num só pensar com a Igreja. Seja benvindo, Dom Antonio Maria Mucciolo! 

Vossa Reverendíssima está em casa.  

          Deo Gratias! 
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                                  ANO    MUSICAL    DE    VIVALDI 

 

 
               Não haverá ingênuo exagero se afirmarmos que estamos vivendo o Ano Musical de Vivaldi. Pura 

e feliz coincidência nos favoreceu, aos aficcionados da boa música, com dois sucessivos excelentes 

concertos nos quais prevaleceu a obra do imortal violinista e compositor veneziano dos séculos XVII e 

XVIII. 

              O primeiro, em 26 de Maio, trazido até nós pelo patrocínio do Banco Sudameris do Brasil S/A, de 

cujos vibrantes aplausos até hoje nos lembramos. O segundo, recentemente,em 26 de Agosto, iniciativa da 

mocidade do Instituto Biodinâmico, jovens que estudam e cuidam do Desenvolvimento Rural. Belíssimo 

concerto! Parabéns! 

             O primeiro, executado pela Orquestra de Câmara de Blumenau. O segundo, por L’Estro Armonico, 

de São Paulo. 

             O renomadissimo “Estro Armonico” da Capital, compõe-se entre outros, de onze elementos, cada 

qual um exímio executante. Dentre os músicos, várias senhoras. Todos amadores. Profissionais em seu 

setor de atividades. Reúnem-se duas a três vezes por semana e estudam. Estudam e cultivam a Música no 

que ela tem de mais elevado e transcendental : a música de câmara. 

             O titulo da Orquestra é emprestado ( Estro Armonico – Inspiração Harmoniosa ) de uma das séries 

mais lindas de Concertos de Vivaldi, compreendida em  doze obras. 

            A música de câmara é executada por um limitado número de instrumentos de corda. São os 

quartetos, formados por violinos ( primeiro e segundo) violas, violoncelos e cravo. Podem, eventualmente, 

ser acrescidos de outros instrumentos, e então, tornam-se quintetos, sextetos, assim por diante. Vez por 

outra, incluem-se os instrumentos de sopro e vozes, se assim o exigirmos trechos  musicais  interpretados. 

           A música de câmara, como o próprio nome indica, é aquela executada em carater de intimidade, 

para pequeno circulo de ouvintes. É um concerto instrumental. Vivaldi notabilizou-se pela sua grande, 

volumosa e esplendida obra, dedicada quase exclusivamente para violino-solo. 

          Esse gênero de concerto relaciona-se historicamente com o desenvolvimento da fabricação de 

instrumentos de corda –violinos,violoncelos, por exemplo. 



          Vivaldi foi o grande compositor para concertos de câmara. Sua imensa obra de mais de quatrocentos 

e cinquenta trabalhos se concentra no Estro Armonico formado por doze concertos e as “As Quatro 

Estações”  de onde se baseou a programação ouvida na noite agradabilíssima do Nelli. 

          Em sua obra, Antonio Vivaldi desenvolveu muito a forma de concerto que permite demonstre o 

solista toda a sua virtuosidade frente à orquestra que o acompanha. Foi o que pudemos apreciar, com prazer 

raro, com os solistas Oscar Lafer, Roberto Twiaschor e Israel Muni Weber, no violino, e Thomaz  M. Lanz, 

no violoncelo. 

          Técnica impecável, suavidade do arco, fluidez de sons, interpretação brilhante. 

          O programa compôs-se de cinco Concertos cada qual desenvolvido em suas partes Allegro – Largo 

Cantabile – Allegro – Adágio Spiccato, a ssim por diante. Vivamente aplaudidos. 

          Excelente espetáculo. Deve ser trazido mais vezes à nossa cidade que conta com uma platéia de elite 

e onde a Música é cultivada tradicionalmente com amor e entusiasmo. Um braço a nossos amigos da 

Demétria. Parabéns! 
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                    SOBRE   UMA   CRÔNICA   DE    MELLO   MOURÃO 

 

 
            Nossa intenção era outra : procurar entre os queridos volumes alinhados nas estantes, um que 

valesse, pelo seu teor de reminiscências e antiguidade, um presente, algo assim bem significativo e 

carinhoso para com o casal amigo, nossos anfitriões do próximo domingo. 

               Subitamente houve um desvio de rumo. De um volume destacado saltou-nos à vida um recorte de 

jornal, de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, com uma crônica de Gerardo de Mello Mourão, o 

autor saborosíssimo de tantos e tantos outros escritos que nós avidamente lemos no devido tempo, e os 

colecionamos num volume só. Esse, escapara-nos na ocasião. Mas vale e vale muito. Dele, esta crônica. 

              Mergulhamos outra vez na leitura de “O Grande Vicio” assim epigrafado. E nos deliciamos de 

novo com o seu inefável conteúdo. É algo autobiográfico. Conta-nos o Autor, o seu genético e antigo vicio 

: o vício da leitura. 

              Sempre nos identificamos com os bons autores. E agora, nos revimos, nessa crônica, confundindo-

nos num paralelismo irresistível. 

              Até a adolescência, prolongando-se pela mocidade afora, diz-nos o escritor, foi ele um incrivel 

devorador de livros. A memória voltou-nos para o  antigo casarão da Curuzu, onde aos domingos, envolta 

nos harpejos de Bach ou na pura cadência de Rachmaninoff, desdenhávamos dos melhores passeios para 

sofregamente abismarmo-nos na Ilustre Casa de Ramires, nas Notas Contemporâneas ou nas Ultimas 

Páginas do Eça, a cuja bibliografia devemos nossa relativa facilidade de expor o pensamento. Mas não é só. 

A série é longa, e vinham com Machado de Assis, Dickens, com Gonçalves Dias, Balzac, com Coelho 

Neto, Flaubert, com Nelson Tabajara de Oliveira ( ah! As deliciosas páginas do Japão! ),George Sand e as 

memoráveis novelas de Morimée. 

            A serie não tem fim e esses, foram os melhores anos de nossa vida, quando grandes valores das 

letras nos levaram fascinantemente aos confins do Pensamento. 

            Prossegue o Autor: tanto leu e colecionou livros que hoje, num outro estágio da vida, volta e meia 

percorre suas estantes deliciando-se no leve e macio contacto com uma ou outra página, com uma outra 

frase, acarinhando os dorsos solenes, vencido pelo irresistivel encanto das leituras amigas de Laura de 

Petrarca ou de Coriolano de Shakespeare. 

           Realmente, é tão bom voltarmos às “Tragédias” do poeta de Sur-Avon ou distrairmo-nos nos 

passeios encantadores dos “Museus da Europa”. 



           O Autor continua : Agora quando os anos se acumulam e sobra-nos aquela solidão remansosa que  

nos afasta do bulício da juventude vazia , um concerto de Paganini leva-nos à irresistível fome de livro e 

um só, não  basta. 

           Dir-se-ia que o tempo nos foge. Que o denso carretel da vida encurta-se irrecorrível e está já bem 

adiantado e gasto o fio sutil que em breve chegará ao fim. Então, nós – o Autor e a escriba – assim 

identificados, nos reunimos numa tríplice leitura simultânea. Para nós, os clássicos Domício da Gama, Julio 

Diniz ao semiótico Umberto Eco e nos deliciamos com as paralelas e sucessivas “Histórias Curtas”, 

“Crônica da Província” e o malabarismo “Pêndulo de Faucault”. 

          A  leitura é discriminativa : há as formativas; existem as instrutivas, há também aquelas que pelo 

profundo da mensagem gravam-se-nos indelevelmente. E há aquelas leituras que quanto mais lidas, mais 

atraem. 

          Mello Mourão volta constantemente ao “Livro dos Mortos” dos egípcios, passando invariavelmente 

pela “Odisséia”. Nós, vez por outra voltamos ao “Está Escrito” de Frichauer. 

          Há aquelas leituras de que há mister sejam relidas constantemente. Calam no espírito, fortalecem a 

alma e dão-nos ao coração o apaziguamento das dores e das  angústias. 

         Mello Mourão continua : “ tenho um amigo que, para vencer o enraigado vicio da leitura, vendeu seu 

acervo de uns dez mil livros e só deixou um : a “Bíblia”. Diz ele que nesse  único volume está tudo”. 

         E acertou. Mello Mourão, concordando, voltou às páginas de São Marcos. Nós nos deliciamos nestas 

noites de Setembro, com o inefável Evangelho de São Lucas. 
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                        MEMÓRIAS DA RUA CURUZU – ALICE KNUPPEL 

 

 
           Trata-se de um livro de Poesias de Gonçalves Dias –tomo I, da inteira Obra do Poeta – Quinta 

Edição, impressa em Paris no fim do século passado e distribuída pela Editora Garnier, veterana impressora 

das edições clássicas. Traz logo nas primeiras páginas, o retrato do Autor, feito a bico de pena, numa 

fidelidade e arte tão perfeita o que lhe revela as belas e distintas feições. Por sob o retrato, o autografo do 

Poeta : Antonio Gonçalves Dias. O livro é valioso  sob  muitos  aspectos. 

            Traz, na vetustez das páginas amareladas pela patina do tempo, aquela sacralidade que nos leva a 

folheá-lo com respeito e cuidado. Transcreve a biografia do Autor feita pelo Revmo. Cônego Dr. J. C. 

Fernandes Pinheiro, numa analise  profunda e reverente do Poeta e de sua  imensa obra  produzida. A  data: 

Nova Friburgo, 30 de Março de 1857. 

           Tornâmo-nos sem o desejar e nem tão pouco esperar, a herdeira do pequenino e valioso acervo de 

Alice da Silva – a  neta do Professor Carlos Constantino Knuppel – velha amizade que começou em  nossa  

família não sabemos quando e terminou com a morte de Alice, no Asilo de Mendicidade local. 

          Do que sabemos dela são mais memórias familiares, não as nossas propriamente, ditas, muito 

embora, dos anos de convívio que tivemos, muito aprendemos de sua incrivel  vivência. 

          Ela e a velha mãezinha – D. Carolina Knuppel da Silva –ou melhor, D. Mimi – toda a vida moraram 

na rua Curuzu. Pobrezinhas, viviam: a mãe, de confecções para homens e a Alice, bordadeira habilidosa, na 

confecção e bordado de enxovais para as noivas ricas. Ambas, artistas na costura e no bordado. 

          Discretas, tranqüilas, na sua casa eram familiares os melhores nomes da sociedade patriarcal. Volta e 

meia um carrão do Rio ou de São Paulo, estacionava em frente à sua porta. Eram os Cardoso de Almeida; 

era Elcias Nogueira, o irmão do saudoso Mario Nogueira, era o Dr. Zorobabel Ferreira de Sá, eram os 

Avellar Pires, que vinham visitar as velhas amigas. 



         Alice foi uma grande estudiosa. Dada à leitura. A má sorte impediu-a de diplomar-se professora 

normalista, pela segunda turma da Normal. Diziam seus contemporâneos que ela foi jubilada por injunção 

da política atuante da ocasião. Coisa  de  discriminação. 

         Nas horas vagas dedicou-se à leitura. Lia e falava fluentemente o francês . Era uma prosa agradável., 

cheia de sabedoria, de bom senso. Sua simpatia atraia e encantava. 

         Crescemos junto dela, vizinhas que éramos. As longas tardes de estio, quando a noite custa a chegar, 

ela à janela e nós na calçada, íamos longe em nossas conversas sempre agradáveis e interessantes. Muito 

aprendemos com Alice. 

         Ela amou e foi amada. Há um raminho mimoso de violetas dentro do livro. As florzinhas dissecadas 

dir-nos-iam de uma fase romântica por ela vivida. O romance acabou. Mas o ramalhetezinho aí está. E deve 

ser conservado. 

         O livro traz a sua assinatura : Alice da Silva. É um marco na história de Botucatu. Há algo de 

romantico e dramático através de suas páginas. Quantas vezes  ele foi  lido? Quem o saberá! 

         Conservâmo-lo até agora, como um bem precioso. Lêmo-lo há muito tempo e a memória se perde  em 

suas páginas poéticas. Agora, ele passa para  outras  mãos. 

         Ofertâmo-lo com grande prazer e com absoluta confiança ao prezadissimo casal amigo D. Elvira - Dr. 

Marins. Temos certeza que irá perfilar na estante soberba da Casa da Cultura, onde já se agasalham outras 

obras eruditas e clássicas, históricas e antigas a atestar o bom gosto, o profundo amor  do  Dr. Marins  para  

com  os  velhos  livros.  

 

                                                                                                   ( A Gazeta de Botucatu – 29/09/1989 ) 

 

 

 

 

                             ACADEMIA   BOTUCATUENSE   DE   LETRAS 

 

 
          A Academia Botucatuense de Letras, gentilmente convocada, compareceu em 24 último, na 

faustosa mansão do casal Elvira Dr. Marins, situada no belíssimo Vale do Sol, desta cidade, onde seria 

homenageado, de surpresa, Dom Vicente Marchetti Zioni, nosso prezado Arcebispo Emérito. 

           Achavam-se presentes além do casal anfitrião e seus familiares Nésio-Amelinha-Naninha, o 

homenageado, o Sr. Prefeito Municipal – Dr. Joel Spadaro e sra, mais os acadêmicos : Marão-Lidia; Peres-

Alda; Armando Elisabeth; De Lucca – Cecília; Leda-Raphael; Maria Amélia – Dr. Netto; José Celso 

Soares Vieira; Aécio-Maria; a escriba-Maria Ana; Osmar-Zélia; Bahige-Marineusa; Edson-Zélia; José 

Antonio Sartori; Guedelha-Julieta; Stersa-Eneida; Monteferrante, dona Adelina e Maria José Del Papa 

Zacarias. 

           A reunião, num clima descontraído e prazeroso, decorreu do meio-dia às primeiras horas da tarde 

primaveril, amena, agradável. Os presentes, a convite dos anfitriões, percorreram a imensa mansão, 

assenhoreando-se da construção contemporânea de planta livre, decorada em alto nível pelas mãos de 

artista de Elvira, decoradora titulada. Além do mais, uma profusão de flores numa ornamentação de cores e 

folhagens, iluminada pela luz exterior dos vastos jardins pompeianos de pérgolas enramadas e avenida de 

saibros macios. 

          Na ocasião, foi plantada no tabuleiro relvoso frente à fachada senhoril, uma pequenina cerejeira 

mimosa, que crescerá e será eternamente a mensageira da Amizade, da Harmonia, da Paz. Essa delicada 

muda-vegetal foi especialmente selecionada pelo acadêmico Monteferrante e foi cultivada pelo casal 

Tomie-Hotoko Shimaburu. Leda mimoseou Elvira  com  um  ramalhete  de  rosas vermelhas. 



          O cardápio variadíssimo, do mais trivial ao mais sofisticado dos paladares, regado a finos e múltiplos 

vinhos, servido por garçons irrepreensíveis e atenciosos, deu ao ambiente uma nota de à vontade, 

descontração e alegria. 

          Usando da palavra, saudou o homenageado, o acadêmico Peres, primeiro vice-presidente em 

exercício, que em entusiasta e feliz oração enalteceu-lhe as virtudes, sua brilhante atuação nos vinte anos 

decorridos à frente da Arquidiocese e sua participação sempre cordial e cavalheiresca nos também quase 

vinte anos de vida acadêmica. Ao final, ofereceu a Dom Zioni um delicado mimo com gravação alusiva. 

          Agradecendo, S. Exa. Rvma. salientou emocionado a surpresa da homenagem, enfatizando o forte 

vinculo que o une à Academia, onde encontrou em cada Membro um amigo, razão muito eloqüente que o 

faz manter-se em Botucatu, exatamente na Casa dos Meninos “Sagrada Família”, onde pretende fixar-se 

defintivamente. 

          Por designação de seus pares, saudou o casal anfitrião a escriba, oferecendo à Elvira uma lembrança 

em porcelana Hitachi de importação japonesa e a Dr. Marins, apaixonado bibliófilo, um exemplar raro e 

histórico  de  Gonçalves Dias. 

          Agradecendo, o Dr. Marins discorreu elegante e emocionalmente sobre a significação daquele 

encontro de intelectuais, em sua residência, entre seus familiares, e concitou a todos para que prestigiem a 

série de eventos programados ainda neste ano, que culminarão com a vinda a esta cidade, da grande 

escritora Rachel de Queiroz, da Academia Brasileira de Letras. 

          Usou também da palavra, o Sr. Prefeito Municipal – Dr. Joel Spadaro, que desejou registrar seu 

pensamento naquela reunião. Palavra fácil, imagens alegres, descontraído e simpático, S. Exa. retratou o 

significado do cargo que ocupa frente a manifestações as mais diversas, as mais populares. Enalteceu os 

méritos da reunião, manifestando-se muito contente em participar da homenagem a Dom Zioni, repetindo 

pensamentos seus, proferidos alhures, afirmando que “a Inteligência não se aposenta. Descansa o homem 

de suas atividades humanas, porém a mente, lúcida, clara, sadia, não se licencia ou renuncia, devendo 

prestar sempre as luzes do saber  à Igreja e à sociedade que somos nós”. 

          No adiantado da hora, foram servidos ainda doces, sorvetes e finos licores, enquanto nos jardins, 

eram os convivas fotografados. Ao final, o cafézinho  bem  brasileiro, quentinho e acolhedor foi degustado 

com prazer. 

          As primeiras sombras do sol poente no paisagístico Vale do Sol, anunciaram o fim da reunião. Os 

visitantes deixaram o Vale não antes de apreciar à saída, com os anfitriões, a luz e sombra na topografia 

sinuosa e bela do mais lindo e sofisticado bairro residencial de nossa cidade. Uma paisagem vergiliana 

calma e bucólica, encravada nas sinuosidades serranas. 
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                       DOS    CADERNOS    DE    ANTONIO   MARIA .  .  . 

                                                         XXV 

 

 
               Terminada a I Grande Guerra a vida voltou à normalidade. Em 1920 Hollywood estava já com 

grandes estúdios : Paramount, Metro Golwin Mayer, Columbia Pictures, R.K.O, United Artists, Warner 

Bros e Fox Filme, os principais. 

                  Nessa década o cinema europeu se sobressaia em qualidade, especialmente o alemão (UFA), 

cujos filmes eram feitos totalmente em enormes estúdios localizados em Berlim ( hoje Oriental ),dando ao 

Diretor liberdade de ação, pois não precisava se preocupar com intempéries que muito prejudicavam as 

filmagens. Todo o cenário era construído dentro do estúdio: ruas, florestas, penhascos, fortalezas 

medievais, etc 



                 Usando câmeras de modo imaginativo, introduzem o uso subjetivo das mesmas, que deixam de 

ser um observador indiferente da cena para tomar parte ativa na mesma. No filme “O Gabinete do Dr. 

Galigari”, o Diretor Robert Wiene utiliza ângulos pouco convencionais da câmera para mostrar o mundo 

visto por um louco. No filme “ A Última Gargalhada”, seu uso foi tão real que dispensou a utilização de 

legendas. 

                Em 1922 o Diretor e Cineasta russo Lev Kuleshov demonstrou novas técnicas de montagem e 

exploração do closed-up. Sergei Eisenstein (1924) faz o filme “Greve”, sendo contratado depois pelos 

soviéticos para filmar o “Encouraçado Potenkim” 1925. 

                Do Leste europeu haviam chegado aos Estados Unidos milhares de imigrantes. Entre eles : 

Samuel Golwin, Louis B. Mayer, Lewis Selzenick, William Fox, Jack Warner, Adolf Zuckor. Da Inglaterra 

imigra Aldred Hitchkoc. Todos eles iriam transformar completamente a industira cinematográfica. 

               A introdução da técnica de deslocamento sucessivo da imagem (manoscópio ) em 1926, a câmera 

móvel montada sobre rodas, dá uma dramaticidade real sobre a cena, que aliada ao tecnicolor desenvolvido 

por Herbert T. Kamus acrescenta novos interesses ao filme mudo, agora já ameaçado pelos filmes sonoros. 

               A luta daqui por diante é atrair a classe média norte-americana que evitava essa espécie de 

divertimento por achá-lo indigno. Não se tolerava as projeções tremidas, cadeiras desconfortáveis, paradas 

freqüentes para a emenda de filmes, a figura ridícula do pianista com chapéu de côco, em mangas de 

camisa, suspensório largo e charuto apagado no canto da boca, o desmazelo do vendedor de balas, a falta 

de urbanismo de grande parte dos expectadores, projeção de slides com propaganda de casas comerciais e 

os dramas rústicos de falsa  moral. 

             A solução encontrada foi a publicidade em larga escala dos filmes e dos artistas. Paralelamente 

encetou-se uma campanha para tornar a freqüência ao cinema um hábito obrigatório familiar e nacional, 

independentemente da qualidade do filme a ser exibido. 

             Constroem-se enormes e pretenciosos palacetes cinematográficos. A animação dos filmes passa a 

ser feita por orquestras. As vendedoras de balas usam agora uniforme que mais se assemelha ao de 

bailarinas clássicas. A produção de filmes toma novos padrões e os de longa metragem forçam o 

movimento mais lento de expectadores, impondo entradas caras, casas maiores, melhores acomodações 

para satisfazer um público cada vez mais exigente. 

             Nesse andar o cinema suplanta o teatro provinciano itinerante e o teatro vivo das áreas 

metropolitanas. O cinema estava se convertendo numa industria de grande vulto, gerando milhares de 

empregos diretos e indiretos, influindo no comércio, na industria, e na agricultura. Tal organização não 

podia prescindir de grandes capitais. Não era possível continuar mais nas mãos de principiantes, de 

curiosos ou daqueles de recursos  limitados. 

             Bancos entram a financiar filmes em larga escala, diretores executivos assumem e racionalizam os 

trabalhos diminuindo a margem de prejuízos. A competição era intensa e os filmes estrangeiros foram 

eliminados do mercado. 

             Era uma verdadeira batalha, uma luta de gigantes em que os concorrentes eram derrotados ou 

absorvidos pelas grandes organizações. As crises surgidas serviram para reforçar os negócios. 

             Graças ao cinema o modo de vida americano de 1920 foi enlatado e exportado para o mundo todo 

que se dispôs a comprá-lo. Foi um dos propagadores da era do consumo em massa não deixando de ser um 

dos grandes  bens do consumo de massa. 

             Para se avaliar a influência social do cinema, cita-se apenas uma frase do Presidente Sukarno, da 

Indonésia, em 1956 : “ O Oriente vê Hollywood como um mundo em que todas as pessoas comuns 

possuem carros, aquecedores, geladeiras, etc... O homem oriental agora se considera uma pessoa comum à 

qual foram sonegados os direitos do homem comum”! 
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                                            ASSUNTOS   DIVERSOS 

 

 
              A cerimônia da benção nupcial dos jovens Regina Maura, filha do casal Odila-Carlos Antonio 

de Rosa, proprietário da Livraria São Francisco de Salles – ponto de encontro dos  intelectuais da cidade – 

e José Júlio, filho do casal Ana-Júlio Correa dos Santos. 

                 Presença de S. Exa. Revma. Dom Antonio Maria Mucciolo, dd. Arcebispo Metropolitano, 

celebrando a primeira benção matrimonial em seus dias em  terra  botucatuense. Bela oratória. 

                A Catedral superlotada pelos numerosos parentes, convidados, amigos e admiradores que 

pressurosos, demonstraram aos felizes pais, a estima que os cerca. 

               Coral Masculino da Profa. Márcia Guedelha Blasi fazendo ecoarem os acordes de Bach, na  

imensa nave artisticamente ornamentada. 

               Padrinhos desfilando elegância postados no Altar, enquanto a noiva, sorridente e bela, em 

finíssimo “guipure”, com donaires de branco cisne, adentrava o  templo,  pelo braço  do  genitor. 

               Mais tarde, nos vastos salões da APAE gentilmente cedidos, uma multidão de cerca de oitocentos 

convidados, cavalheirescamente recebidos, pode constatar a gentileza, a delicada atenção dos anfitriões que 

souberam como poucos, organizar  uma  recepção  honrosa  e digna. 

               A alegria reinante, a descontração e o entusiasmo de todos, irmanou magistrados e médicos, 

professores e alunos, intelectuais, jovens e anciãos,  na mais linda  e democrática festa de  boda  

matrimonial cristã. 

               Os  noivos seguiram para a Argentina, numa esticada de oito dias a Bariloche. 

               No Mundo da Música :  

               Depois de árdua preparação no tocante ao componente humano, à articulação técnica à final 

realização, tivemos sábado último, no Salão Nobre do Instituto Santa Marcelina, o gracioso “show” dos  

canarinhos do Liceu Coração de Jesus da Capital e dos Pequenos Cantores da Catedral de Botucatu, 

quando então foi lançado com sucesso, o anunciado “long-pray” – Botucatu Reza e Canta. 

              A alegre cerimonia foi prestigiada por S. Exa. Revma. Dom Antonio Maria Mucciolo, nosso 

Arcebispo Metropolitano, pela Revma Irmã Superiora Maria Lucia de Castro Alves, pelo dd. representante 

do Banco Sudameris do Brasil S/A que deu apoio cultural à iniciativa autorizando a emissão do disco, 

pelos representantes da Academia Botucatuense de Letras e pelo Dr. Plínio Paganini, da PRF-8, que 

irradiou o espetáculo. 

            No palco, os Canarinhos Azuis do Coração de Jesus – Capital e os vermelhinhos da Catedral 

botucatuense com cerca de sessenta elementos ao todo, dando-nos o exemplo belíssimo de estudo, de 

dicação, disciplina, e sobretudo, de irradiante alegria que é o apanágio da infância . No disco, a presença  

dos acadêmicos Dom José Melhado Campos ( letra ) e Prof. Aécio de Souza Salvador ( música ) no Hino 

de Sant’Ana.  

           Um espetáculo infantil muito lindo, sob a regência do Prof. João F. dos Santos. Parabéns ao Revmo. 

Pe. Ludovico Antonio Lara Camargo que confia às crianças de hoje a renovação do mundo do amanhã. Ele 

está certo. 

          Outorga de Título : 

          Em Sessão Solene realizada, a Câmara Municipal de Botucatu outorgou ao Revmo. Pe. Frei Afonso 

Maria Lorenzon o título de Cidadão Botucatuense. Eloqüente homenagem aos oitenta anos de vida 

religiosa franciscana nesta cidade, onde os Frades capuchinhos tem brilhante capítulo na sua já longa 

história de grande centro cultural e religioso. 

          Esta coluna que já foi a cátedra de Frei Fidélis, homenageia na pessoa do querido Frei Afonso a 

todos os Revmos. Padres capuchinhos do Santuário  de  Lourdes. 

          No Mundo da Literatura : 



          A Academia de Letras do Brasil, sediada em Brasilia, elege o escritor Hernâni Donato para a Cadeira 

14 – Mario de Andrade. Mais um motivo de ufania para a nossa cidade que exporta tradicionalmente seus 

valores para o enriquecimento do patrimônio nacional. Donato é um dos  nossos  justos  orgulhos. 
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                                              O   CONTO    DO    MÊS 

 

 
               O bairro era recente, ostentando aquela paisagistica anacrônica da favela lá embaixo, bem ao 

fundo, de arruamento sinuoso, apertada em barracos que baloiçavam ao sol, em fios extensos, os andrajos 

coloridos. Cá em cima, palacetes recém-construidos numa panoramica de jardim residencial de alto nível. 

Uma avenida asfaltada, com sinaleiro pisca-piscante, policia e trânsito atravessava, de ponta a ponta, as 

largas ruas  do  elegante  bairro. 

                  Todas as manhãs o cerimonial se repetia. Era quase um exercicio militar anti-sequestro. A 

residência com espesso arvoredo ao redor, ficava nos fundos do quarteirão internamente tomado. Um largo 

arruamento de saibros reluzentes, rodeado de árvores copadas, ligava o portão  principal ao átrio de colunas 

dóricas. 

                  Primeiramente a fonia do gabinete da mansão ligava à portaria : “ O chefe está saindo”. Logo 

após dois carros saídos da garage postavam-se frente à mansão. 

                  Dedo no botão elétrico, mal o primeiro carro deslisava, o porteiro acionava eletronicamente o 

pesado portão de entrada, maravilha artesanal da mais rebuscada serralheira. 

                  Passava o primeiro carro, janelas de vidro blindado, telefone, radio e televisão. Dentro, 

acompanhado do secretário, o Chefão. Logo a seguir, no segundo carro, quatro latagões, guardas pessoais a 

proteger o chefe de quaisquer tentativas malsãs. 

                 Afinal, o tributo dos grandes contra a agressão ambiente não passava de uma quase prisão. 

                 A cena seguinte, era sempre a mesma : à margem, no meio fio da calçada, não muito distante do 

portão, lá estava o garotinho de boné vermelhinho às avessas, escondendo a melena encardida que não via 

de há muito nem água nem sabão. 

                 Enlevava-o o mistério do portão que se abria e fechava sozinho, silencioso, como que tocado por 

mãos que ele não via. Seus olhos castanhos sobre um narizinho arrebitado e sujo arredondavam-se no 

espanto do ingênuo da mágica que não  entendia. 

                Um fedelho de seus seis-sete anos. Maltrapilho e sujo. Descalço. Shortezinho cinza manchado e 

velho. Blusãozinho encardido onde se lia : “ Vote em . . .” de eleição passada. Todos os dias a mesma cena. 

Algo incomodativo  para  o executivo de alto  gabarito. 

-              Que faz esse menino todos os dias  à minha porta? 

-              Não se preocupe, Comendador. É inofensivo.Vem da favela lá de baixo. 

-         Pode ser um pivete. E minha senhora passa os dias sozinha, rodeada da criadagem que, nem por ser 

fiel pode dar surpresas . . . Investiguem esse menino. 

-              Ele se distrai vendo o movimento do portão .  .  . 

-              Investiguem ! 

               O patrão era minucioso e pragmático. Exigiu sindicância e ralatório por escrito. 

              Afinal, era um caso entre milhares de outros na Capital. Paternidade não assumida. Mãe faxineira 

com tempo integral no serviço.Volta penosa ao barraco. Alimentação, uma só vez ao dia, ou melhor, à 

noite, quando, na sacola, ela  trazia côdea de pão e restos da comida  da  patroa. 



             Ele era o caçula dos cinco irmãos. Todos soltos a esmo, na vigília fiel ao retorno da mãe. O barraco 

era um cômodo só, feito de embalagem de geladeira. Cobertores em farrapos, no chão, eram o leito comum 

de todos. Uma dramaticidade  trivial  na  grande  metrópole. 

             O industrial era humano. Escondia a severidade de gestos e na absoluta fidelidade ao dever do 

trabalho, uma alma bem formada. Ninguém o percebia  mas era um  coração  sensível. 

             Leu o relatório e após, a caneta sobrou na mão pousada e o olhar perdeu-se na vastidão luxuosa do 

gabinete revestido de fino e perfumado couro da  Russia. 

            O garotinho fora-lhe a principio indiferente. Depois, à insistente permanência na calçada, molesto e 

inoportuno. Agora, já era um caso delicado de consciência. Precisava fazer  algo. 

            Encerrou o expediente e regressou a casa. Confabulou com a esposa. Eram um casal sem filhos, 

rodeados do enxame sempre voraz de presumidos herdeiros. 

            No dia seguinte, muito cedo, visitaram a favela. Demoraram-se com os meninos. Falaram à mãe. Na 

volta, convocaram oadvogado da família. Adotaram mãe e filhos. Agora a faxineira mora na vila, em casa 

de tijolo e telhas, quatro cômodos, fogão a gás, cortinas nas janelas, camas  macias  e um  jardinzinho para 

cuidar. Só trabalha seis horas por dia. 

           Os meninos na escola, outros na escolinha da creche e o menorzinho, limpo e tratado,  na  mansão  

do  portão   mágico . . . 

 

                                                                                                 ( A Gazeta de Botucatu – 27/10/1989 ) 

 

 

 

 

                                              L’ ÚLTIMO   SGUARDO 

 

 
            O homem moderno, inflado de excêntricas filosofias que levam a nada, evita o pensamento da 

morte. Como se com isso pudesse fugir à inevitável idéia da morte. “Nunca permita que um pensamento 

sobre a morte lhe passe pela mente”, aconselha certo critico literário norte-americano. 

               No entanto, zombando da precariedade da vida e da fragilidade humana, ela nos espreita e, não 

sabemos quando, nem onde e nem tão pouco de que forma teremos que um dia – quer queiramos, quer não 

– estar atentos ao seu chamado. É o fatalismo humano. 

             Novembro é o mês essencialmente das almas. A doutrina cristã nos ameniza a ansiedade com que 

encaramos a morte. Temos a promessa de Cristo que se intitulou : “Eu Sou a Ressurreição e a Vida”. 

Deixou-nos a promessa assente de que : “ A Casa de Meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos um 

lugar”. 

            Quando se trata de nós mesmos a idéia da morte se nos revela numa diafaneidade enevoada de certa 

frieza e alheiamento. Quando, porém, se trata dos que amamos, como é triste e doída a separação. A 

ausência dos entes queridos traz-nos um vazio e uma melancólica tristeza que o tempo não ameniza, ao 

contrário, se nos aprofunda e nos corrói lentamente. 

             E vem-nos aquele ímpeto de envolver-lhes os despojos com lágrimas, carinhos e saudades. E vêm-

nos os cuidados de agasalhá-los em lápides patéticas e contornos monumentais como se lhes preservasse-

mos a incorruptibilidade e o tornarem-se pó. 

             No cemitério de Gênova-Itália, há a mais linda  galeria de arte fúnebre de todo o mundo. Lá se 

avultam os nomes mais célebres de artistas escultores. 

            A riqueza do mármore que se avoluma com abastança junta-se a riqueza da forma, da plástica, do 

pensamento. Lá há túmulos de escultura raríssima que se completam com a beleza do pensamento cristão e 

com a luminosidade de linhas suaves. 



            “L’Ultimo Sguardo” é de um sentido profundo e emocionante. Vê-se uma mulher angustiada que se 

inclina sobre o corpo do ente amado e trêmula e delicadamente soergue o lençol mortuário e, pela última 

vez contempla o rosto amado. Trata-se da esposa inconsolável que se despede do marido. 

              A perfeita formação do conjunto, a perfeição dos traços combinados ao jogo de luz da galeria 

deslumbrante, dão-nos a visão impressionante de movimentos o que reaviva o observador desprevenido a 

impressão de que o mármore tem vida. 

              Esse derradeiro olhar que todos nós, à nossa vez, desejamos fixar por último, dão-nos a medida 

exata, em forma de esperança, da Eternidade. 

              Seria realmente a morte o fim de nossa existência humana? Ou é apenas um último apelo para a 

nossa imortalidade? Não seria apenas um preâmbulo para que galguemos o limiar da outra vida, de nossa 

eternidade? 

              Anima-nos a esperança que nos vem da Fé. Somos todos passageiros, transeuntes na estrada da 

Vida, que um dia retornaremos à casa do Pai. 

              E nessa hora, felizes aqueles que enquanto transitaram por esta terra de mar encapelado, tiveram 

na Fé um timoneiro seguro e alentador. Esses, sorrirão na Eternidade. 

 

                                                                                                ( A Gazeta de Botucatu – 03/11/1989 ) 

 

 

 

                          DOS   CADERNOS   DE   ANTONIO   MARIA  .  .  . 

                                                           XXVI 

 

 
                    A Constituição Americana data de 1787. A primeira Emenda que lhe foi acrescida é de 1791 e 

proíbe o Congresso de votar leis instituindo entraves à liberdade de expressão, muito embora nem sempre 

fosse tal emenda cumprida. De 1930 a 1968, a industria cinematográfica de Hollywood foi submetida a 

uma Censura informal do chamado Gabinete Hays que codificou o que podia e o que não podia aparecer na 

tela. 

                   Além disso, os grupos étnicos da América, religiosos, profissionais, comerciais, políticos, etc; 

chamados grupos de pressão, exerciam uma determinada censura fazendo prevalecer seus direitos sobre 

Hollywood que lhes respeitava os critérios. 

                  Sexo consistia em beijos que tinham a duração marcada; casais dormiam em camas separadas, 

gente honesta sempre vencia a luta contra o mal; malfeitores deviam sempre acabar em duras sentenças e o 

uso de palavrões ofensivos ou obscenos era terminantemente proibido. 

                  O primeiro escândalo do cinema foi provocado em 1897, por Thomas A. Edison que fez um 

filme de apenas trinta segundos mostrando John Rice beijando May Irwin. 

                 No final do filme : “E o Vento Levou .  .  .” ( 1942 ), Vivian Leigh no papel de Scarlett Ó Hara, 

diz a Clark Gable ( Rehett Butler ) : -Se você me abandonar, o que vou fazer de minha vida? E Rehett 

responde : “ – Não dou um “damn” (caracol) para saber o que você vai fazer de sua vida” . . . 

                 David O. Selznic teve que pagar uma multa de cinco mil dólares por se recusar a mudar a 

expressão “damn” que para nós foi traduzida tanto nos filmes legendados como nos dublados como “pouco 

me importa”. 

                Em 1953, no filme “A um passo da Eternidade”, o Diretor Fred Zinnemann foi multado e 

pressionado a cortar a cena em que Burt Lancaster e Deborah Kerr se beijam numa praia havaiana por mais 

de quarenta e cinco segundos. 

                Agosto de 1945. O Sindicato dos Professores Americanos protestou violentamente contra a 

figura dos professores apresentados nos filmes: “ Toda vez que o texto exige um professor, o Departamento 

encarregado do elenco aparece com um personagem que não é nem animal, nem vegetal, nem mineral . . . 



tudo indicando um caso claríssimo da avitaminose. Mentalmente é sempre um pálido covarde . . . Parecem-

se realmente os professores com egressos de uma enfermaria de isolamento e se comportam como tais? 

Possuem as professoras o mesmo encanto de uma gárgula encarapitada no topo da Catedral de Notre 

Dame? Estará a educação da juventude americana entregue nas mãos de pessoas tão defictentes? 

                A sociedade Protetora dos Animais interdita filmes que mostram crueldade, real ou aparente, 

com animais. Exige mais : que a filmagem seja feita na presença de um representante da Sociedade, para 

atestar que não houve quebra do regulamento. 

                A bebida é outro ponto sensível, vigiada pela União Feminina da Temperança Cristã que por sua 

vez é vigiada pela Fundação dos Cervejeiros  Americanos. 

                Um criador de raposas prateadas protestou junto ao Hays Office pelo fato de determinado filme 

mostrar uma jovem negra usando uma pele de raposa prateada. Alegou o criador que o fato podia 

prejudicar seu comércio. O censor recusou o protesto por julgá-lo segregacionista. 

               Num filme cômico Will Rogers exclama : “Tinha mais gente do que moscas em restaurantes 

gregos”. No dia seguinte, dezesseis cavalheiros de cartola, representando a Associação Norte-Americana 

de Proprietários de Restaurantes gregos apresentou veemente protesto contra a frase. 

               O senador Robert Boothby protesta : “ Os americanos são apresentados como frívolos, 

perdulários, extraordinariamente preocupados como sexo e irresponsáveis no que concerne ao casamento, 

geralmente dados ao hábito da bebida e frequentemente envolvidos em assassinatos e outras formas de 

violência. Se bem que o retrato seja parcialmente verdadeiro, urge que outras qualidades americanas não 

façam parte de qualquer caracterização  adequada”. 

              O Diretor da Regulamentação da Industria Cinematográfica Americana, Joseph Breen, diz : “ Se 

levássemos em conta a décima parte dos protestos aparentemente legítimos, ser-nos-ia impossivel fazer ou 

apresentar alguma espécie de vilão que não fosse um norte-americano nativo, branco, sem emprego e sem 

quaisquer filiações políticas, sociais, religiosas  ou fraternais”. 

              Para a proteção a quaisquer processos judiciais, saiu-se com a frase que se tornou universalmente 

conhecida : “ Qualquer semelhança com pessoas ou situações  reais  é  mera  coincidência”. 

 

                                                                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 10/11/1989 ) 

 

 

 

                                          PEDRO II  E  THEREZA CHISTINA 

 

 
               Do pano de fundo do palco dos acontecimentos políticos que há cem anos faz, estamos agora 

comemorando, crescem na memória popular e se agigantam na saudosa e reverente evocação cívica, os 

vultos de dois anciãos que pelo trágico de seu destino histórico sofreram a mais crucial e dolorosa 

ingratidão : Pedro II e Thereza Christina. 

                  Nos quadros tradicionalmente históricos reproduzidos ela se nos apresenta sempre já entrada em 

anos, de fisionomia bonacheirona de vovó feliz, cabelos partidos ao meio, olhar tranqüilo, vestida 

rigorosamente de escuro, a cabeça a emergir da gargantilha presa sob o queixo num camafeu antigo. 

                 Assim todos nós, de nossa geração, conhecemos nos bancos escolares a terceira Imperatriz do 

Brasil. Seu discreto vulto nobre passou qual sombra silenciosa pelas páginas da História Imperial. E assim 

foi também, na vida augusta do esposo nobre.  

                 Quem foi Thereza Christina, nora de Dom Pedro I, o árdego e valente  defensor de nossa  

Independência? 

                 Thereza Christina Maria era filha de Francisco I, rei das Duas Sicilias e da Infanta Maria isabel, 

de Espanha. Era ela irmã caçula do Rei de Nápoles e da Grã-Duquesa da Toscana, vultos da nobiliarquia 

napoleônica. Thereza Christina Maria  pertencia às Casas célebres da Áustria e de Bourbon. 



                 Nasceu em 14 de Março de 1822 – ano da nossa Independência. Tinha 21 anos quando, em 

1843, Bento da Silva Lisboa, filho do Visconde de Cairu, partiu do Brasil para a Europa, auscultando as 

casas reinantes na procura de uma esposa para Dom Pedro II. Não foi fácil a empresa. A Casa d’Austria 

chorava sentidamente as desventuras da Arquiduquesa Leopoldina. As demais Cortes mostraram-se 

inaccessíveis. O cônsul das Duas Sicilias, sediado no Rio de Janeiro, resolveu diplomaticamente o assunto. 

Foi assim que se anunciou o noivado e, após, o casamento. 

                 Dizem os historiadores que o encontro entre os dois esposos foi para o jovem soberano 

decepcionante e triste. O monarca fora criado sob os desvelados cuidados de D. Mariana Carlota de 

Magalhães Coutinho, grande dama do Paço. As injunções políticas roubaram-lhe os momentos de arroubos 

e sonhos, tão próprios da juventude. Entre a orfandade tão cedo, a partida do pai, a precipitação da 

maioridade, a austeridade do tutor, tudo contribuira para que o jovem soberano sonhasse encontrar no 

matrimônio a concretização de seus anhelos. O casamento seria a vereda dos sonhos e da ventura. 

                Em 3 de Setembro de 1843, o espoucar dos fogos, e o soar da música dos clarins, anunciava o 

aportamento da fragata “Constituição”, de interior decorado regiamente para conduzir ao Brasil a 

desposada. E na manhã clara desceu do tombadilho frente à multidão entusiasta dos vassalos uma jovem 

comum,  sem quaisquer atrativos, tímida, mal disfarçando  no andar claudicante, defeito  físico  evidente. 

               Ao jovem principe, esteta da forma e do espírito, romântico e sonhador, a realidade fria e 

insensível se lhe impunha indiferente. Casaram-se  no  mesmo dia : ele, com dezessete  anos, ela, com vinte 

e um. 

               Mediram-se os espíritos superiormente formados, amoldou-se a fina educação de ambos, 

aquilataram-se os caracteres. No lugar das labaredas da paixão, prevaleceu entre ambos, nascida do 

primeiro encontro, a mais comovente e duradoura ternura,  a mais perfeita harmonia conjugal. Se não havia 

na esposa a beleza estonteante sobravam-lhe dotes excepcionais de formação : candura de anjo e uma 

inexcedível  bondade  e simpatia. 

              Foram ambos esposos admiráveis. A vida decorreu em torno dos filhos que foram chegando. Mais 

tarde, os netos balsamizaram o lento envelhecer  dos  soberanos. 

              De índole amorável, D. Theresa Christina Maria não se envolveu jamais em assuntos políticos. No 

Paço Imperial foi apenas  esposa e mãe. Dizem seus biógrafos que jamais perdeu-se em cogitações de 

ordem pessoal : jamais despendeu seu orçamento em adornos e vestidos. Em compensação, sua renda 

mensal própria, de noventa e seis  contos de réis –  na época - era gasta em  assistência e esmolas. 

              Reinou num reino à parte que lhe criou carinhosamente o esposo : o reino da virtude e da caridade. 

Conquistou naturalmente os seus súditos e quando menos o percebeu, recebeu do carinho popular o titulo 

de “Mãe dos Brasileiros”. Assim viveu o casal  quarenta e seis anos unidos pelo carinho  mutuo  e real  

amizade. 

             Com a proclamação da Republica, foi a Real Família exilada, partindo do Brasil em 17 de 

Novembro de 1889. A veneranda anciã, já abatida pelos males, não resistiu ao amargo exílio. No Porto, em 

28 de Dezembro subseqüente, quarenta e um dias apenas, após a partida, falecia mão dada à mão do fiel 

esposo. Nas margens do jornal que lhe descreveu o funeral, escreveu  Dom  Pedro II,  inconsolável : 

 

                                              “ Corda que estala em harpa  mal  tangida 

                                                      Assim te vais, ó doce  companheira 

                                                              Da fortuna  e do exílio, verdadeira 

                                                                      Metade de minha alma  entristecida”. 

 

 

                                                                                                        ( A Gazeta de Botucatu – 17/11/1989 ) 

 

 

 

                                      PEDRO   II    E   THEREZA CHRISTINA 



                                                               II 

 

 
                      Nestes dias em que se comemora o primeiro centenário da Proclamação da República, vale 

bem recordar, como já se recordou nesta coluna, alguns dos quadros históricos que se sucederam após o 15 

de Novembro de 1889 e que bem retratam a transitoriedade dos homens e dos fatos em detrimento do 

principio da Justiça Humana. 

                     A direção do Hotel Bedford, em Paris, havia diligentemente procidenciado para que tanto no 

interior do prédio como nas cercanias e adjacências – ruas e travessas – houvesse naquele entardecer 

sombrio, o máximo de silêncio. Era a deferente homenagem, entre tantas, que o peculiar cavalheirismo 

francês tributava ao ilustre hóspede. 

                    Numa das “suítes” do Hotel um venerável ancião lutava em seus últimos alentos. Dom Pedro 

II agonizava. Respiração arquejante, porém, lúcido doridamente lúcido, passavam-lhe pela mente sofredora 

doces memórias, enternecedoras imagens, cenas queridas do Paço de São Cristóvão, lá longe, as doçuras 

campestres dos verões na Serra e a amorosa dedicação do seu povo, sobretudo o humilde povo negro por 

quem perdera ele oTrono. 

                  A tarde se aproxima . Leve brisa drapeja a seda leve dos reposteiros arrepanhados nos caixilhos. 

Lá fora a noite chega. Aqui dentro, sem queixume, sem um lamento sequer, corre pelas augustas faces a  

última  lágrima. Dom Pedro II está  morto. 

                 Atento e vigilante, o Governo Francês -sem ferir as primeiras manifestações do Brasil 

republicano – tomava a si, numa admirável demonstração de alto e exemplar civismo, de solidariedade e de 

respeito à Família Imperial exilada, o encargo das últimas homenagens ao Soberano. 

                Desenvolveram-se imediatamente as providencias oficiais. O interior do templo de Magdeleine 

revestiu-se solenemente do negro luto dos veludos resplandecentes em brocados dourados. No centro da 

nave o lampadário de cristal e os altos círios iluminaram o cadafalco imperial. As colunas de estilo grego 

do famoso templo emolduraram pela última vez, a fronte  do grande  sábio,  fervoroso cultor do  helenismo  

clássico. 

               Ali, na calada da noite, levado em pequeno préstito, em esquife real, foi depositado em uniforme 

militar e dragonas de general, o corpo venerando de Dom Pedro II. Sua cabeça de perfil sereno  repousava 

agora – consoante melancólico testamento – em almofada verde-amarela contendo um punhado de terra do 

Brasil. 

               A noite do velório foi triste e silenciosa. O dia seguinte amanhecera chuvoso e nublado. A 

natureza de França prestava seu tributo ao sábio e ilustre hóspede. O féretro sairia pelas primeiras horas da 

tarde., via férrea, a caminho do “pantheon” bragantino de São Vicente de Fora, em Lisboa. 

              As exéquias presididas pelo Cardeal Arcebispo de Paris, desenvolveram-se ao som do grave órgão 

dedilhado por Gounod. A elas estiveram presentes a sociedade e a elite cultural da França. Ao se aproximar 

a hora os mais históricos batalhões do Exército Francês postaram-se nas imediações do templo. 

              O esquife recoberto pela antiga bandeira  da monarquia do Brasil trazia apenas um lindo ramalhete 

de flores : homenagem expressiva da rainha Vitória da Inglaterra. 

              Ao assomar a escadaria da Magdeleine soou o clarim e imediatamente  ouviu-se uma voz marcial :  

-            “Portez armes! Présentez armes! 

              A França inclinava-se numa derradeira homenagem ao grande soberano. 

              Movimentou-se o préstito. Um frêmito de emoção sacudiu a massa parisiense que rendia também 

seu tributo. Ao lado do esquife, entre as autoridades civis e militares, e as mais expressivas inteligências da 

França, destavava um homem de cor, cabelos brancos de neve, corretamente encasacado. Era brasileiro, 

vivia em Paris e fora antigo criado do Imperador. 

              Acompanhavam oesquife, em seu “habit vert” – uniforme da Academia Francesa, solene e 

emocionados, Lecomte deLisle, François Couppée, Sardou, Bertrand, Charcot, Alexandre Dumas Filho, 

Ambroise Thomas, Gounod e, mais próximo à carreta o grande amigo do morto : Pasteur. 



             Os embaixadores do Espírito, da Arte, da Cultura e da Ciência de França, rendiam  reverentes sua 

homenagem ao vulto que partia. 

             Já na “gare”, ao se aproximar o esquife, a figura mais brilhante de Portugal, cônsul  em Paris, 

juntou-se ao séqüito, cabisbaixa e respeitosa. 

             Era Eça de Queiroz. 

 

                                                                                                    ( A Gazeta de Botucatu – 24/11/1989 ) 
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                 Pelo calendário religioso estamos entrando no novo ano litúrgico. Envolver-nos-ão agora, 

vindos não se precisa de onde, espalhados por toda parte, cantados por quem, os acordes do : “Glória a 

Deus nas Alturas e Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade!” Há dois mil anos isso se repete, e se não se 

realizou de todo a profecia, há muito de consolador a constatar. 

                 Temos em mãos, há pouco recebido, um bloco belíssimo de cartões com motivos natalinos 

enviados pela União dos Artistas e Pintores sem mãos. A carta que os acompanha foi escrita com a boca 

por Gonçalo Borges. 

                Não lhes investigamos a origem dessa herança genética mas vêem-nos à lembrança as vitimas da  

Talidomida, medicamento que marcou toda uma geração de forma tão cruel, que muitas mães em 

desespero preferiram o aborto, sacrificando na dúvida, tantas vitimas sadias que não chegaram a nascer. 

                Em compensação, aí estão os artistas sem mãos, vendendo seus produtos e provendo não só o seu 

sustento como a manutenção de sua União! Há uma compensação maravilhosa da natureza e a reabilitação 

se faz num milagre autêntico. Em tudo isso, um toque do divino. 

                Em 1973, o repórter vietnamita Nick Ut ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia. Na aldeia de 

Trang Phue , no ano anterior, a menina Phan Thi Kim Phuc, de nove anos, corre nua, desesperada, e grita 

de dor. Seu corpo está em chamas. Num ataque aéreo, foi atingida por gasolina gelatinosa – napalm – que 

destruía seu corpo queimando a pele e músculos. Em meio ao bombardeio, Nick fotografa a cena que 

correu mundo num espasmo de indignação. Coloca a vitima inocente numa viatura e leva-a ao hospital em 

Saigon, onde ela iria permanecer por quatorze meses com queimaduras de terceiro grau “ preta como um 

churrasco  humano”. 

              São passados dezessete anos, Nick e Phan Thi Kim Phuc se reencontram em Havana, onde ele 

hoje estuda Farmacologia. Está uma linda moça e seu nome quer dizer : Felicidade Dourada. A Alemanha 

se responsabilizou pela sua regeneração física não de todo completa. Seu corpo é cheio de cicatrizes e seu 

braço esquerdo ainda não foi recuperado. O processo é lento e gradativo. 

             O maior desejo de Phan Thi Kim Phuc é visitar os Estados Unidos e dizer aos americanos que “ a 

garota da fotografia está viva. A guerra acabou, é coisa do passado, vamos viver em paz!” Nobre apelo de 

uma criatura que sabe esquecer e perdoar. 

             Há na intenção, muito de “Glória a Deus e Paz aos Homens de Boa Vontade!. . . 

             Noutro clichê, mais recente, um jovem chinês de dezenove anos, um metro e sessenta de altura e 

sessenta quilos, enfrenta na Praça Tian Na Mein – Praça da Paz celestial – uma coluna de três tanques cujo 

peso somado dá noventa toneladas – mil e quinhentas vezes seu peso. Os tanques param e respeitam o 

rapaz. É fotografado e televisionado. O mundo inteiro compreende que o ideal de Liberdade supera a massa 

bruta. 

             Seu nome Wang Weilin, filho de operário de Pequim. O rapaz foi preso. A televisão identificou-o. 

Mesmo antes, ele se apresentara inocentando suspeitos. Todos estudantes de Universidade. 



             Pagou caro o seu heroísmo. Foi condenado. Segundo o jornal inglês “Sunday Express” foi 

executado pois a última vez em que foi visto, tinha a cabeça raspada, último  ato  antes  da execução. 

            Ele parou em plena praça noventa toneladas de ferro e aço dos mais resistentes e sucumbiu com 

uma bala de pequeno calibre com algumas gramas de antimônio e chumbo disparada na sua nuca, 

conforme o costume chinês. Para resgatar o seu corpo, a família teve que pagar o custo  da bala. 

            Não foi baldado o sacrifício de Wang Weilin. Por sobre a carnificina que se seguiu ao seu ato 

heróico, cantará sempre pelo mundo inteiro, em fiel  melodia, o ideal  jovem  pela paz   e pela liberdade. 

           Em 10 de Novembro último, a imprensa falada televisionada e escrita anunciou a queda do Muro de 

Berlim. Graças à tenacidade de um povo que não se sujeita a viver privado de sua liberdade. Vinte e tantos 

anos separado de seus irmãos ocidentais. Graças à compreensão e à diplomacia da perestroika  de  

Gorbachev. 

          Sinais proféticos anunciam o final do milênio. Estamos entrando numa nova era. Era de Paz, de 

União, de sobrevivência, de Vida. As profecias de Fátima se concretizam. Há um sopro renovador que nos 

reconforta. “Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade!” 
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                                         CHARLES  DICKENS  E    O    NATAL    

 

 
                  Dezembro tem esse raro encanto sempre renovado, sempre revestido de irreal poesia, mês que 

mexe com o ser humano tocando-lhe as fibras intimas donde brotam sentimentos sufocados, as mais das 

vezes, pelos imperativos inamovíveis da vida diária.É o mês do Natal. 

                  É tema envolvente que tudo avassala tomando prioridade a que não fogem nem o homem 

comum, nem as  instituições e nem tampouco as sociedades. 

                  Renovam-se os indivíduos temporariamente para melhor. Sobem à tona dos procedimentos os 

mais estranhos, as idéias nobres de aproximação, compreensão de paz, de concórdia do perdão. O egoísmo 

centrado na indiferença a mais recalcada, transmuda-se no gesto nobre, na solidariedade, no amor. São os 

milagres do Natal. 

                 São aqueles magníficos momentos, segundo Selma Lagerloff, inefável contista sueca, em que 

um sopro divino perpassa dos céus à terra instilando no coração dos seres uma gota preciosa de Bondade, 

momentos esses em que o Salvador se torna um pobre Menino nascido no Presépio. 

                Então, o leão repousa junto à manada; o lobo adormece entre as ovelhas; a serpente deslisa entre 

o passaredo; o salteador respeita o viandante; o orgulhoso volta-se para os pequeninos, o patrão austero 

partilha com o assalariado. Há desses momentos no viver da Humanidade. 

                Adornam-se as cidades, iluminam-se as fachadas, enriquecem-se vitrinas, aglomeram-se as ruas 

no afã prazenteiro das compras, no delicioso encanto do “dar e receber”. 

                Todo mundo se sente contagiado pela estranha magia do Natal. A imagem delicada do Presépio 

irradia lições de simplicidade e de humildade. Nas três figuras ali postadas nasce a idéia sempre preciosa de 

união, de familia, de amor. 

                A própria Natureza se manifesta na beleza das auroras e na luminosidade sem par dos 

crepúsculos macios iluminados pela Vésper irradiante. 

               A vibratilidade do homem se inspira e o mais lindo repositório de emoções enxameia a vida dos 

povos. A Literatura de todo o mundo se enriquece. Os artistas talham os mármores, pintam as telas, 

compõem melodias, arquitetam os templos, e todos, com rara felicidade, valorizam o patriomônio da 

Humanidade  porque Cristo  nasceu. 



              Entre os mais populares contistas do Natal destaca-se Charles Dickens, escritor inglês do século 

dezenove.Tinha por especial devoção escrever a cada Natal, um conto dedicado a seus leitores. A obra 

realista, trazia o timbre de sua formação de origem  pobre. 

              Descreve em suas páginas, os rigores da burocracia insensível e os crivos da pobreza da classe 

média londrina. Nem por isso, contudo, deixa de ter em seus contos, uma nota originalíssima de humor 

alegre e ironia contundente. 

              Tão eloqüentes foram, a seu tempo, as páginas escritas,especialmente as dedicadas às crianças 

desvalidas e infelizes, que influenciaram no plano social provocando a reforma da legislação inglesa sobre 

o menor desamparado. 

              Seus contos de tocante simplicidade retratam numa análise realista o quadro miserável dos 

tugúrios londrinos. Criou, através da Literatura, perfis acabados do Egoísmo, da Cobiça, do Orgulho, 

porém, o universalmente conhecido e jamais esquecido, é o “Scroogie”, personificação do Remorso. 

             Em “Ilustríssimos Senhores”, obra-prima do cardeal Albino Luciani, mais tarde elevado aoPapado 

com o nome de João Paulo I, o imortal Antistite dedica uma página especial – a primeira do livro, a Charles 

Dickens, o  que lhe endossa a imortalidade. Foi o maior e mais sensível cantor do Natal. 
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                                                REALIZAÇÕES    NATALINAS 

 

 
             O Dr. César Salgado, brilhante e saudoso acadêmico paulista, um dia nos visitou e aquilatando 

de um lance o nosso patrimônio artístico-cultural, deixou-nos uma frase que, inserida em nosso já histórico 

slogan citadino, enche-nos de justo orgulho e satisfação : - Botucatu é a Morada da Inteligência. 

                Realizou-se na noite de três do andante, no vasto salão ginásio  da Associação Atlética 

Ferroviária, gentilmente cedido, o Encontro de Corais, realização já tradicional do Departamento de 

Cultura da Prefeitura Municipal de Botucatu. 

               O acontecimento sempre aguardado com alegria e entusiasmo teve o apoio cultural da A.E.D.B. 

Duratex, industria que congrega muitas centenas de operários, a cujo cargo ficaram a ornamentação alusiva 

ao Natal e construção, delicada e artística, do palco para tal fim improvisado. 

              Naquele cenário artístico desfilaram Treze Corais Natalinos propiciando à densa e compacta 

assistência momentos de profunda emoção e grande  enternecimento. 

              Achavam-se presentes as autoridades municipais, Diretores de escolas e Industrias e representante 

do Clero local. Usou da palavra como sempre clara, agradável e simpática, o Sr. Prefeito Municipal, grande 

incentivador das realizações  artísticas  da  cidade. 

              Presença marcante dos quarenta elementos que compõem a Orquestra Sinfônica Municipal sob a 

regência do maestro José Antonio Pereira que numa exemplar colaboração representa entre nós, o 

Conservatório  Dramático Musical  Dr. Carlos de Campos de Tatuí. 

             O programa desenvolvido contou com números expressivos do Cancioneiro Natalino, destacando-

se com grande honra para nós, a Canção de Natal, de autoria de dois botucatuenses : letra de Pedretti Netto, 

e Música do  acadêmico  e compositor Aécio de Souza Salvador. 

             A belíssima canção que se classifica no Cancioneiro natalino, como de cunho religioso-popular, foi 

já adotada em quase todos os Corais nacionais. Ganhou o estrangeiro, tendo sido  inserida na programação 

anual dos Cantos de Natal do The Brinck Church Presbyterian, de New York, o mesmo acontecendo na 

cidade de San Diego, na Califórnia. 

             Há menos de um ano faleceu em New York Irving Berlin, famoso autor de Natal Branco, música 

suave e envolvente, divulgada através do cinema pelo cantor Bing Grosby. 



             Se estamos certa, no gênero natalino popular, o único autor vivo, na atualidade é o Prof. Aécio , 

nosso querido conterrâneo e colega acadêmico. Justo que lhe destaquemos o nome para que bem se 

reafirme, na frase já imortal de César Salgado que somos realmente a “Morada da Inteligência”. 

            De ano a ano, os Corais se enriquecem. Desta vez, para só anotar, um, para incentivo à infância, 

destacamos os “Meninos Cantores da Catedral”, bela obra educativo-religiosa cultural do Revmo. Pe. 

Ludovico Lara Camargo, que tanto tem se esforçado por divulgar, através da Música, as belezas  da 

Religião. 

           Após o lançamento do disco long-playing “Botucatu Reza e Canta”, eis que o dinâmico Pe.Ludovico 

prepara para o ano entrante,  uma outra edição em disco, desta vez só com os “Meninos Cantores de 

Botucatu”. 

           O belo e rico programa ouvido em três do andante, dá-nos uma demonstração expressiva da união, 

do congraçamento ecumênico de nossa gente. Todos unidos para a abertura solene do ciclo natalino da 

cidade. 

           Os números ouvidos, de sério preparo e delicada escolha, salientaram o nível musical de nossa 

cidade. A apoteose final, à luz de velas, cantada por todos os presentes, consagrou , uma vez mais, para 

justo orgulho nosso, a democrática união de grupos e raças, que tanto enobrecem  e enriquecem  a  nossa  

Botucatu. 

           Parabéns aos notaveis regentes e acompanhantes, fatores indiscutíveis do brilho  da festa. 

           Uma vez mais, a participação efetiva da Orquestra Sinfônica Municipal dando-nos o espetáculo 

esplêndido da apoteose final.  

          César Salgado  tinha  razão! 
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                                                        O   CONTO   DE    NATAL 

 

 
              Era véspera de Natal. Lá fora a chuva miudinha do amanhecer recrudescera precipitando a tarde 

que caía. Laura estava cansada. As pernas pesavam-lhe e os pés formigavam nas cômodas sandálias. Ia-lhe 

no intimo um profundo desânimo. O emprego, embora, temporário, impedia-lhe viajar. Deveria manter 

compromisso assumido até o fim do mês. 

                 Isso lhe doía e muito. Trazia consigo aquela formação segura de amor à família, máxime, na 

festa magna do calendário, quando os corações se aquecem ao sopro da ternura, dos carinhos, do amor e da 

amizade. Todos estariam reunidos na casa patriarcal, lá no interior. Menos ela. Desta vez, passaria o Natal 

sozinha. A menos que, por um desses sortilégios de Natal, algo de muito surpreendente e confortador 

acontecesse.  .  . 

                A secção de cristais louças e prataria era ampla, arejada, bem iluminada. Exibia a fulguração das 

peças translúcidas, das porcelanas artisticas e as irisações  do aparelho de jantar cada qual mais belo. 

               Fora contratata pelo Magazine como uma das muitas “free-lancers” para as vendas excepcionais 

de fim de ano. Tinha experiência em vendas e formação anterior. Ademais, bela e elegante, irradiava na 

fisionomia simpática a vida jovem que lhe corria nas veias. No olhar firme e honesto, revelava um domínio 

perfeito de emoções e atitudes. Era eficiente e a Firma o reconhecia. 

              Assegurado estava para o ano entrante o subsidio que lhe facilitaria as mensalidades sempre em 

elevação, da Faculdade. Fazia o terceiro ano de Direito e ia muito bem. Por isso tudo, sacrificara o Natal. 

Telefonara logo pela manhãzinha aos pais. Compreenderam-lhe a ausência. Só não lhe  sentiram a sensação 

de vazio e de solidão. paciência! Passaria sozinha a Noite Santa. O pequeno apartamento agasalhar-lhe-ia 

os cismares e as ternas evocações, pois  era jovem  e sonhadora. 



              Nesse divagar, ia e vinha atendendo às centenas de clientes que se acotovelavam o dia todo na 

curiosa pesquisa de mercadoria e preços. Agora mesmo., tinha à sua frente um suposto “expert” em louças. 

Não era para compra, dissera ele. Estava pesquisando a qualidade de produtos do famoso  magazine. 

            Não se apercebeu, assim entretida, do que se passava ao redor. Alguém, já dentro do balcão 

agarrou-lhe a saia, dizendo : - “ Me ajude! Eles me pegam!” Não teve tempo para nenhuma reação. Os 

policiais já adentravam a galeria. 

           Com fisionomia impassível ela continuou atendendo o cliente que perpassava pela louça estrangeira 

um olhar curioso e inteligente. Ele sussurou-lhe disfarçadamente : “ Cuidado senhrita! Esse garoto pode 

compromete-la! Ela olhou-o numa expressão de medo e piedade : É apenas um garotinho!. . . 

            Há momentos em que o senso comum e a entranhada bondade humana acertam-se num relance e 

convencionam agir juntos. Com olhares de mutua compreensão continuaram o diálogo : Esta, senhor, é 

uma coleção Hutschenreuther, diretamente importada. É artefato legitimo, da mais autêntica fabricação. A 

pintura é feita a mão. “ E o preço?” “Justifica-se : vem da Casa Dorschner, diretamente de Selb, na 

Baviera”. 

            Enquanto dialogavam, o molequinho maltrapilho, molhado até os ossos, agachado e expremido 

num canto do balcão, olhava-a com olhos suplicantes. Tremia de medo e de frio. Voltando-se de um lado 

para outro, ela sussurrava-lhe ríspida e nervosa : “ A policia está revistando tudo. Se te pegarem, não 

respondo por nada!” 

           Silêncio, senhorita! Continuemos o diálogo. Como pôde esse garotinho entrar sem ser obstado pelos 

guardas? Sujo e molhado . . . Ninguém o viu? 

           As outras vendedoras reclamaram : - Você está louca! Se a policia o encontrar você vai parar no 

Distrito. E nós aqui? “ Fiquem quietas e continuem o trabalho! 

           O cliente insistiu : - Conhece o garoto? Sim. É uma das mil criaturas que enxameiam as ruas 

esmolando. Explorada pelos pais. É arrimo da família. Dorme no viaduto. Dou-lhe toda tarde um lanche. É 

por demais conhecido dos funcionários. – Mas pode ser um pivete! A senhorita  se arrisca? No intimo, 

admirava-lhe  a coragem. 

           O policial achou-o. Houve tumulto na secção. Laura compareceu no Distrito. O cliente ocasional, 

impressionado com a atitude justiceira da jovem, prontificou-se a ir também. O delegado do Plantão 

demorou a atendê-los. 

           Foi uma surpresa para Laura. A principio,  na meia-luz esfumaçada do gabinete, mal reconheceu-o 

por trás dos óculos escuros. Foi ele quem a reconheceu primeiro. Era seu professor na Faculdade. lecionava 

Direito Civil. Que faz a senhora aqui? Fui arrolada num tumulto  no  Magazine! 

            O policial que os acompanhara explicou o caso : trombadinhas assaltaram, feriram e roubaram na 

rua. Depois fugiram. O pequeno era suspeito. Laura deu seu testemunho. O cliente confirmou o que vira. 

            Entre os mil casos de trombadinhas, o delegado considerou a impossibilidade de autuação. Não 

houvera flagrante. Ademais, olhando Laura com benevolência, determinou-lhe : “Leve o malandrinho para 

sua casa e dê-lhe de comer! .  .   . 

            Laura não fez outra coisa. Improvisou-lhe com chort usado e blusa, um pijaminha. Submeteu-o a 

rigoroso banho, e levou-o à mesa. Limpo e vestido, o moleque exibia um rostinho extremamente feliz. 

            Pelas onze horas a campainha soou. Era o cliente da tarde. . . identificou-se : jornalista do Rio em 

estudos na Metrópole. Trazia um ramo de flores e um bolo de nozes. Não quis passar ao relento a Noite de 

Natal.  

           Aquela foi, sem dúvida, na imensa metrópole, a mais tranqüila e humana  das  Noites do  Advento.  

Milagre do Natal. 
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                                              FELIZ    ANO    NOVO 

 

 
                 Estamos chegando ao final de mais um ano. Na longa escalada de tantos outros, chegamos ao 

fim. Desta vez, para encerrarmos também mais uma década. Mil novecentos e oitenta diz-nos adeus e se 

projeta para o Infinito. É uma página a mais da Vida que se vira e se vence. Demos graças a Deus! 

                Que nos deixa, a cada um de nós, essa década vencida? O gosto acridoce da luta de cada dia. As 

contingências do viver. Momentos de tristezas e como nos marcaram! Instantes de alegrias, de 

entusiasmos, de conquistas, de sonhos, de desiluções. Mas sobretudo, as perspectivas dos dias que virão! 

Ainda, para a humanidade, as “esperanças vão conosco à frente”,como diz a poesia parnasiana. 

               Na década promissora de noventa, o amanhecer se nos afigura esperançoso. Há alentadoras 

promessas de paz universal. É bem certo que essa paz não a conquistam os homens sem sacrificios. Há 

batalhas heróicas aqui,  ali, no esforço sobre  humano da luta pela liberdade. 

             No imenso cadinho humano há escasses e fome. Há domínio e escravidão de povos. Nos altos e 

baixos das regiões terrestres há a grita gemente  da  miséria e  do desvalimento. 

            Nações pobres e sub-desenvolvidas lutam pela sobrevivência e pela emancipação. No entanto, 

entreabre-se uma perspectiva esperançosa de melhores dias para todo o orbe. Quebram-se os grilhões que 

manietam os homens sufocando-lhes a liberdade. 

           Cada vez mais se afasta pela melhor compreensão entre os grandes, o espantalho assustador de um 

hecatombe universal. Lenta, porém, gradualmente, firmam-se as grandes potências no sentido do 

desarmamento  nuclear. 

            A Ciência avança em todos os sentidos na luta sem tréguas contra os grandes males da saúde. Há 

promissores acenos de conquistas definitivas. Os grandes organismos internacionais avançam sempre no 

sentido de levarem às populações desvalidas e desamparadas, o incentivo contra a fome, a miséria e o 

abandono. 

            O espetáculo indescritível da queda do Muro de Berlim e a grande vitória deste fim de século. Não 

se trata tão somente da reunificação de um povo irmão separado pela férrea delimitação de um muro. Trata-

se e sim, da queda da prepotência do poder político que asfixiava um povo livre. 

            Mas sobretudo, a grandeza de uma aproximação  inédita. A visita oficial de um Chefe de Estado 

ateu ao Vaticano. Quando em dez de Dezembro corrente, Gorbachev visitou S.S. João Paulo II, algo de 

muito grande, de  imensamente significativo acontecia para a inteira humanidade. 

            Caia por terra toda uma filosofia ateísta de setenta anos vigorantes e encerrava-se um dos mais 

lúgubres e terríveis capítulos da História da Humanidade. 

            Essa é  a grande luz que iluminará o longo túnel que levará os povos para o terceiro milênio. Contra 

todas as ideologias, contra todas as filosofias malsãs interpostas para a felicidade do homem, uma só luz 

iluminará os destinos do mundo : a Fé imensa e profunda, dentro dos princípios  imutáveis  do  

Cristianismo.  
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