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3.1- CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A CASA DE CARIDADE DE PARAÍBA DO SUL. 
1872-1943. 



Parahyba do SUl9 12 de OUtubro de 1933. 

Exmo. Snr. Dr. D1rector do "JORNAL DO BRASIL" 

-saudaçoes. 

" L - no V0880 concei.k,uadiss1mo jor
nal de 10 do corrente, na s cçao ''Galeria ~a
cional" a b1ographia ao .aarao Ribeiro de Sa. 
como .§.e verificam na mesma varias aff1rmat1-
vas nao fidedignas, e sabendo ser o ''Jornal 
do Brasil" grame cultor da verdad , t.omo 
liberdade de dirigir-vos estas 11nhás 
as quaes solicito-vos as preciosas at aço s. 

Estando eu a collecc1onar dado 
para gue ae escreva a H1storia de ParabJ 
do SUl nao posso deixar em protesto l 
del1da~e com que se houve a referida cçao . 
do vosso jornal, já para eV1 tar a d1VUJ.gu m 
erros~ já para que se faça justiça a quem de 
d1re1~o a • 

_ ao quero em absoluto nega YB 
lo r ao Bar ao Ri beiro de Sá, homem ilo o 
trabalhador q e multo fez por Para o 
SUl e principalmente por~ Casa· de c da 
de, da qual, entretanto, nao foi o ~ndador. 

penas contesto, com as provas na mao, algu 
mas notas de sua biograph1a, como passo a 
expor: 

o ve~ade1ro 1deal1zador e funda 
dor da Casa de Caridade, de Parahybl do SUl, 
foi o Dr. Leandro Bezerra Monteiro, que con 
scegnduiu o preRci

1
osNo e 1ne«ualalll.vbel con

00
curs

4
o da 

o essa do o ovo - na m er a 188 a 
que edeu á casa de ~ar1dade a totalidade 
àe ~nos da povoaçao {hoje 2• distr1ct.o) 
de Entre-Rios; 

O serv~Qo de abastecimento d'a
gua potavel foi !e~to quando era presidente 
da Camara de Pa'rahYba do Sul ·O Dr. Josê Gon 
çalves V1riato àe ~deiros - 'cearense de 
cUltura jur1d ica inaoumnm' .. 

_o Tbeat~o locai foi feito por 
meio de acçoes, planQ e.ase sob a responaa 
bilidade de uma comm.ssao composta de d1ver 
sos membros, -entre oa . qua s contavam.-se P -
reira de Lima e Joaq Dias da Rocha, obra 
ess~ que~_nao resta ida, ~ito recebeu do 
Barao ioeiro de Sá, bora nao tenha sido 
elle quem 'mandoa 1 tar o ed1fic1o do the 
atro; · 

-segue-
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continuaQão (3} 

''Pedro II'', Ceará - Fortaleza - de 6 de 
Maio de 1883: 
"t nossa eolumna de honra ê hoje enriquecida 
com o no do nosso illustre amigo compro
vinciano o Exmo. snr. Dr. Leandro Bez rra 
onteiro'' "• •• Na ha muitos dias que, destas 

me~mas column~ public os a autorizada op1 
nlao da redacçao do Jornal do Commerc1o, do 
R1o 1 em que occupando-se aa Irma.ndad d N. s. aa Piedade da Parahy do Sul e da q 1 
ê digno Provedor o ill tre Dr. Leandro Bl 
zerra Monte1rot foi e t qualificado de - Be 
nemer1to a Pa ria e da Humanidade - p lo 
relevanti imos serviços que h.i prestad 
ca&lZB da pobreza e da 1nstrucoao". 

"0 Munici io", de Vassouras, de 13 de 
Junbo de 190? -
''Em 11 do andante completou a avantajad i
dade de 81 annoa o Dr. Leandro zerra on 
teiro". ''• •• Poi o Dr. Leandro Bes rra on 
telro quem fundou a benemerita 1nst1tQ1qao 
da casa de caridade de Parahyba do Sul, cuJa 
pJdra fund ental fo1 as entada ~ ae J 
lho de 1880 dla em que a Igreja COliii~~Jra 
Santo I~clo de Loyola. Foi elle ~ 
attendendo ao granà prestigio que d am 
o posto de ~hera do Partid~ Conser~ r, a 
1m ntado a1fida pelas relaçoes de am1 e 
ticula que mantinha com a ex- am1lia Dnpe 1-
al, conseguio certos favores nob11 bicos 
que re ~aram b n t1cio da nascente. ln 
tituiçao que ta~os serviços vem pres~ando 
desde sua tundaçao atê hoJe'. 
''Sem vaidades qualidade esta de que ra 
1nteir ente ~espido, foi-lhe offerecido e 
logo regeitado o titUlo de conde de Piedade''· 

Nesse mesmo jornal to1 publicada a po 
aia homenagem, do poeta suleparahybano Cal 
ao Ribeiro dedicada ao ''Dr. Leando Bezerra 
onteirod fundador e aus outros benemeritos 

da Casa ~ Carid de'' . 
"0 Imparcial" d Parahyba do Sul, de 

23 de Novembro de , cuJo Redactor-Che 

~ro~~~ago~rõa~~nrj~~si~ã~d~~~~:8~a::r~o: 
ncom a idade de 85 anno falleceu no dla 1.5 
do corrente em N1ctheroy, victlmado por uma 
ayncope caraiaca, O venerando cathol1CO Dr. 
Leandro Bezerra onteiro. A ~prensa local 
deste municip1o commetterla -~ve falta e1 
ao noticiar e te fausto acontecimento nao 
salientasse Q serv1ços~elevantea que o sau 
doao ino restou nao s6 ao nosso Mnn1ci 
p1o como ao s inteiro pela attilude 1nde 
pendente a a na celebre ~ueatáo Relig1 
osa._ o~Ch1sta e catholico de fundas con 
vicçoes, nao adher1u á Re ublica como tantos 
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outros e defendeu c9m inepvel ardor a 48-Ua& 
da Igreja por occaslao da celebre queatao dos 
Bispos1 o par asstm dizer, o unlco pre 
sentan~• da Naçao que oueo~arra tar o e 
poder dq 1• Rio Branco, entao presld nte do 
conselho de in1stro. Nesta l9Qal.1dad com 
a iDfl nela aue areia no anima da Yeneranda 
condes a do Rio Novo lo eus nobres senti 
mantos de caridade christa, conseguiu d x
celu mat.tona coneiderav 1s donat1Yo par a 
conatruc~o dt ed1fic1o do As~lo N.s. da Pia 
dada e nao s6 d lla como de outros muitos pres 
t~osos parahybanos obteve aux1lios para aqual 
le J'sid'iatam que constituiu seu ma o o 
o o. o com os olhos marejados da J.acr1-

maa que o Dr. rra, pos uidor de no e 
delicado coraçao, recebeu a noticia do falle 
cimento da benemertta condessa, occorrldo 
Londres, e jã sentia duplamente tr1st ao 
pensar na 1mpo s1bil1dade de levar por deant 
aquelle patrl tico intento, quando, pela r 
tura dp testamento da flnaaa, se torno c 
c1do o mais ballo rasgo que e pr ti n' 
~· es t po com a constituiçao do patr1 

c d Caridade ••• " 
"• •• e fo1 evldo e élu 1 v ent ao 
nho q1lev1 eram tomar C.Q.nta do nosso 
valorosas Pilhas de Sáo Vicente de . 

o "Jornal elo Brasilt' de 15 d ctwmbro 
de 191~, pela brilhante e lnconfundtvel penna 
de Carlos de Laet: · 
''A 1.5 de Novembro d allecia no Pon ca, 
arrabalde da v1s1nha cidade de 1cther , es8e 
brasileiro 1llustre que foi o Dr. Leandro Be 
zerra onte1ro. "~wlnd o entre festej()o, sal 
vas e foguetes

1 
galas a apparatoa, es~ o mun 

do off1c1al ce ebrando as bodas de pr e 
publ1c~~ peço venia para conduzir o leitor 8 
ao tumw.o uas1 eaq\lec1do dess gralldecatholi 
co e convicto monarch1sta... ''•• ~ ad o-
gado; fizer~ o reador e Prestdent da ~ama 
ra MuniCipal. rendo correspoDd r a o 
honrosas a1st1ncçoes ... fundo . lla na p 
ba do Sul. a c d (.;&r1d ade a o Asylo • 
Se~ora da Pie ad • " n. • • nome f nl o 
a tão se poz a destaque, e foi o da Cond 
do RiO NOVO''. 

E', po4s, 1nd1scuttvel e tnc~ 
testavel a aff1~ o digo, a affirma 
de que foi a Dr. Leandro Bezerra Monteiro a 
prtnc1 al f1CU a, o 1nconfund1vel e tnes~u 
ciY 1 undador d onwnental obra christi, 
real.iaada em rahyba do Sul, em 1883 a 
Ca de ~arida e. 
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e v 1 que o Barão Ribeiro d Sá 
precioso e incaneavel batalbador. 

Paz- m1 t r o Jornal do Br 11'' r conalde
rar o rro q e pe obre a hl torta d Pa -
bzba d Sul, que nlaao va Jus ic;a ás trad -
c;oe da t r e á m orla dos que po d 
ram as a do u corpo 1to de ·-·· 
lnt lllS no s creadoras. 

Grato p la Justa acolhida que terão 
ta cio as 11Dba , 

o asa1duo leitor, 
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