
600.1 

TST- 753005601 

2.3- RECORTES DE JORNAIS SOBRE A CASA DE CARIDADE DE PARAÍBA DO SUL 
1943-1973 



e, 
GO 'ERNO E C n,_ 

DO DEPU'l'ADO BEZERRA DE MENEZES I .u •• CU~lVO, 
O depu do In B ra ndio ocorrido Em~r~ta 

de Menezes, representante do ção foi fundada pelll 
PR na A scmbléia Leg1 Iat1va, Dl'putado Leandro 
pronunciou, hà dta · t:-

putado Bezerra de Menezes 

1.500.000,00 para a reconsLru
cão do A Uo N.S. a Piedade, 
de Paraiba ul devorado 

e1 s h 

i vemos 
ma pu

m do eme 
Miguel 

do auxilio 
o Asilo 

ua m agem, salienta o 
-d1gno Governante, testemu
nhanln o que afirmo: ''Foi um 
doloroso fatú. que repercutiu 
na ilustre Assembléia através 
do senUmel}to de pesar mani-

f€:stado pelos senhores Depu
tados". Por-tanto, o apelo que 
daqui dirigimos, através do vo 
to unânime de todas as ban
cadas, para que fossem socar

crianças de Paralba 
ue ficaram ao desa 

sentrr, pe soalr.1ente, a nec -
sidade do am ... ilio, prestou, êle 
propno, sua assistcncia as VI
timas do incendio, quando em' 
visita a Paraiba do Sul. 

• 





R. DI CARVALHO 



·parlamentar 
oomeatou o faeelculo ·~ 

,. tundaçilo• do Dr. 
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~·~~ li-'iilêir· lo;ttograliei;~"'ap;·....._,~..,....~~m~e=~. -=o,...ee~n~a'!:."!v~~~lõ~- llt"....,.. 
beiro de Si, como fudaclOr àquele tMtàbelechaénto. P•a 
prove.-lo, c andou aoe be~t com Teom Dutta• ee~ do 
Dario, ~do"'le nu l'loru, que DI~ wlo Ft~ JPU 
um trüt4 Amoat.o~do ~ _.. e ~ntr-di~. .. . 

U...JPllcc. a~nt• novo apr~ ~ e'f'encle4 
e pubUelüia-lhe a cópia fotoatádca. FI-lo; fi!Clàrec4 l om 
fanta lnpàuldacle, •para AQUELES QUE TEM ESCRttO . 
ARTIOOS EM JORNAIS AVULSOS, qne se acham em meu 
poder-e nunca mereceram nem merecerlo reapolta de IDi· 
nha parte,-e que PRETENDERAM.r.NOMEAR O SAUDO·. 

· 50 DR. l.EANDRO BEZERRA Mdi'EIRO COMO fUNDA· 
DOR DA CASA DE CARIDADE (pag. 62). 

Exaudnemoe o docuultmf:Qa: que faria cl\lar ceut e terh. 
'l'ra&a-le de uma c..n. elo Dr. • Lean::lro Bezerra· Mon

teiro que, vivamente lutereaeado pelo êxito da Caea que 
fundou, acompanhando-lhe, paternal e c&rlnhoiamen", os 
paasos, de Nlterot, aoa 7 <te ll'oTerelro de 1'9041 ae dirlje ao 
filho do Barãt, animando-o ooutln.uar como vice-provedor 
-ueciclo de ai ·meamo, iucapaz de fazer.ae «Homero d 

Wad••· Tieando bamPl.liJJr uma tdtuaçlo, extlaguJt 
· ~tb\noulae, e~tora a valdltde de urn filho, dizendo, numa 
dttmon&traçflo iueouiToea de mbdestia. que, c~DfO 4 obra 
da Casa de Oaridàde ninguem foi maia que o Barlo:~~, 
· Em face <!,a.s ctfcunst"nct• apontada , dilae tudo itso, 
mas nAo llfirmau, de mfldo algum, que o Bari11 era o fnn
dador . •• cofaa muititahno diTel'ltt. 

· A carta nlo aey-va para contrariar a.quelea que, reite .. 
rada, jucta, exata e irretorquivelmente, têm apont~rJo o Dr. 
Leandro Bezerra Monteiro como fundador da Casa de Ca· 
rid&de, 

Elucidemos o asaunto 
De fato, atá oa pilherio a •dooumentoa tranacritoa• na1 

murcb!llimaa e 1eteetaveis cF!o1es o Flores" dlo-nos Cllll· 
ta ele que o Barlo esteve encar1'eg4do de dirigir a cont 
clusao das obras de const,uçao da Cas(,l. . 

"l'enho em mloiJ cO /!leitor~, ano Ir n. 16, da Paraby. 
ba co Sul, de 13 de ,Janeiro de 1M81. Nele, eoaetf\ a nott. 
da da r~unUtJ de 7 de Janeiro daqlteJ"! ano d~ Oimara Mu· 
Bicipal-:co Sr. SllviG Diniz Gonç:ilve!, pedindo a palavra, 
~dio qqe. ae conaiguaaae na acta um VOTO DE LOU
VOR a~ ex- presidente Dr. Bazerra peles aerviçoa que ti· 
nba preatadó á municipalidade no quatriennio findo e SO· 
BRETUDO PELOS ESfORÇOS EMPREGADOS PARA LE· 

. VAR A EFEITO A CONSTRUÇÃO DA CASA OE CARI· 
DADE.» 

Lê.ae, ainda, Jlo jornal que, por proposta do Dr, Be· 
zerra, ficaria ENCARRfOADO DA ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA o vereador ltligaellübelro ele Sá. Dai o alvará, ele 
10 do Maio de 1881, pe~o qual a Oamara de Parahyba c;lo 
Sul con!Jtitutu o Bara.o, «eeu b9etant9 procurador, como en· 
carregado de dirigir as obras de construção da 03sa de 
Oarida.de, para fi fim especial de contrair um empreettmo 
de _.inta contns de réis, parf.\ a CONCLUSÃO DAS RE· 
FERIDAS OBRAS {Floree a P oree, pa,, 189). 

Portanto, em 1881, q'Qanda Ribeiro de 8á foi enearre. 
p'tto da CONCLUSÃO DAS OBRAS d~ Oaea de Caridade .•• 
o verdadefro fuad .uto.r, Dr l.eandro n~rra Monteiro, era 
lô~a4o, publica e .of'ei&lments~ pelol esforços empregad.ol 
nnd• anoa an ~ p~r }11\,-JU' a etdto a coDWUtio da Caea. 
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~"'""' alo pãair lil r l"ff CSiplélit; 
lDtli ·••~em de6amentoa:t (pag. 161). . no Dr. LeaalldJl"O 
Belletl~a Monteiro, o verdadeiro fun~ .<la Casa de Cari-

da Parahyba do Sul, e lastima~'Od6t à mingua 
de biogtafa-lo (pag. 119). 

Kas, Santo Deus I ~~e baee se al!cer'!.am oe.... tala 
fragmentos havidos, pelo ._.ary.or apenas, por ~hiatorlcos• ? 
B'acilüno Indica-la. · 

9 autor pretendeu provar que Ribeiro de Sá é o fun
dador dá Casa de Oarldad~ invocando umq.pelo {doc. 1, 
pag. 187-138) com asainatur~o Dario, que aeaim princi
piai «TENDO A CAMARA PARAIBA DO SUL, da qual 
faço parte, como Vereador a numero, DADO PRINCIPIO, 

I H·A ANNOS, A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE CA
RIDADE, NA CIDADE DE PARAHVBA •.• • Como ae vê, o 
Barlo nlo etC!)Ildeu a realidade_. que a cegueira apatxo .. 
1lada do autor quiz, em vlo, ocultar. 
:.: ' Pretendeu prova-lo, parece lncrivel, trasladando J?ar& 
o Uvro um Alvará (doc. 2) da Oamara Municipal da Pa
rahyba do SUl, que constituiu o Dario, como encarregado 
de di,igir as obras de construção da Casa, seu bastan
te procutador com o fim esfJBCÍill de contrair um em
preatlmo de trinta contoa de r·eia, para 4 conclusilo das 
'tfsrldGs obras-. um outro (doc. 7) e que foi -c,P.Diti· 
tuido procurador esf!ecialmente para contratar os SBr• 
fJiços de quars11ta libertos». . . Nilo é aó. ·Pretendeu pro .. 
va-lo. eurllm, transcrevendo, para impreaetonar ledorea ia· 
cautos e deaatentot, inumeros rsdbos pauados ao Barllo, 
na qualidade de •administtadot da~Casa de Ca,tdade-. .•• 

Afloal de contas, oi rldiollloa cdocumentoa• tranaerl· 
toe em •Flores e Flores•, para que servem? Tbeophilo Da· 
tra, :!ando a mio á palmatória, nlo póde ser maia honueto 
nem maia explicito, quando escreve : 

•O BARÃO RIBEIRO DE SÁ, além de concorrer com 
quantioaaa importanciaa para a foadação do Aeylo, TOMOU 
PARTE ATIVA NA SUA CONSTRUÇÃO, COMO CONSTA 
DOS PAPEIS APRESENTADOS• (pag . 162). Aqui está a 
verdade. Pelo menos neste período a historia foi respeitada. 
Por isso, pelae importanciaa que ofereceu para a fundaçtô 
dO\. e.Aiül_0\48-i'olla ,Be&IMra 4a Piellasle1 vul(IIUG&Ii'~ •e· 
nomlnaB Caaa de Caridade», pela parte ativa que to u 
como encarregado de sua construção, recomendou-ae o Di· 
ri<; Ribeiro d.., Sá á gratidlo geral. .Mas. dai a fundador 
vai uma légua ... 

O autor de •Flores e Flores•, ele proprio hicida e tex
tualiaaimamente, afirma, penltenci~ndo-ae (Deus que lhe 
perd6e J) da ccanoni.zaçlo• preeipitada : 

. cA IDÉIA DA FUNDAÇÃO DE UMA CASA DE CA· 
RIDADE NÃO TINHA POR AUTOR RIBEIRO DE SÁ• 
(pag 139) 

Oonseguintemente. o livro •Flores e Flores, modelo de 
incerteza e contradlçAo, com que Tbeopbilo Dutra preten-

1 

c:! u provar que o Barlo Ribetro de Sá, foi fundador da 
Casa de Carlda~e de Paraiba elo Su1J convence de que- o fun· 
datior foi outro. . . Saiu oulátra o tiro do autor. . . Co· 
mo demonstrarei, a fundaçlo é devida, lrrebatl-
v•·ls. irrecuaavela e as provas, ao D~. ·Leandre 
BPzerra Jrlonteiro. .. 




