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Havia, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um an-
tigo costume de recordar e homenagear, na última sessão regular de
cada exercício, os consócios falecidos naquele ano. Era atribuição do
Orador Oficial proceder a essa fala, que começava normalmente pe-
los mais jovens e ia seguindo, por ordem de idade, até os mais idosos
falecidos. Além de merecida homenagem aos ausentes, tal sessão
constituía sempre um momento reflexão, para todos os presentes.

Desejando de alguma forma resgatar esse salutar costume, que
caiu em desuso entre nós, aqui venho lembrar, com saudade e gra-
tidão, quatro grandes vultos que pertenceram às fileiras do IHGSPe
nos deixaram nos últimos anos.

Pe. José Affonso de Moraes Bueno Passos (1924-2007)

"Fugit irreparabile tempus" - escreveu, com toda a razão, Vir-
gílio. O tempo, de fato, foge irreparavelmente, ele voa. Parece que
foi ontem, mas já se completaram 6 anos do falecimento trágico,
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ocorrido no dia 6 de julho de 2007, do nosso querido amigo Padre
José Affonso de Moraes Bueno Passos, que residiu nos últimos anos
de sua vida em Piracicaba, no Lar dos Velhinhos.

Ele se dirigia de automóvel para São Paulo, onde iria fazer exa-
mes médicos, quando, na Rodovia Bandeirantes, perto de Campi-
nas, seu carro chocou-se com uma carreta. Padre Passosteve morte
instantânea e foi sepultado no dia seguinte em São Paulo, muito
cedo, sem que seus numerosos amigos pudessem ser avisados e
chegar a tempo.

A velha frase latina lide mortuis nisi bomum" geralmente se en-
tende no sentido de que, a respeito de mortos, somente se deve
falar bem, esquecendo suas falhas e defeitos, pois diante da majes-
tade do mistério chamado Morte, tudo o que é menos nobre desa-
parece e, na ótica dos conhecidos de um falecido, somente perma-
necem as lembranças benévolas e favoráveis.

Isso é verdade para a imensa maioria dos finados. Mas há, tam-
bém, casos muito raros de pessoas falecidas que tiveram vidas tão
exemplares que, ainda que se quisesse procurar nelas defeitos, es-
tes não seriam facilmente encontrávels. A tais pessoas privilegiadas
também se pode aplicar o lide mortuis nisi bonum", mas a um título
diverso do comumente empregado: delas, não se fala mal por falta
de matéria, e não apenas por respeitosa condescendência.

Um desses raros privilegiados foi, certamente, o saudoso
Padre Passos.

Ordenado sacerdote em Roma, em 1950, doutorou-se na Uni-
versidade Gregoriana com brilhante tese de mais de 1.000 páginas,
toda escrita em latim, sobre o pontificado de Bonifácio VIII. Retor-
nando ao Brasil, exerceu atividades sacerdotais na Arquidiocese de
São Paulo, e chegou a titular da importante paróquia de Nossa Se-
nhora do Brasil, mas foi precocemente aposentado em 1968, por
graves problemas de saúde.

Os problemas de saúde, aliás, o acompanharam desde a ado-
lescência. Os médicos diziam que ele não chegaria aos 30 anos de
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idade. Seu pai, também médico, faleceu por problemas cardíacos,
sem ter chegado à casa dos 40 anos.

Se não fossem os problemas de saúde, Padre Passos por certo
teria chegado a bispo ou cardeal. Pouquíssimos membros do Epis-
copado atual, aliás, têm uma cultura como a de Padre Passos, que
até à morte foi consultor e parecerista de muitos bispos amigos,
que recorriam a suas luzes para a solução de problemas teológicos,
canônicos ou morais complicados.

Embora cardiopata e considerado inepto para o duro trabalho
paroquial, Padre Passos, extremamente ativo, continuou trabalhan-
do e iniciou tardiamente sua carreira, também brilhante, como do-
cente universitário. Conquistou mais dois títulos de Doutor, e foi
durante muitos anos professor de Arqueologia e Antropologia na
USP e em outras universidades. Realizou trabalhos arqueológicos
em sambaquis e especializou-se em Pré-História do Brasil. Como
cientista, marcou época e teve numerosos discípulos que hoje le-
cionam em várias universidades.

Pouco antes de falecer, já com 83 anos de idade e tendo pas-
sado por mais de 15 cirurgias, algumas das quais muito sérias, Pa-
dre Passos ainda trabalhava. Como sacerdote, orientava espiritu-
almente a muitas almas e visitava enfermos. Mais de uma vez tive
ocasião de acompanhá-Io em visitas dessas. Como professor, ainda
participava de atividades na USP,orientando teses, participando de
bancas examinadoras e acompanhando com interesse as principais
revistas de sua especialidade científica, de vários países, para man-
ter-se atualizado.

No Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, era um dos
membros mais antigos e benquistos. Nas reuniões da Diretoria,
quase não falava. Ficava modestamente em seu canto. Sabia ouvir
e estimulava a todos nós para que falássemos e manifestássemos
nossas opiniões. Só quando instado manifestava seu modo de pen-
sar, fazendo-o geralmente em frases curtas, quase lapidares, cheias
de bom senso e sabedoria, indicando soluções definitivas. Nas horas
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difíceis, era sempre a ele que recorríamos. A Dra. Nelly Martins
Ferreira Candeias, Presidente e salvadora do Instituto, perdeu com
o Padre Passos seu mais leal e sábio conselheiro.

Em Piracicaba, Padre Passos telefonava-me com frequência,
para tratar de assuntos do Instituto ou, apenas, para conversar.
Cada conversa com ele era, para mim, uma verdadeira aula.

De tempos em tempos, ia a São Paulo, conduzido no automóvel
que sua irmã Vara, religiosa da Congregação de São José, mandava
para transportá-Io. No caminho, parava sempre perto de Campinas,
para comprar as frutas requeridas por sua rígida dieta alimentar e
também, pitorescamente, para fazer sua "fezinha" numa agência
lotérica. Depois, prosseguia viagem até a Capital, onde tinha um
apartamento no bairro de Pinheiros.

Foi numa dessas viagens que o Senhor o chamou a Si. Que Ele
o tenha em sua companhia! A todos nós, que tivemos o privilégio
de ser seus amigos, ele deixa um grande vazio. E muitas saudades.

Hernâni Donato (1922-2012)

Já conhecia Hernâni Donato por suas obras e por sua fama des-
de os anos 70, quando comecei a frequentar o arquivo e a biblio-
teca do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, mas somente
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tive o privilégio de conhecê-Io pessoalmente em agosto de 1994, no
dia mesmo em que ingressei neste Instituto.

Hernâni estava, então, iniciando seu primeiro mandato como
Presidente da associação. Antes dele, fora Presidente por oito anos
o saudoso e sempre querido Or. Lycurgo de Castro Santos Filho, que
tinha adotado por norma geral não admitir novos membros durante
sua gestão, por entender que o Instituto estava com número exces-
sivo de sócios. Preferia esperar que o curso inexorável do tempo
fizesse sua ceifa inclemente, para que somente mais tarde, na admi-
nistração seguinte, pudessem ser feitas novas admissões.

Logo que Hernâni Oonato assumiu a presidência, abriu a possi-
bilidade de novos ingressantes. Foi então que me convidaram e tive a
honra de adentrar esta Casade Cultura paulista e.brasileira, integran-
do a última leva de membros admitidos ainda no primeiro século de
existência do Instituto, que três meses depois atingiria o centenário.

Na cerimônia de recepção dos novos membros, o que cha-
mou a atenção de todos os presentes foi o modo ao mesmo tempo
formal e digno, mas acolhedor e quase diria carinhoso, com que
Hernâni apresentou cada um. Foi então-que se revelou, diante dos
meus olhos, sua faceta humana, afetiva e familiar.

Hernâni presidia a Mesa, e ao chamar cada um dos admitidos,
fazia uma breve exposição dos motivos pelos quais estava ingres-
sando no sodalício e o que o Instituto esperava de cada um. Éramos
uns 12 ou 15 novos membros. Fizeram parte dessa turma o Prof.
Aziz Nacib AbSaber, o Prof. Crodowaldo Pagan, a Profa. Maria Luiza
Marcílio, o Prof. Regis Ouprat - nomes de primeira grandeza na USP.
Entre os do interior de São Paulo, recordo o Or. Pedro Paulo Filho,
de Campos do Jordão e o Prof. José Chiachiri Filho, de Franca. Re-
cordo ainda que os dois mais jovens admitidos eram o Maestro José
Carlos Amaral Vieira e eu. Infelizmente, não recordo de momento
os nomes dos demais.

Impressionou a todos a minuciosidade com que Hernâni se re-
feriu a cada um - desde os grandes até os mais modestos e jovens
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como eu - demonstrando conhecer bem os currículos de todos. As
apresentações foram pessoais e individualizadas, sem nada de ge-
nérico ou estereotipado. Não utilizou nenhum clichê, não fez gene-
ralizações, não se limitou a fórmulas vazias.

Nada disso. Sua apresentação era singela, substantiva, direta,
mas, como disse, minuciosa e exatamente adequada ao perfil de
cada qual. Cada um de nós se sentiu conhecido, avaliado e estimu-
lado pelo nosso Presidente. Essa nota humana, afetiva e até senti-
mental de Hernâni ficou patente a todos os presentes.

O ponto alto da sessão, pela sua carga dramática e emocional,
foi quando José Chiachiri Filho foi tomar posse. Sendo deficiente
visual, dirigiu-se até a mesa conduzido pelo seu filho, então adoles-
cente. Nas breves palavras de agradecimento que proferiu, lembrou
que, trinta e tantos anos antes, quando ainda tinha uso da visão, na
mesma sala conduzira pela mão seu velho pai, também deficien-
te visual, quando este tomara posse no IHGSP.E concluiu dizendo
que esperava que seu jovem filho seguisse a tradição e merecesse
tornar-se, ele também, membro do IHGSP,mas que ao tomar posse,
algumas décadas mais tarde, estivesse com visão perfeita e não pre-
cisasse ser, como o pai e o avô, conduzido por outra pessoa.

A cena era realmente impressionante. A comoção foi geral.
Hernâni chegou a ficar com os olhos úmidos.

A dimensão humana de Hernâni, profundamente afetivo com
soem ser os latinos em geral e os italianos em particular, marcou a
sessão. Essa mesma dimensão sempre a senti muito presente, nos
incontáveis contatos que com ele tive durante quase duas décadas.

Hernâni era um amigo, um conselheiro, um mentor. Incentiva-
va os mais jovens. Estimulava-os. Nunca deixava de ter para todos
nós uma palavra de orientação, de estímulo, de apoio. Sabíamos
que com ele se podia contar, nas boas e nas más horas.

Depois de muitos anos de convívio quase diário, mudei-me
para Piracicaba e, desde então, os contatos foram mais raros, quase
somente por telefonemas. Nos últimos sete anos de sua vida, creio
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que somente três ou quatro vezes estivemos juntos. Mas em nada o
teor da velha amizade com que ele me honrava se alterou.

Foi, por isso, com uma tristeza muito grande que soube de seu
falecimento, ocorrido no dia 22 de outubro de 2012. Foi o nosso
comum amigo Prof. José Carlos de Moura que, telefonando para a
casa de Hernâni na manhã daquele dia, ficou sabendo que este aca-
bara de falecer no hospital, e logo em seguida me avisou.

Laconicamente, assim rezava a notícia divulgada pela imprensa
no dia seguinte:

"Morreu na manhã desta quinta-feira (22), no Hospital Sírio-
-Libanês, em São Paulo, o escritor, historiador, jornalista, tradutor e
roteirista Hernâni Donato. O autor será enterrado nesta sexta-feira,
às 10h, no cemitério Gethsemani, no Morumbi. Ele tinha 90 anos e
ocupava a cadeira nQ 20 da Academia Paulista de Letras."

Soube de mais pormenores por sua esposa, D. Nelly Donato.
Três ou quatro dias antes do falecimento, Hernâni recebera, na UTI
do Hospital, a visita de seu amigo D. Fernando Figueiredo, Bispo de
Santo Amaro. D. Fernando estava saindo de viagem para Roma, mas
quis visitar Hernâni, ao qual ministrou a Unção dos Enfermos.

Hernâni era desses homens que nos habituamos a supor que
nunca morrem, não apenas no sentido metafórico e simbólico de
ser um "imortal" membro da Academia Paulista de Letras, mas por-
que sua vitalidade extraordinária, sua vivacidade de espírito, seu
incansável trabalho, sua energia e seu entusiasmo contagiantes,
davam-nos a ilusão de que aquele jovem de 90 anos ainda teria um
longo percurso pela frente.

Lutou durante 20 anos contra um câncer, mas isso não o impe-
diu de prosseguir as atividades. Trabalhou até o fim, nunca esmo-
receu. No hospital (relatou D. Nelly), ainda estava empenhado na
redação de três livros e comentava com seu médico que não podia
morrer sem tê-Ios concluído.

Iniciou a vida em Botucatu, a cidade dos bons ares, pela qual
conservou sempre um carinho e um amor muito assinalados. Em
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Botucatu, é considerado a justo título uma glória da cidade, ali
sempre foi respeitadíssimo, assim como seu antigo condiscípulo
Francisco Marins, igualmente membro da Academia Paulista de Le-
tras. Aos 11 anos de idade, escreveram os dois um romance infantil,
a quatro mãos. Cada um escrevia um capítulo, alternada mente, e
a obra chegou a ser publicada em capítulos, no clássico sistema de
folhetim, por um suplemento literário do grupo Diários Associados.
Seu título: "O Tesouro". O título faz supor uma influência de Robert
Louis Stevenson, autor que, com "A Ilha do Tesouro", vem encan-
tando sucessivas gerações de adolescentes nos últimos 130 anos ...

Essasforam as primícias do talento dos dois juveníssimos escri-
tores, que tanto haveriam de brilhar nas letras paulistas. Mais tarde,
aos 19 anos, Hernâni empreendeu uma tradução da "Divina Comédia",
considerada até hoje das melhores existentes para nosso idioma.

A partir daí, as produções literárias foram se sucedendo inin-
terruptamente, chegando à casa dos 80 volumes publicados, nos
mais diversos gêneros: livros históricos, obras de referência, biogra-
fias, livros infantis, novelas, romances etc. Os prêmios também fo-
ram sendo acumulados em seu currículo.

Historiador consciencioso e bem documentado, sabia escre-
ver do mesmo modo atraente e cativante com que falava. Os lei-
tores sorviam, literalmente, seus livros, todos escritos de modo a
prender a atenção do começo ao fim. Quando ouço historiadores
de formação universitária criticarem jornalistas que escrevem so-
bre temas históricos e alcançam grandes tiragens, como é o caso de
Hernâni, não posso deixar de me perguntar: por que eles não escre-
vem também de modo interessante e adequado ao grande público,
mas fazem questão de produzir textos acadêmicos ... que só outros
acadêmicos conseguem ler e entender?

Hernâni escrevia livros históricos e biografias que, sem em-
bargo do forte embasamento documental, pareciam novelas, lem-
bravam roteiros de cinema. Mais de um livro seu foi, aliás, objeto
de adaptações para o cinema. Profundamente brasileiro e paulista, 1t
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Hernâni produziu obra de interesse universal, o que pode ser ates-
tado pelas inúmeras traduções que vários de seus livros tiveram,
até mesmo para idiomas muito distantes do nosso.

Sua erudição era espantosa e de grande precisão. Recordo certa
ocasião que lhe perguntei como eram iluminadas as casas paulistas
no século XVII. "Depende - respondeu com segurança. Até certa al-
tura desse período, mais usada era a cera de abelha, transformada
em velas. Depois, generalizou-se o uso do óleo de baleia, também
utilizado na argamassa para construção". E explicou que pelo exa-
me da documentação antiga conservada no Arquivo do Estado de
São Paulo conseguira situar, de modo bastante aproximado, quando
o óleo de baleia tinha começado a servir nos candeeiros paulistas.

De outra feita, perguntei-lhe acerca da realização de touradas,
na São Paulo antiga, já que minha avó - nascida em Portugal em 1880
e vinda para o Brasil em 1886 - se recordava de ter assistido a corridas
de touros no antigo Largo dos Curros, que depois foi transformado
em Praça da República. Sem qualquer consulta a apontamentos, Her-
nâni não somente falou das touradas na capital paulista, realizadas
até cerca de 1910, mas citou nominalmente várias cidades do interior
de São Paulo que até bem depois disso mantiveram touradas, nas
quais se exibiam toureiros nacionais e estrangeiros, e até falou de
uma toureira muito famosa, que causou sensação em várias cidades
pau listas pelo seu desempenho corajoso. Revelou ainda que tinha
apontamentos completos sobre o assunto, mas nunca tivera tempo
de redigir algo mais profundo a respeito.

Hernâni teve vida profissional muito intensa, chegando aos mais
altos postos do Grupo Abril e da Companhia Melhoramentos. Traba-
lhou também na imprensa e em vários canais de televisão. Associati-
vamente, atém de membro da Academia Paulista de Letras (cuja revis-
ta dirigiu por muitos anos, nela promovendo uma salutar atualização,
com excelente projeto gráfico), foi também duas vezes Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Recebeu merecida-
mente, do nosso Instituto, o título de Presidente Perpétuo de honra.
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Sua solicitude pelo Instituto era enorme. Mesmo depois do
agravamento de sua enfermidade, praticamente todas as manhãs
tinha longas conversações com sua Presidente, Dra. Nelly Martins
Ferreira Candeias, pois gostava de se manter atualizado sobre os
assuntos do Instituto. Nas horas difíceis, que não foram poucas,
Hernâni sempre esteve ao lado da nossa valorosa e ativa Presiden-
te, trocando ideias, dando sugestões, aconselhando. Era um inter-
locutor ideal que a Dra. Nelly sempre apreciou e cuja colaboração
soube utilizar a bem do Instituto.

Não posso concluir sem fazer uma referência muito especial a
D. Nelly Donato, dama de cultura excepcional, esposa dedicada e
cooperadora intelectual da obra de Hernâni.

Costuma-se dizer que uma grande mulher sempre está por trás
de todo grande homem.

Nelly Donato é a grande mulher que discreta e eficazmente,
durante décadas, esteve sempre por trás do grande homem que foi
Hernâni Donato. É de justiça que a ela se estendam as homenagens
que prestamos à memória de seu marido.

Samuel Pfromm Netto (1932-2012)

No curto espaço de apenas cinco dias, o Instituto Histórico e Ge-
ográfico de São Paulo perdeu dois de seus mais eminentes membros:

.,
•

"
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no dia 17 de novembro de 2012 faleceu o piracicabano Samuel
pfromm Netto (1932-2012) e no dia 22 do mesmo mês deixava-nos
o botucatuense Hernâni Donato (1922-2012). A ausência de ambos
é, literalmente, irreparável, porque homens da cultura e do descor-
tino de Hernâni e Samuel não aparecem com frequência, ainda mais
em tempos de decadência cultural como o nosso. Eram verdadeiros
ícones da Cultura Paulista.

Já dois meses antes, outro destacado membro que honrava
as fileiras do IHGSP havia falecido. Refiro-me a D. Antônio Maria
Mucciolo (1923-2012), arcebispo emérito de Botucatu e diretor da
Rede Vida de Televisão. Aos três sou, pessoalmente, devedor, por-
que cada um deles teve a gentileza de prefaciar um livro meu.

Pretendo coligir aqui algumas recordações que me vêm pron-
tamente ao espírito, relativas a Samuel. Conheci-o há perto de 20
anos, quando ingressei no IHGSP.Desde logo fiquei cativado por sua
personalidade pujante, sua cultura, sua extrema amabilidade. Nós,
os mais jovens do Instituto, tínhamos por ele enorme respeito, pois
conhecíamos seu currículo brilhante, desde professor primário até
livre-docente, desde modesto jornalista na Piracicaba ainda provin-
ciana de meados do século XX, até professor emérito de Psicologia
Educacional, na USP,autor de obras de peso e referência internacio-
nal na sua especialidade.

Mas ele não nos intimidava, mostrando-se, pelo contrário,
acessível. Quando conversava com os mais jovens, longe de adotar
uma postura professora I (que seria, aliás, mais do que justificada),
sabia adaptar-se, acamaradar-se, gostava de ouvir, estimulando os
melhores lados do interlocutor. Era cultíssimo, tinha um conheci-
mento profundo da História e da Literatura dos vários povos, de
modo que, nas conversas, com naturalidade entremeava observa-
ções argutas, comentários inteligentes, recordações de leituras ou
viagens muito adequadas ao momento. Era, ao mesmo tempo, atu-
alizado, acompanhando com interesse as novidades em todos os
ramos do saber. Conversar com Samuel era aprender, era penetrar
num mundo encantado de cultura e bom gosto.
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Tinha, ainda, seus hobbies, seus "estudos paralelos", conhe-
cendo em profundidade cinema, história em quadrinhos e música
popular brasileira. Tudo isso o aparelhava de modo excelente para,
nas conversas ou aulas, soltar observações engraçadas, sutis, cheias
de verve. Era capaz de, numa conferência, referir-se a um persona-
gem de romance, a uma peça de teatro, citar um ditado popular,
cantar um trecho de uma música, tudo isso com naturalidade, en-
cantando os que o ouviam.

Era um grande orador, dos melhores que conheci, comunica-
dor nato, professor até a medula dos ossos.

Mais tarde, já em 2001, tive ocasião de estreitar relações com
ele e com sua esposa, D. Olga, quando o entrevistei para o jornal
"São Paulo em foco", do qual eu era diretor.

Falei de D. Olga. É impossível recordar Samuel sem falar dela.
A fidelíssima companheira de mais de 50 anos de matrimônio,
contou-me, no velório, que poucos dias antes do falecimento, com
Samuel já muito doente e abatido, ela, que no quarto do hospital
procurava distrair-se e distender-se um pouco fazendo palavras cru-
zadas, perguntou-lhe alguma coisa, referente à história de Roma
Antiga. Era um nome de um imperador, com determinado número
de letras, que precisava colocar no papel.

Evidentemente, D. Olga quis, com a pergunta, estimular um pou-
co o intelecto combalido do esposo, animando-o. Mas, gracejou:

- Samuel, quero só saber a palavra, não precisa me dar uma aula.
Mas o velho professor, estimulado, não se contentou em dar a

resposta ... sentiu necessidade de explicá-Ia. E dali brotou uma con-
versa que tomou a manhã inteira, percorrendo com sua memória e
recordando com vivacidade toda a história da antiga Roma, desde a
lendária fundação, com Rômulo e Remo, até a Antiguidade Tardia,
já no despontar da Idade Média. Vendo que o marido se animara,
D. Olga, jeitosa mente, "deu corda", foi fazendo perguntas, incen-
tivou-o a falar. E ele falou ... Tudo repassou, os reis, a república, o
consulado, o principado, o império, o surgimento do Cristianismo, a
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crescente influência dos bárbaros que, afinal, destruíram o Império.
Foram três ou quatro horas de conversação ...

Por trás de todo grande homem, costuma-se dizer, existe uma
grande mulher. D. Olga é a grande dama que acompanhou Samuel
em sua vida. Dotada ela também de notável inteligência e cultura -
especialmente na área de Letras - foi a companheira e interlocutora
ideal de toda uma vida dedicada ao pensamento, ao ensino, à cultura.

Conheceram-se ambos aqui em Piracicaba, à porta do meu
prédio, na Rua São José, defronte ao antigo Cinema Broadway.
Samuel era, então, um jovem professor, diplomado pelo antigo
Curso Normal, e trabalhava como jornalista no "Jornal de Piracica-
ba", redigindo a crítica cinematográfica. A jovem Olga viu o jovem
Samuel, gostou dele e dali nasceu um romance que se manteve por
mais de meio século.

Piracicabano estabelecido em São Paulo, Samuel nunca esque-
ceu sua terra natal. Aqui vinha com frequência, sonhava retornar
para cá. Ainda poucos meses antes de falecer, pediu-me que lhe
procurasse um apartamento pequeno, no centro da sua cidade na-
tal. Queria ter um pied-à-terre aqui, que não ficasse longe nem da
Praça José Bonifácio nem do rio Piracicaba. Queria poder ir a pé aos
velhos e saudosos locais em que passara a infância ...

Para cá realmente retomou, mas infelizmente num dia muito
triste para todos nós que o estimávamos e admirávamos. Veio para o
sepulcro dos Pfromm, no Cemitério da Saudade. Pouco tempo antes,
dissera-me que havia tomado todas as providências para seu sepul-
tamento. Não queria ser cremado, mas sepultado, de acordo com o
velho costume católico, junto dos seus, na sepultura familiar. Ecomo
católico morreu, confortado com os sacramentos da Igreja. No mes-
mo dia do seu enterro, na missa dominical das 19 horas, celebrada
em rito oriental maronita, Mons. Jamil Nassif Abib (que era amigo de
Samuel e seu confrade no IHGSP),recordou sua figura e sufragou sua
alma. Deve sair em breve, como obra póstuma de Samuel, o Dicioná-
rio de Piracicabanos Ilustres. Empenhou-se nesse livro monumental
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por anos a fio e queria vê-Io publicado em vida. Acompanhei-o em
alguns dos lances que deu, na infrutífera tentativa de conseguir pa-
trocínio para a publicação. Mas somente depois de sua morte virá
a lume, editado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba,
agora sob a direção segura de nosso amigo Vitor Vencovsky. Será a
primeira obra póstuma de Samuel pfromm Netto. Acredito que, em
seus papéis de estudo e pesquisa, outras obras ainda estejam espe-
rando pela luz da publicidade. Sim, era fecundo, era fecundíssimo,
meu amigo Samuel, com sua cultura polimorfa e multifacetada.

Deus tenha a alma desse grande amigo, desse grande mestre,
desse grande piracicabano.

José Alberto Neves Candeias (1922-2014)

Faleceu no último dia 5 de fevereiro, aos 92 anos de idade, o Prof.
Or.José Alberto Neves Candeias, professor titular aposentado da USP
e cientista de renome internacional, na especialidade da Virologia. Foi
um grande amigo que muito admirei e com o qual muito aprendi.

Por honroso convite de sua esposa, a também professora titular
aposentada da USPOra. Nelly Martins Ferreira Candeias, proferi algu-
mas palavras de homenagem à memória do falecido, na Missa de 7º.
dia. Transcrevo alguns tópicos do texto reconstituído dessa fala:

O que todos nós sentimos, no momento, é um imenso vazio,
um enorme vácuo, deixado pela partida, para a Eternidade, do nosso
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querido amigo e mestre Dr. José Alberto Neves Candeias - que foi
um homem completo, em todos os sentidos do termo.

Como ser humano, como cientista, como português - e portu-
guês de Trás-as-Montes, fazia questão de frisar - como brasileiro
por adoção, como marido e homem de família, como professor uni-
versitário da USP,como intelectual, sempre foi completo.

Na sua especialidade científica, foi autoridade internacional-
mente respeitada, mas nunca perdeu a noção da universalidade do
conhecimento humano, no sentido medieval que predominava nas
primeiras universitates europeias. Sempre viveu com profundas in-
quietações filosóficas, que se manifestaram nos sucessivos livros de
ensaios que veio publicando nos últimos anos.

Era médico, era cientista, mas sobretudo era filósofo, era um
humanista no sentido mais nobre do termo. Era, ademais, homem
de convívio encantador, excelente causeur, vivo, brilhante, com con-
versação atraente e colorida, sempre marcada por um fundo dis-
creto de ceticismo e ironia - próprios de sua geração e, também,
próprios de quem viveu intensamente em ambientes cultos de Por-
tugal (tão marcado psicologicamentepelo estilo de Eça de Queiroz)
e do Brasil (tão influenciado pela ironia fina e um tanto céptica
de Machado de Assis). Conversava muito bem, não só porque falava
bem, mas sobretudo porque sabia ouvir, estimulando intelectual-
mente os interlocutores, qualquer que fosse seu nível cultural.

Conversava com profundidade e graça sobre todos os assuntos,
tanto científicos, filosóficos ou artísticos, como assuntos da vida cor-
rente. Era capaz de, com igual profundidade e graça, explanar sobre
uma teoria filosófica, ensinar "truques" culinários, recordar um epi-
sódio histórico ou contar um pequeno fato de sua vida pessoal.

Homens completos como José Alberto Neves Candeias, e so-
bretudo homens moralmente íntegros como ele, são cada vez mais
raros no mundo atual. Daí sua falta ser tão dolorosa para todos nós,
que tivemos a honra de o conhecer e privamos de sua amizade.
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Para nós, pois, o momento é de muita tristeza, mas é também
de esperança.

As incontáveis sementes que lançou em sua vida, muitas das
quais já germinaram e já estão produzindo frutos fecundos, prosse-
guirão seu ciclo vital e, perenemente, darão continuidade à obra de
José Alberto Neves Candeias.

Por outro lado, a morte não é o fim, mas é o começo de uma
nova existência. Como destacou há pouco o sacerdote celebrante,
ela é o pórtico que nos possibilita o acesso a uma realidade supe-
rior, misteriosa e cheia de interrogações, mas muito reconfortante
para nós, que temos a graça de ter fé, que cremos na ressurreição
dos mortos e na vida eterna.

A vida eterna dos bem-aventurados no Paraíso é sempre um
dom de Deus, um objeto de sua misericórdia. Nenhum ser humano,
por melhor e mais perfeito que seja, pode merecer, em estrita justi-
ça, esse dom, que é sempre fruto da misericórdia.

Se, pela misericórdia de Deus, pudermos estar juntos na vida
eterna, e na companhia de José Alberto Neves Candeias, todos nós,
que aqui estamos, prosseguiremos então, já sem os entraves e as li-
mitações da vida terrena, as incontáveis e infindáveis conversações
que aqui principiamos. Nesse sentido, a vida eterna no Paraíso será
uma continuação da vida passageira nesta terra de exílio.

Em Deus, todos veremos tudo com muito maior acuidade. To-
dos encontraremos, então, solução para problemas intelectuais que
nos intrigaram, ou nos atormentaram, durante toda a nossa vida.
E poderemos continuar conversando, trocando ideias entre nós, e
também na interlocução fecunda com os Anjos e os Santos. Pode-
remos continuar aprendendo e ensinando, numa aprendizagem e
numa docência sempre prazerosas e que jamais terão fim. Numa
palavra, poderemos continuar ouvindo a palavra - e aprendendo
com ela - de José Alberto Neves Candeias. Essaé a nossa esperança.
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